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Pan 

Tadeusz Kościński 

Minister Finansów  

          Szanowny Panie Ministrze 

W nawiązaniu do pisma nr ZK -19/08/2021 z dnia 24 sierpnia Zarząd Krajowy OZZ KAS wnosi o 
podjęcie rozmów przez Pana Ministra ze związkami zawodowymi działającymi w ramach Krajowej 
Administracji Skarbowej dotyczących regulacji płacowych w 2022 r. 
Nastroje w środowisku są co raz bardziej napięte. Dodatkowym czynnikiem jest akcja protestacyjna 
policjantów związana z niewystarczającymi propozycjami wzrostu ich uposażeń. Na uwagę zasługuje 
fakt, że propozycje dla policji, które zostały odrzucone przewidywały większe wzrosty niż dla 
pracowników i funkcjonariuszy KAS. W policji już mówi się o „psiej grypie”. Panie Ministrze zawsze 
uważaliśmy, że najlepszym miejscem do wypracowania dobrych rozwiązań dla każdej ze Stron jest 
dialog przy stole negocjacyjnym. Proszę podjąć rozmowy, które umożliwią realny wzrost płac 
pracowników i funkcjonariuszy z równoczesnym realnym wzrostem wpływów do budżetu. Panie 
Ministrze, sytuacja po pandemiczna jest dużo lepsza niż spodziewali się eksperci. Wpływy płynął do 
budżetu szerokim strumieniem z VAT, akcyzy czy dywidend spółek skarbu państwa. Przed pandemią 
zostały wypracowane porozumienia dotyczące środków na płace w KAS. W 2020 miało dojść do 
przesunięcia 1,9% środków z uchwały modernizacyjnej na wzrost konkurencyjności i 
motywacyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS, w roku 2021 miała to być kolejna 
kwota w wysokości 207.979.000, a w 2022 r., kwota w wysokości 186.276.000. Dwie pierwsze transze 
zostały wstrzymane przez pandemię, ponieważ rząd nie wiedział jakie będą jej końcowe skutki 
finansowe. Środowisko KAS w większości to zrozumiało. Jednak dzisiaj już wiemy, że Nasz kraj rozwija 
się w zaskakująco szybkim tempie i ten trend powinien utrzymać się w następnych latach. Wiemy też, 
że w 2023 r. zostaną przywrócone ograniczenia wydatkowe w stosunku do budżetu. Tak więc rok 
2022 jest najbardziej dogodnym czasem do zwiększenia konkurencyjności Naszych płac w stosunku 
do tego co oferuje rynek. Mamy teraz możliwość na utrzymanie efektów uzyskanych w roku 2019 i 
2020. Nie możemy tego zaprzepaścić poprzez kolejne zaniechania. 
Panie Ministrze, jeśli do kwot, o których pisałem powyżej dołożymy jeszcze ogólne wzrosty jakie rząd 
przewidział dla całej sfery budżetowej to mamy już całkiem spory obszar negocjacyjny, w efekcie 
którego pracownicy i funkcjonariusze KAS mogą uzyskać „bezpieczeństwo budżetów domowych”, a 
Pan Panie Ministrze, bezpieczeństwo budżetu państwa. 
Informacje o podjętych decyzjach proszę przesłać na adres: robert.sadowski@mf.gov.pl 
 

          Z wyrazami szacunku 

                                                                                                      Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ KAS 

            Robert Sadowski 

 

Otrzymują: 

 

- Szef KAS – Pani Minister Magdalena Rzeczkowska 


