
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KP-27/2021                                                             Warszawa, 2021-10-14 

 

Pan Tadeusz Kościński 

Minister Finansów  

Warszawa 

 
Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z faktem, że Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych działających 

w Krajowej Administracji Skarbowej (KP) nie uzyskał do dnia dzisiejszego Pańskiej odpowiedzi na 

pismo z 23 września br. z prośbą o spotkanie (w załączeniu),  ponawiamy wniosek o pilne 

spotkanie z Komitetem Protestacyjnym skupiającym reprezentatywne organizacje związków 

zawodowych działające w resorcie finansów, w sprawie podwyżek wynagrodzeń - w terminie  do 

21 października 2021 roku. 
Wobec braku pozytywnego odzewu od Pana Ministra na ww. wniosek w sprawie spotkania, 

zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o organizacji w sobotę 23 października br. zgromadzeń 

protestacyjnych z udziałem członków korpusu służby cywilnej,  funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej oraz pracowników zatrudnionych w KAS z całej Polski, a także pracowników innych branż 

wynagradzanych z budżetu państwa - które odbędą się pod gmachami Ministerstwa Finansów oraz 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

W wypadku rzeczowego oraz konstruktywnego przebiegu rozmów KP z Panem Ministrem i ich 

zakończenia konsensusem (co powinno nastąpić do 21 października br. włącznie), gotowi jesteśmy 

odwołać/zawiesić planowane działania protestacyjne. 

Brak oczekiwanego już od września br. spotkania KP z Panem Ministrem w określonym wyżej 

terminie spowodować może zaostrzenie form protestu, a skutek tych działań, mogących wpłynąć na 

obniżenie wpływów budżetowych, obciąży osobiście Pana Ministra. 

 

z wyrazami szacunku 

  

  

  

  

 

 



 

Otrzymują: 

- Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów, 

- Pan Michał Dworczyk - Członek RM, Szef KPRM, 

- Pan Łukasz Schreiber - Członek RM, Sekretarz RM,  

- Pani Magdalena Rzeczkowska - Szef KAS, Sekretarz Stanu w MF, 

- Pan Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, 

- Pan Andrzej Radzikowski - Przewodniczący OPZZ,  

- Dorota Gardias - Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. 

 

 

KP-23/2021                                                             Warszawa, 2021-09-23 
 

 

Pan Tadeusz Kościński 

Minister Finansów  

Warszawa 

 
 

W związku z rozszerzeniem zakresu działania Komitetu Protestacyjnego Związków 

Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej, wnosimy o niezwłoczne spotkanie z 

Panem Ministrem w sprawie podwyżek płac w administracji podległej Ministrowi Finansów. 

Z uwagi na olbrzymie niezadowolenie pracowników i funkcjonariuszy, spowodowane m. in. 

znacznym spadkiem realnej wartości wynagrodzeń i uposażeń oraz gremialną chęcią udziału 

w proteście pracowników i funkcjonariuszy podległych Ministrowi Finansów, wnosimy, aby spotkanie 

z Ministrem Finansów odbyło się nie później, niż 5 października br. 

Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną. 

(na oryginale właściwe podpisy) 


