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          Szanowny Panie Ministrze 

 

Rząd planuje przyjęcie rozporządzeń w sprawie podwyższenia kwoty bazowej dla policjantów, 

funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej – 

wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Kwota bazowa ma zostać 

podwyższona o 0,419, co ma przełożyć się na wzrost wynagrodzeń służb podległych MSWiA średnio o 

677 zł. Przyjęcie nowelizacji rozporządzeń w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej 

przeciętne uposażenie funkcjonariuszy planowane jest na I kw. 2022 r. 

Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. porozumieniem 

pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną reprezentowaną 

przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw 

wewnętrznych i administracji. 

Podwyżki uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat wynikającą z ustanowionego 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. «Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025», oraz wynikającą z podwyżki 

funduszu uposażeń o 4,4 proc.  

Proponowane regulacje zakładają zmianę wielokrotności kwoty bazowej: 

- policjantów z 3,810 do 4,229, tj. wzrost o 0,419; 

- funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa z 4,480 do 4,899, tj. wzrost o 0,419; 

- funkcjonariuszy Straży Granicznej z 3,810 do 4,229, tj. wzrost o 0,419; 

- strażaków z 3,754 do 4,173, tj. wzrost o 0,419. 

Panie Ministrze bardzo się cieszymy, że Państwo Polskie dba o swoje służby. Cieszymy się również, że 

wszędzie są podobne mechanizmy. Czyli na podwyżki składają się środki z budżetu oraz z uchwał 

modernizacyjnych. W KAS również mamy uchwałę modernizacyjną, niestety środki jakie są z niej 

przeznaczone łącznie z tymi budżetowymi na rok 2022, dają kwoty 432 dla służby celno-skarbowej 

oraz 497 dla służby cywilnej. Są to kwoty znacząco odbiegające od kwoty 677 zł.  

Panie Ministrze proszę nie traktować pracowników i funkcjonariuszy KAS gorzej od pozostałych służb. 

Co jakiś czas dochodzi do mnie teza, że KAS jest inny, bo więcej w nim cywili niż mundurowych. Panie 

ministrze jesteśmy inną służbą, ponieważ nasz zakres działań jest inny niż straży granicznej czy służby 

więziennej. Nie zmienia to faktu, że to obecny rząd nas stworzył i że w skład KAS wchodzą aż dwie 

służby. Służba celno-skarbowa i cywilna.  

KAS to służba, którą Pan Minister wraz z Szefem KAS-u, zarządza, zmienia i tworzy każdego dnia. To 

Pan Minister w rozmowach bezpośrednich zapewniał stronę społeczną, że zrobi wszystko by praca w 

KAS była atrakcyjna, by ludzie czuli dumę z tego, że w niej służą, by w końcu czuli satysfakcję i 

poczucie bezpieczeństwa służąc w niej i pracując. 

Panie Ministrze poczucie bezpieczeństwa zjadła nam inflacja i cykliczne zwiększane stopy procentowe 

przez Bank Centralny. Dobrze wiemy, że rok 2022 nie będzie nic lepszy w tym zakresie od roku 2021, 

dlatego Zarząd Krajowy OZZ KAS wnosi o uruchomienie pozostałych kwot, które jeszcze nie zostały 
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wydane z uchwały modernizacyjnej na wydatki osobowe co spowoduje podniesienie środków 

przewidzianych na podwyżki uposażeń i wynagrodzeń w KAS na rok 2022, chociaż do poziomu 

przewidzianego dla pozostałych służb z MSWiA oraz z MS. 

Panie Ministrze może KAS to inna służba, niemniej równie ważna dla kraju i do tego „Pańska”. 

 

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 


