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          Szanowna Pani Minister 

 

Z informacji dotyczących bieżącego wykonania budżetu wynika, że w kwietniu 2022 r. dochody 

budżetu państwa były wyższe o 4,3 proc. r/r i wyniosły ok. 48 mld zł co oznacza, że po kwietniu 

budżet państwa notuje nadwyżkę w wysokości 9,2 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. 

wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 168,1 mld zł i było wyższe o ok. 21 mld zł (tj. 

14,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. 

Pani Minister to są bardzo dobre wiadomości, jednak ten medal ma drugą stronę jaka jest inflacja. 

Jako były Szef KAS-u doskonale Pani wie, że był moment, w którym pracownicy i funkcjonariusze 

zatrudnieni w KAS zaczęli odrabiać straty z wieloletnich zaniedbań płacowych. Były podwyżki 655 dla 

każdego oraz wieloletni plan modernizacyjny. Niestety w ubiegłym roku stanęliśmy w miejscu, a 

inflacja nie. I tak W 2019 r. wyniosła 2,3%, w 2020 – 3,4%, 2021- 5,1, a w kwietniu 2022 było to już 

12,4. Do końca roku niektórzy analitycy przewidują inflacje na poziomie 20%. Pan Premier ma 

nadzieje, że nie będzie tak źle, natomiast nie odcina się wyraźnie od takich prognoz. Pani Minister 

środki z uchwały modernizacyjnej i z budżetu wydane do tej pory na wynagrodzenia i uposażenia 

pozwalają utrzymywać Nam się na powierzchni, natomiast trudno mówić o dynamicznym rozwoju, 

również w obszarze atrakcyjności rynkowej jako pracodawcy. 

Pani Minister, bardzo często podczas rozmów na temat podwyżek dla pracowników KAS i 

funkcjonariuszy SCS pada argument, że nie można tego zrobić, bo trzeba by było podnieść 

pozostałym osobom zatrudnionym w sferze budżetowej. Okazuje się jednak, że są pozytywne 

wyjątki. Należą do nich zawody medyczne, których zarobki zostały uzależnione od kwoty bazowej, 

która jest równa wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim według GUS. Dla podwyżek w służbie zdrowia na rok 2022 będzie ona 

wynosiła 5662,53 PLN.  Współczynniki po podwyżce będą wynosiły od 0,65 do 1,45. A więc najniższa 

pensja będzie na poziomie 3.680 PLN. Będzie ona dotyczyła pracownika działalności podstawowej, 

innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej 

średniego. Podwyżki te wyrażane procentowo będą wynosiły od 17% do 41%. W KAS gdy połączymy 

środki z budżetu i z uchwały modernizacyjnej mamy około 7% podwyżki. Pani Minister w tej chwili są 

IAS-y, które oferuję podstawy 1,6 dla funkcjonariusza oraz 1.65 dla pracownika KSC.  W związku z 

przyjętym rozwiązaniem nie ma dla nich także znaczenia jaka będzie jeszcze inflacja, ponieważ wraz z 

nią będzie wzrastać kwota bazowa, a wraz z kwota bazową, pensje medyków. Genialne rozwiązanie, 

o które już całe lata zabiega szeroko rozumiany aparat skarbowy. Pani Minister na podwyżki w 2022 

dla zawodów medycznych przewidziana jest kwota 6,5 mln, KAS, który powstał bez dodatkowej 

jednej złotówki w uchwale modernizacyjnej miał przewidziane niecałe 2 mln z czego na regulację 

płacową niecały miliard, a i tak część środków została zamrożona.  
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Pani Minister ZK OZZ KAS wnosi o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad ustawą modernizacyjną oraz 

nad stworzeniem analogicznego mechanizmu rewaloryzacja płac pracowników i funkcjonariuszy KAS. 

Pani Minister tu nie chodzi tylko o pieniądze. Nie chcemy się szarpać, organizować protestów, nie 

chcemy dorabiać w gastronomii, chcemy pracować z wynagrodzenie/uposażenie, które da nam, 

funkcjonariuszom publicznym poczucie godności i bezpieczeństwa. Stwórzmy mechanizmy, które z 

jednej strony dadzą gwarancję godnej płacy, a z drugiej profesjonalizacji Naszych działań. Czas jest 

najwyższy ponieważ w Naszym środowisku co raz szybciej narasta frustracja. Jesienią 2021r., miała 

miejsce manifestacja pracowników sfery budżetowej, jesteśmy po akcji odejścia od komputerów na 

15 minut, w której wzięło udział 60% pracowników i funkcjonariuszy, obecnie przygotowywana jest 

przez Związkową Alternatywę akcja „Aż poleje się krew”, ta spirala niebezpiecznie zaczyna się 

nakręcać. I tak na końcu będziemy musieli usiąść wszyscy do stołu i wypracować konstruktywne 

rozwiązania dla całej organizacji. Im szybciej to zrobimy tym koszty będą mniejsze dla wszystkich 

zainteresowanych Stron. 

 

Informacje o podjętych decyzjach proszę przesłać na adres: robert.sadowski@mf.gov.pl 

 

          Z wyrazami szacunku 

                                                                                                      Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ KAS 

            Robert Sadowski 

             (podpis na oryginale) 

 
Otrzymują: 

 

- Szef KAS – Pan Minister Bartosz Zbaraszczuk 


