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Odpowiadając na pismo z dnia 22 kwietnia br. znak: ZK – 44/04/2020 i znak: ZK-43/03/2020 
dotyczące szczególnie redukcji etatów w administracji państwowej oraz obniżek wynagrodzeń 
pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z brzmieniem art. 15zzzzzo ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374, ze zm.), 
w sytuacji gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowują stan zagrożenia dla 
finansów publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej 
wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, Rada Ministrów, na 
wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może w drodze rozporządzenia, określić 
rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych 
w podmiotach wymienionych w art. 15zzzzzp ust. 1, uwzględniając potrzeby budżetu państwa, 
a także konieczność zapewnienia prawidłowego realizowania zadań administracji rządowej. 
W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Rada Ministrów może nałożyć obowiązek 
zmniejszenia zatrudnienia w tych podmiotach lub, na określony czas (nie dłuższy niż do końca 
danego roku budżetowego) wprowadzić mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż 
wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy. Z przywołanych powyżej regulacji wynika, iż 
wydanie przez Radę Ministrów przedmiotowego rozporządzenia ma charakter fakultatywny 
i uwarunkowane będzie zaistnieniem przesłanek wskazanych w ustawie. Potencjalne 
wprowadzenie ograniczeń w postaci redukcji zatrudnienia czy zmiany warunków zatrudnienia 
może dotyczyć określonych podmiotów oraz grup pracowników. 

W kwestii dotyczącej podwyżki wynagrodzeń/uposażeń informuję, że na dzień dzisiejszy nie 
uległy zmianie zaplanowane następujące podwyżki wynagrodzeń/uposażeń dla członków korpusu 
służby cywilnej, pracowników spoza korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej Krajowej Administracji Skarbowej:

1) 6% wzrost kwoty bazowej (6% wzrost wynagrodzeń dla pracowników spoza korpusu) 
wynikający z ustawy budżetowej na 2020 r.
2) podwyższenie wynagrodzeń/uposażeń wskazane w Programie wieloletnim „Modernizacja 
Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”, ustanowionym uchwałą Rady 
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Ministrów 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r., opublikowaną w Monitorze Polskim z dnia 8 lipca 
2019 r. poz. 669.

Zgodnie z art. 8 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw z dnia 23 grudnia 1999 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288) podwyższenie 
wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po 
ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku. W roku 2020 ustawa 
budżetowa z dnia 14 lutego 2020 r. została opublikowana w dniu 01 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 571).

Dodatkowo informuję, że w marcu br. Minister Finansów zwrócił się do Przewodniczącego 
Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu z prośbą o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji 
Skarbowej w latach 2020–2022”. Wniosek ten uwzględnia uzgodnienia z Komitetem 
Protestacyjnym w zakresie finansowania podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w roku 2020 oraz 
zmiany w innych Priorytetach Uchwały Modernizacyjnej. Uruchomienie środków z rezerwy 
celowej, które są przewidziane na realizację podwyżek wynagrodzeń/uposażeń z Uchwały 
Modernizacyjnej, jest wobec powyższego odroczone do czasu podjęcia przez Radę Ministrów 
Uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji 
w latach 2020-2022”.

Zapewniam Pana Przewodniczącego, że Kierownictwo Ministerstwa Finansów docenia pracę oraz 
zaangażowanie pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i dołoży wszelkich starań, aby 
ewentualne ograniczenia nie dotknęły KAS lub dotknęły w jak najmniejszym stopniu.

Szef
Krajowej Administracji Skarbowej

Magdalena Rzeczkowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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