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Pracownicy KAS i funkcjonariusze SCS nie akceptują propozycji Ministerstwa Finansów z
dnia 14.05.20 r. o uruchomieniu środków na podwyżki w wysokości jedynie 6% oraz braku
gwarancji zatrudnienia i redukcji płac, co doprowadzi do wybuchu niezadowolenia społecznego i
protestów w KAS.
W trosce o ciągłość i wysokość wpływów budżetowych, bezpieczeństwo Polaków, zwracam się z
uprzejmą prośbą o wystosowanie interpelacji do Prezesa Rady Ministrów, względnie bezpośrednio
Ministra Finansów.
W Ministerstwie Sprawiedliwości i MSWiA zostały już zasadnie do 10 kwietnia wypłacone podwyżki
dla funkcjonariuszy i pracowników wynikające z ustawy budżetowej i odpowiednich dla tych
resortów ustaw modernizacyjnych. To bardzo słuszne postępowanie, bo tutaj chodzi o
bezpieczeństwo Polaków. W dniu 14.05.2020r. Ministerstwo Finansów zaproponowało jedynie
wypłatę 6%, czyli tyle ile wynika ze wzrostu kwoty bazowej zagwarantowane w ustawie budżetowej.
To wbrew gwarancjom Pana Premiera wyrażanym publicznie.
Załączam pismo do Ministra Finansów z dnia 15 maja 2020r.
Proszę o sformułowanie pytań do Prezesa Rady Ministrów następującej treści:
1. Dlaczego w innych resortach uruchomiono środki z odpowiednich dla tych resortów ustaw
modernizacyjnych, a w KAS zapowiedziano jedynie 6% regulacje?
2. Kiedy zostaną uruchomione podwyżki wynikające z ustawy budżetowej i Uchwały
modernizacyjnej dla KAS w pełnej wysokości. Konkretnie kiedy, gdyż jest to nierówne
traktowanie, ponieważ w innych resortach słusznie i prawidłowo wypłacono do 10 kwietnia
na podstawie ustaw modernizacyjnych dla tych resortów, a w KAS nie?
Proszę uprzejmie o zapytanie Pana Premiera w moim imieniu:
3. Czy Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę o niedoborach kadrowych praktycznie w
każdym Urzędzie Skarbowym, Celno-Skarbowym i wynikającym z tego nadmiernym
obciążeniu zadaniami, co jest ze szkodą dla interesu publicznego?
4. Czy w tej sytuacji jest planowane dalsze osłabianie administracji podatkowej poprzez
redukcje wynagrodzeń i zwolnienia pracowników z powodu tzw. tarczy antykryzysowej?
5. Czy Prezes Rady Ministrów ma wiedzę o braku jakiejkolwiek waloryzacji płac przez całą
dekadę w administracji podatkowej?
6. Czy Prezes Rady ministrów wie, że ja zarabiam po ……. latach pracy/służby, ……… zł netto?
7. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 4 brzmi tak, to kto imiennie odpowie za paraliż tej
administracji, jeśli do niego dojdzie na skutek działań, o których mowa w pkt.4?
8. Czy Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę o skali procesów sądowych w związku z tzw.
ucywilnieniem i przygotowywanej kolejnej fali pozwów w tej sprawie?
9. Dlaczego jestem dyskryminowany płacowo w stosunku do moich Koleżanek i Kolegów z
innych formacji, z którymi ramię w ramię w dzień i w nocy i w Święta wykonuję sumiennie
swoje obowiązki na tzw. pierwszej linii w walce z COVID-19? Zapowiedziana podwyżka 6%
pogłębi moją dyskryminację, gdyż jest niższa od tych otrzymanych w innych formacjach.

10. Dlaczego nie otrzymałem podwyższenia dodatku kontrolerskiego na czas pandemii, chociaż
rozporządzenie MF o dodatkach przewiduje taką sytuację i co służbę narażam swoje
zdrowie i zdrowie mojej rodziny wykonując obowiązki służbowe na tzw. pierwszej linii?
11. Dlaczego w KAS nie zostały wciąż przyjęte dodatki dla doświadczonej kadry, tak jak dla
funkcjonariuszy z innych formacji, z którymi funkcjonariusze SCS wykonują często
obowiązki ramię w ramię(w innych formacjach wchodzą w życie od 1 lipca br., a u nas
wciąż cisza)?
12. Czy Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę o liczbie nadgodzin w Służbie Celno-Skarbowej
i w KAS?
13. Czy Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę, że zablokowano w KAS wypłaty za nadgodziny,
gdy w innych formacjach są normalnie płacone, a funkcjonariusze tak samo narażają
zdrowie na pierwszej linii?
14. Czy Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę, że nadgodziny dla pracowników w ogóle nie są
wypłacane?
15. Czy Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę o skali wniosków o emeryturę i kolejnej fali
wniosków o odejście na emeryturę, która jest przygotowywana przez zdemotywowanych
ciągłą dyskryminacją funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS i przedmiotowym
traktowaniem przez kierownictwo KAS?
16. Czy Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę na temat kolejnej przygotowywanej fali odejść z
KAS w związku z przedmiotowym traktowaniem?
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