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Warszawa, dnia 18 maja 2020 r.

W odpowiedzi na pismo nr WZF.7044.5.2020.WK z dnia 7 maja 2020 r. dotyczące udzielenia 
informacji w zakresie stanu realizacji zawartych porozumień i uzgodnień w zakresie podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Zawarte w dniu 29 stycznia 2020 r. porozumienie pomiędzy Kierownictwem Krajowej 
Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym Związków Zawodowych działających 
w Krajowej Administracji Skarbowej, przewiduje w § 1 ust 3, że podwyżki w uzgodnionej 
wysokości zostaną wypłacone 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) w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 
stycznia danego roku. Natomiast ustawa budżetowa z dnia 14 lutego 2020 r. została opublikowana 
w dniu 01 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 571), a zatem termin na wypłatę podwyżek 
upływa z dniem 1 lipca 2020 r.

Niezależnie od powyższego uprzejmie wyjaśniam, że pismem z dnia 5 marca 2020 r. wystąpiłam 
do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu z wnioskiem o zmianę 
zapisów Uchwały Modernizacyjnej KAS (…) uwzględniającą uzgodnienia z Komitetem 
Protestacyjnym w zakresie finansowania podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w roku 2020. 
Wniosek ten zawiera również 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 uzależnione od czasu  
podjęcia przez Radę Ministrów Uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego 
„Modernizacja Krajowej Administracji w latach 2020-2022”. 
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Jednocześnie pragnę zapewnić, iż znane są mi obawy dotyczące realizacji przedmiotowego 
Porozumienia. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja w tej sprawie ze związkami 
zawodowymi, a w dniu 14 maja 2020 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie 
Kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego, 
którego przedmiotem były kwestie związane z podwyżkami wynagrodzeń/uposażeń dla 
pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Strony uzgodniły, że nadal 
obowiązują zapisy wynikające z Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020 r. Uzgodniono 
także, że wypłata podwyżek kwot bazowych dla członków korpusu służby cywilnej, 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników niemnożnikowych w wysokości 6% 
nastąpi do końca maja, nie później jednak niż do 10 czerwca bieżącego roku. 
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