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Szanowna Pani Minister 

 

Zarząd Krajowy KAS w związku z pismem Ministra Finansów  nr BP2.4142.2.2020 z dnia  

26 listopada 2020r., oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r., o związkach 

zawodowych (Dz.U. z 2019 poz. 263), wnosi o uszczegółowienie informacji zawartej w tym piśmie 

dotyczącej blokowania wydatków budżetowych na 2020r.  Pan Minister podkreślił, że szczegółową 

klasyfikację wydatków podlegających blokowaniu ustala niezwłocznie dysponent części budżetowej. 

Informował także, że blokada ma dotyczyć w szczególności planowanych wydatków wraz  

z pochodnymi na: wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 

dodatkowe uposażenia roczne, nagrody roczne. 

W związku z tym, że każda instytucja może mieć swoją odmienną pragmatykę, ZK OZZ KAS wnosi  

o informację jakie środki zostaną objęte blokadą i na jakie formy wynagrodzeń, uposażeń i dodatków 

się przełożą. W szczególności czy dotyczą one także dodatków czy nagród określonych ustawowo  

tj, dodatki kontrolerski czy nagrody roczne tzw. „13”. 

W związku z tym, że ZK nie zna rozdzielnika do pisma Pana Ministra Finansów wnosimy  

o informację do kogo oprócz KAS-u zostało pismo Pana Ministra Finansów skierowane i czy 

pozostałe służby w szczególności: Policja, Strasz Pożarna, Służba Więzienna, ABW, Straż 

Marszałkowska również będą miały nałożone analogiczne blokady. 

Decyzja o blokowaniu środków została bardzo źle przyjęta przez całe środowisko KAS, tym bardziej 

szczegółowa informacja jak ta decyzja przełoży się na sytuację konkretnego pracownika  

i funkcjonariusza jest bardzo ważna. 

 

Proszę o informację na temat podjętych kroków i decyzji na robert.sadowski@mf.gov.pl  
 

        Z wyrazami szacunku 

          Przewodniczący 

       Zarządu Krajowego OZZ KAS                        

                         Robert Sadowski         

   


