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Pan 

Tadeusz Kościński 

Minister Finansów  

 

Szanowny  Panie Ministrze 
W dniu 5 stycznia 2021r., uzyskaliśmy  informacje z KPRM , z których wynika, że Funkcjonariusze 

Służby Celno–Skarbowej zostaną zaszczepieni w II etapie Narodowego Programu Szczepień, 
prawdopodobnie pozostali pracownicy KAS również. Panie Ministrze ZK OZZ KAS po raz kolejny 

prosi Pan Ministra oby zaprzestano dyskryminacyjnego traktowania formacji jaka Panu podlega. Nie 

rozumiemy dlaczego wszystkie służby wraz ze Strażą Gminną i Miejska są bardziej narażone na 

skutki pandemii niż funkcjonariusze i pracownicy KAS. 

Podczas obchodów Święta KAS oraz przy wielu innych okazjach słyszymy: 

- funkcjonariusze Celno-Skarbowi skutecznie walczą z hazardem, 

- funkcjonariusze Celno-Skarbowi skutecznie walczą z patologiami w obszarze pobierania ceł i 

podatków, 

- funkcjonariusze Celno-Skarbowi skutecznie walczą z mafią  paliwową, 
- pracownicy KAS skutecznie walczą z „dziurą podatkową”, 

- pracownicy KAS skuteczni w egzekucji, 

- dzięki poświęceniu pracowników KAS, pracodawcy mają szybko wypłacane nadwyżki podatków, 

- dzięki pracownikom KAS można skutecznie wspierać przedsiębiorców, których dotknęły skutki 

pandemii, 

Bardzo za te ciepłe słowa dziękujemy. Jednak same te słowa nie dadzą Nam poczucia bezpieczeństwa, 

nie zmienią również faktu, że: 

- to w KAS należało w grudniu 2020r., solidaryzować się rządem i oszczędzać na szczepionki, w 

innych służbach wypłacono nagrody, 

- i to teraz pracownicy i funkcjonariusze w KAS, którzy na te szczepionki oszczędzali będą patrzeć jak 

szczepi się innych, a my jak zwykle na koniec kolejki. 

Panie Ministrze w ramach służby i pracy jest bardzo dużo obszarów podwyższonego ryzyka. Jest to w 

szczególności służba i praca na granicy, w wewnętrznych komórkach kontrolnych, w komórkach 

realizacji, przy obsłudze bezpośredniej klienta, w egzekucji, przy zwalczaniu nielegalnego hazardu, 

obrotu paliwami, towarami akcyzowymi, towarami podrobionymi oraz przy wielu innych 

czynnościach. 

Panie Ministrze ZK OZZ KAS nic z tego nie rozumie i jednocześnie wnosi o interwencję i dopisanie 

funkcjonariuszy i pracowników KAS do I Etapu szczepień na Covid 19. 

O podjętych decyzjach proszę o informację na  na robert.sadowski@mf.gov.pl ,  

 

        Z wyrazami szacunku 

          Przewodniczący 

       Zarządu Krajowego OZZ KAS                        

                         Robert Sadowski         

   
Do wiadomości: 

-Szef KAS Pani Minister Magdalena Rzeczkowska 


