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Szanowna Pani Minister 

 

W ostatnim czasie do związków zawodowych wpływa dużo pytań dotyczących funkcjonowania KAS, 

głównie tych bezpośrednio połączonych z obszarami dotyczącymi szeroko rozumianych praw 

pracowniczych i warunków zatrudnienia. Utrudniona komunikacja w tak dużej organizacji jaka jest 

KAS potęguje u ludzi wrażenie zagrożenia i sprzyja powstawaniu różnego rodzaju plotek. Zjawisko to 

jest bardzo niebezpieczne i powoduje nadmierną fluktuację kadr i co jakiś czas falę odejść 

doświadczonych ludzi na emerytury. Ludzi, których organizacja potrzebuje. Pani Minister dbając o 

transparentność w KAS oraz budowanie kultury organizacji opartej na pełnej komunikacji, Zarząd 

Krajowy OZZ KAS prosi Panią Minister o informację w zakresie: 

1. Jakie skutki w obszarze zatrudnienia przyniosą reformy E-podatnik i Scal US. Niepewność dotyczy 

tego na ile zmieni się struktura zatrudnienia po łączeniu urzędów skarbowych i zastosowaniu 

powszechnie rozwiązań elektronicznych w obsłudze podatnika. 

2. W jakim zakresie ma być zmieniana „ustawa emerytalna”. Pojawiły się doniesienia o tym, że zmiana 

nastąpi w lipcu i będzie polegała na tym, że emerytura dla funkcjonariuszy będzie wynosiła 50% 

ostatniej podstawy  uposażenia licząc bez dodatku stażowego i dodatku za stopień. 

3. Jedną ze zmian w ustawie o KAS ma być zmniejszenie odpraw funkcjonariuszy i pracowników KSC 

do wysokości 1 wynagrodzenia/uposażenia. 

Wszystkie trzy kwestie budzą bardzo dużo emocji i źle wpływają na atmosferę. Dodatkowo wpływają 

na zwiększenie zjawiska masowych odejść doświadczonych ludzi na emerytury.  

Pani Minister prosimy o szybkie zdementowanie przedstawionych twierdzeń lub ich potwierdzenie. 

Ludzie powinni wiedzieć na czym stoją. Niedoinformowanie sprzyja podejmowaniu pochopnych 

decyzji, które są ze szkodą dla całej Naszej organizacji. 

Proszę o informację na  robert.sadowski@mf.gov.pl 

 

    Z wyrazami szacunku 

       Przewodniczący 

       Zarządu Krajowego OZZ KAS 

           Robert Sadowski         

     

     

 


