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Pan Robert Sadowski 

Przewodniczący 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

w KAS 
 

Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych w KAS uprzejmie informuje, że podjął decyzję o przyjęciu w 

skład Komitetu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego w KAS. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie skanu logo organizacji oraz podpisu i adresu e-mail przedstawiciela, w celu 

rozszerzenia tych danych do tworzenia pism Komitetu Protestacyjnego (w nieprzekraczalnym terminie 

14.10.2021). Brak tych elementów powoduje brak możliwości udziału w pracach Komitetu. 

Informujemy uprzejmie, że w skład Komitetu Protestacyjnego przyjęte zostały te związki zawodowe, które 

mają status organizacji reprezentatywnych oraz te organizacje, które swój akces wyraziły wcześniej. 

W najbliższym czasie spodziewamy się spotkania z Ministrem Finansów – jest to informacja przekazana wczoraj 

KP (przy czym termin nie został jeszcze ustalony). 

Termin Protestu pozostaje bez zmian (23 października), przy czym o jego ostatecznej formule i zasadach 

organizacji Komitet Protestacyjny zdecyduje w najbliższych dniach (jest to związane z rozszerzeniem listy 

uczestników protestu o kolejne grupy zawodowe spoza KAS wynagradzane z budżetu państwa). 

Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić wyłącznie drogą elektroniczną przy zachowaniu jej poufności 

dla członków Komitetu Protestacyjnego (o ile KP nie postanowi większością głosów inaczej). 

W załączeniu przesyłamy akt utworzenia Komitetu Protestacyjnego i informujemy, że każda organizacja 

związkowa wchodząca w jego skład, ma 1 głos (decyzje nie popierane przez wszystkich członków  zapadają 

większością głosów). 

Członkowie Komitetu Protestacyjnego nie mogą podejmować działań sprzecznych z celem powstania 

Komitetu, a także podejmować czynności na jego szkodę, pod rygorem wykluczenia z Komitetu. 

Komitet Protestacyjny prosi o wsparcie w działaniach i organizacji protestów. 

 

 

 

 



 

 

Niżej wymienione Organizacje Związkowe postanawiają o utworzeniu Komitetu Protestacyjnego 
Związków Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej. 
Celem działania Komitetu Protestacyjnego jest podejmowanie działań na rzecz zagwarantowania w 
2020 roku pełnego finansowania z ustawy budżetowej na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń i 
uposażeń dla pracowników oraz funkcjonariuszy KAS, bez angażowania na ten cel jakichkolwiek 
środków przewidzianych na wzrost wynagrodzeń/uposażeń w programie wieloletnim „Modernizacja 
Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. 
Decyzje Komitetu Protestacyjnego zapadać będą w drodze konsensusu na posiedzeniach Komitetu, a 
Organizacje wchodzące w jego skład zobowiązują się do wspólnych działań dla osiągniecia założonego 
celu. Dla ważności podejmowanych decyzji niezbędna jest obecność przedstawicieli co najmniej 
połowy Organizacji wchodzących w skład Komitetu. 
Komitet Protestacyjny może upoważnić przedstawicieli wchodzących w jego skład Organizacji do 
wykonywania w imieniu Komitetu jednorazowych ściśle określonych czynności doraźnych (np. 
sporządzenia pisma lub powiadomienia o posiedzeniu Komitetu) oraz podejmować inne decyzje 
dotyczące funkcjonowania Komitetu i realizacji założonego celu. Dwukrotna kolejna nieobecność 
przedstawiciela którejkolwiek z Organizacji upoważnia Komitet do wykluczenia Organizacji z 
Komitetu Protestacyjnego.  

 


