ZWIĄZEK ZAWODOWY

Wrocław 31.08.2017r

CELKAS
Ryszard.Margas@wro.mofnet.gov.pl

Pan Mateusz Morawiecki
Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

Pan Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Obaj Panowie podkreślacie w publicznych wypowiedziach trafność
przeprowadzanych przez siebie reform i wynikającą z nich wzrastającą skuteczność
służb fiskalnych.
Codziennym właściwie tematem doniesień medialnych jest coraz szerszy strumień
pieniędzy płynący do budżetu.
Wszystkich uczciwych ludzi cieszy ta sytuacja!
Cieszy także fakt, że sukces fiskusa natychmiast przełożyć się ma na wzrastający
dobrobyt obywateli. Oto, usłyszeliśmy z ust Pana Premiera zapowiedź podwyżek dla
niektórych grup zawodowych. Niestety, wśród wymienionych grup - beneficjentów
fiskalnych osiągnięć - brakuje …służb fiskalnych.
Jakby tego było mało MF ogłasza ( pismo Podsekretarza L.Skiby) „zamrożenie”
czyli brak nawet waloryzacji naszych pensji w roku 2018 i tłumaczy to koniecznością
zabezpieczenia istotnych środków na program Rodzina 500plus i inne…
Zestawienie powyższych faktów szokuje i bulwersuje nasze środowisko w
najwyższym stopniu.
Tym bardziej, że przysłowiowy „szewc bez butów chodzi”.. I nie jest to żadna
przesada! Szczególnie w Urzędach Skarbowych ( choć nie tylko) zarobki większości
pracowników są niskie. Skandalicznie, żenująco niskie!! Niewątpliwie jest bowiem
skandalem, aby np. pracownica z dwudziesto letnim stażem odpowiedzialnej
przecież, nienagannej pracy dla Państwa zarabiała netto około albo i poniżej 2,5
tys.zł. !! Skandalem jest, aby taka pracownica otrzymywała kwartalną nagrodę w
wysokości … 150zł. lub nie otrzymywała jej wcale!!
A przecież ten ciągnący się od lat skandal miał się wreszcie zakończyć!
Zapowiadając reformy, uspokajając naturalne niepokoje pracowników
złożono bardzo konkretne deklaracje : o podwyżkach poborów właśnie.
Teraz, w obliczu sukcesu, pomija się ludzi, którzy w pocie czoła, działając w
ramach trudnej organizacyjnie i personalnie reformy wypracowują ten sukces !
To niebywale bolesne i frustrujące.
A dzieje się to na tle informacji o niebotycznych „kominach” płacowych, o niezwykle
hojnym traktowaniu pracowników MF-u, podobno często tych samych, którzy w
latach poprzednich doprowadzili do ubezwłasnowolnienia fiskusa…
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Wzywamy zatem do refleksji. Sukces reformy, sukces Państwa Polskiego zależy
od pracy nas wszystkich. Człowiek potrzebuje motywacji. Wytężona praca - obecnie
nagminnie ponad miarę! - tzw. zwykłych pracowników, musi mieć jakiś „namacalny
horyzont”. Dla pracownika jest nim przede wszystkim adekwatna, godna pensja.
Wnosimy niniejszym o zagwarantowanie w budżecie na rok 2018 (i lata
kolejne) środków na podwyżki w Krajowej Administracji Skarbowej – ze
szczególnym i znacząco odczuwalnym uwzględnieniem pracowników z
wieloletnim stażem a z żenująco niskimi poborami.
Uważamy, że jest to sprawa elementarnej uczciwości wobec naszego
środowiska a tym samym sprawa wiarygodności Kierownictwa KAS i Kraju.
Jest to także gwarancja sukcesów fiskusa w przyszłości!
Wygląda bowiem na to, że obietnice podwyżek są czystą, cyniczna grą wobec
poszczególnych grup zawodowych. Wprowadzając reformę służb fiskalnych łudzono
nimi nas, aby środowisko uciszyć a teraz łudzi się np. nauczycieli, niezbyt
zadowolonych z obejmującej ich reformy, aby uśpić ich czujność.
Bardzo byśmy chcieli, aby ta konstatacja nie miała pokrycia w rzeczywistości.
Taka polityka wobec własnych obywateli, wobec służb własnego Państwa ma
bowiem bardzo „krótkie nogi”.
Nasze środowisko z uwagą czeka na pilne i wiążące deklaracje w poruszonej
sprawie.

Z poważaniem

Ryszard Margas
Przewodniczący
ZZ CELKAS

Do wiadomości :
1. Pani Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów
2. Pan Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
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