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Szanowny Panie Przewodniczący 

 

W związku z tym, że poi raz kolejny używa Pan mojego nazwiska na portalu 

„Skarbowcy” i po raz kolejny przytacza Pan „fakty” powiązane z moja osobą, które nie 

miały miejsca, wyjaśniam Panu co następuje: 

1. W dniu 8 marca 2019r., nie było Pana na Sali, w której odbywało się robocze 

spotkanie dotyczące uchwały modernizacyjnej, 

2. Z prac zespołu powstał protokół, który zakładam jest Panu znany, 

3. W protokole tym znajdują się zapisy, z których wynika, że strona związkowa 

wyraża zgodę na projekt ogólnych założeń do uchwały modernizacyjnej, a szczegółowe 

zasady rozdysponowania przedstawionych kwot zostaną wypracowane w terminie 

uzgodnionym z Ministerstwem Finansów po wejściu w życie ustawy modernizacyjnej, 

4. Proszę wybaczyć, ale nie będę tłumaczył słów tj.: projekt ogólnych założeń.  

5. Nurtuje mnie Skąd Pan czerpie wiedzę na temat struktury i rozkładu 

procentowego pochodzenia poszczególnych członków OZZ KAS? 

Reasumując: 

1. W porozumieniu podpisanym przez OZZ KAS w dniu 8 marca 2019r., nie ma słowa o 

dyskryminacji jakiejkolwiek z grup tworzących KAS, 

2. Dodatkowo należy zauważyć, że od początku MF stał na stanowisku, że średnie kwoty 

przyznane na podwyżki w uchwale modernizacyjnej w największym wymiarze obejmą 

korpus służby cywilnej, zakładam, że ma Pan te dane. Więc nie wiem gdzie ta 

dyskryminacja, 

Panie przewodniczący, wzniecanie napięć pomiędzy ludźmi w ramach szeroko 

rozumianego KAS-u w związku z podziałem pieniędzy, których jeszcze nikt nie widział 

jest co najmniej nie stosowne. Bardzo Pana proszę o podjęcie maksymalnych wysiłków 

by uchwała modernizacyjna zaistniała w obrocie prawnym w jakimkolwiek kształcie, bo 

niezależnie od wszystkiego jej wywalczenie oznacza kolejne dodatkowe pieniądze dla 

wszystkich zatrudnionych w KAS. Chyba o to chodzi związkom, o lepsze warunki pracy i 

płacy. Czyż nie? 
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Osobiście do końca nie jestem Pewien intencji jaki przyświecają Solidarności. Na 

spotkaniu w dniu 21 listopada, gdy wszyscy wspólnie łącznie z Panem 

Przewodniczącym podpisywaliśmy porozumienie, Nasz Szef Marian Banaś kilkakrotnie, 

powtarzam kilkakrotnie podkreślał Pana wkład w to porozumienie i Pana pracę nad 

jego powstaniem. Wszystkie związki odczytały to jednoznacznie, że to Pan wspólnie z 

Szefem proponował jego zapisy, I chwała Panu za to, że znacząco przyczynił się Pan do 

tego, że każdy z Nas dostał podwyżkę. Natomiast niezrozumiałe jest dla mnie to, że po 

podpisaniu porozumienia, które Pan współtworzył z Szefem KAS jako pierwszy zaczął 

Pan podważać jego zapisy. Przyzna Pan, że patrząc na to można stracić wątek….. 

Jeszcze raz niezależnie od różnic, proszę Pana Przewodniczącego o wsparcie w 

staraniach by w tak trudnych czasach pomógł Pan w walce w procedowaniu uchwały 

moderniazcyjnej. Jak już będziemy mieli ją na stole to bardzo chętnie będę się z Panem 

pięknie różnił na temat rozwiązań szczegółowych. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.  
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