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Szanowna Pani Minister
Bardzo dziękuję za zaproszenie na spotkanie 7 sierpnia, które zostało przesunięte na 11
sierpnia z powodu konieczności badania jednego z uczestników tego spotkania. Pani
Minister sytuacja w kraju, w Sejmie i Senacie jak również w Naszej służbie związana z
pandemią Covid -19 jest na tyle dynamiczna i rozwojowa, że wszelkiego rodzaju
interakcje bezpośrednie powinny być w naszej ocenie ograniczone do minimum. Biorąc
to pod uwagę proszę Panią Minister o:
1. Spotkanie ze mną i Panem Przewodniczącym Sławomirem Siwym w formie
zdalnej. Świetnie nadaje się do tego platforma zoom. Mamy tam i wizję i fonię i
interakcję, intonację, a nawet mimikę twarzy. Jako wykładowca już wielokrotnie
wykorzystywałem tego typu platformy do realizacji zajęć w grupach
kilkudziesięcioosobowych. Tym bardziej będzie to możliwe w grupie
kilkuosobowej.
2. Wprowadzenie jednakowych procedur w ośrodkach szkoleniowych KAS na
wypadek pojawienia się w nich osób z pozytywnym wynikiem testu. Pani minister
taką sytuację mamy teraz w Otwocku na szkoleniu aspiranckim gdzie uczestników
było 46 z całego kraju. Jedna z osób uzyskała wynik dodatni. Osoba ta przechodzi
infekcję w sposób bezobjawowy i uczestniczyła w zajęciach przez ponad tydzień
czasu. Gdyby do wykrycia doszło po zakończeniu kursu, to owe 46 osób
rozjechałoby się do swoich miejsc zamieszkania tworząc kolejne ogniska zakażeń.
Tak nie może być. Tym bardziej, że z niepotwierdzonych informacji jakie uzyskał
związek wynika, że osoba, która ma dodatni wynik była w grupie osób wysokiego
ryzyka jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Mimo to została na kurs przez swoich
przełożonych wysłana. Bardzo proszę o sprawdzenie w sposób oficjalny tej
wiadomości. Oznaczało by to, że ktoś poprzez niedbalstwo lub brak wyobraźni
naraził wszystkich uczestników szkolenia, personel ośrodka, wykładowców oraz
pozostałe grupy szkolące się w analogicznym czasie w ośrodku w Otwocku na
utratę zdrowia, a nawet życia. Jest to naganna i niedopuszczalna sytuacja.
3. W związku z wydarzeniami w ośrodku szkoleniowym KAS w Otwocku, Zarząd
Krajowy wnosi o wprowadzenie procedur, które w przyszłości ograniczą do
minimum ryzyka zarażeniem się covid-19 podczas szkolenia. Prosimy o
rozważenie przejścia na system zdalny. Sprawdza się on w szkołach, uczelniach,
różnego rodzaju kursach, więc w KAS też się sprawdzi. Mimo różnych ograniczeń
system zdalny ma podstawową zaletę. Nie można się zarazić. Kolejny kurs ma
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zacząć się w Krakowie dnia 17 sierpnia. Małopolska to rejon Polski, w którym
obecnie notowanych jest codziennie około 100 nowych zakażeń.
4. Zarząd Krajowy OZZ KAS prosi również o informację w jaki sposób będzie
traktowany status osób przebywający obecnie na przymusowej kwarantannie w
Otwocku. Należy mieć tu na uwadze fakt, że uczestnicy kursu zostali na niego
wysłani, że pełnią na nim służbę, a ich obecna sytuacja związana jest
bezpośrednio z wypełnianiem obowiązków służbowych. Biorąc to wszystko pod
uwagę Zarząd Krajowy wnosi o potraktowanie sytuacji uczestników szkolenia
aspiranckiego jako absencję w służbie spowodowaną czynnikami związanymi z jej
pełnieniem. Reasumując osoby te powinny w naszej ocenie otrzymywać za czas
tej kwarantanny uposażenie w wysokości 100%.
Pani Minister oprócz Covid-19 jest wiele spraw do omówienia, dlatego jeśli Pani Minister
nie widzi możliwości spotkania zdalnego to oczywiście stawię się w Warszawie dnia 11
sierpnia o godzinie 12.00.
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