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W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi porozumienia w sprawie podwyżek w KAS
finansowanych z programu modernizacji, prosimy o przedstawienie na spotkaniu 6 października 2020
roku odpowiedzi na następujące pytania (jeżeli będzie to możliwe, również w formie pisemnej do
przekazania nam na spotkaniu 6.10.2020):
1.
Skoro Uchwała Modernizacyjna obowiązuje, to po co jakiekolwiek nowe porozumienie,
skoro 1,9% powinno być wypłacone bez żadnych warunków wstępnych czy wtórnych?
2.
Szef KAS zapewnił na spotkaniu z KP 30 września 2020, że projekt porozumienia
przekazany zostanie wyłącznie członkom Komitetu Protestacyjnego (KP) i w tej
sprawie są prowadzone rozmowy wyłącznie z KP. Dlaczego zatem materiały
dotyczące nowego porozumienia przekazane zostały do związków zawodowych
innych, niż wchodzące w skład KP i trwała konsultacja w tym zakresie z tymi związkami
zawodowymi?
3.
Nie dający się określić czas ustąpienia negatywnych zjawisk covid - kto będzie
decydował, że już ustąpiły?
4.
Kryteria niezbędne do przyznania podwyżki są trudne do oceny i dające w zasadzie
dowolność decyzji w sprawie podziału - kto to będzie oceniał beneficjentów?
5.
Jak przestrzegane są przyjęte przez KAS i KP lutowe ustalenia Zespołu w sprawie
zasad przyznawania podwyżek, a zwłaszcza kryteria niezbędne do przyznania
podwyżki oraz przyjęta przez Zespół skala podwyżek w wysokości 30-150%?
6.
Czemu stawiane są warunki, o których wcześniej mowy nie było i to w obliczu tego, że
we wcześniejszych porozumieniach warunki i zasady podwyżek zostały już jasno,
konkretnie i precyzyjnie określone oraz zaakceptowane przez strony porozumień
(aneksów)?
7.
Czemu nie ma możliwości przesunięcia środków z inwestycji na płace, skoro nie będzie
w br. tych inwestycji, a niezbędna jest zwiększenie wynagrodzeń za znaczne
zwiększenie zadań KAS nawet o 30-40 % w br.?

8.

9.

10.

O jakich konkretnie kwotach mówimy: prosimy podać konkretne skutki ewentualnych
podwyżek 1,9% oraz skutki z zapisanych w obowiązujących Porozumieniach
podwyżek o 3,9% (3,5 % dla funkcjonariuszy S.C.-S)? Prosimy podać wielkość
wydatków z podziałem na podwyżki i narzuty.
Co zmieniło się w ostatnim miesiącu w budżecie państwa - jeszcze 24 września br. w
Radzie Dialogu Społecznego strona rządowa zapewniała nas, że podwyżki z
modernizacji nie są zagrożone? Są olbrzymie środki na inne programy, a środki na
modernizację KAS to bardzo niewielkie w stosunku do wydatków na te nowe cele. Co
więcej - pojawiają się wciąż deklaracje nowych wielomiliardowych wydatków z budżetu
państwa – deficyt BP obecnie ustalono na nowych 109 mld złotych, nie licząc ok.
dodatkowych ponad 150 mld zł kwot okołobudżetowych wydatkowanych poprzez BGK
i NBP.
Szef KAS oświadczył, że na dzień podpisania porozumienia nie są planowane
zwolnienia - jaką moc wiążącą ma takie oświadczenie? Nie jest to na pewno
zapewnienie, że zwolnień nie będzie, nie ma żadnych gwarancji, że następnego dnia
nie nakażą zwalniać? Jakim kosztem ma nie być tych zwolnień – czy zabrane zostaną
środki na wakaty, czy będą zwolnienia osób z uprawnieniami emerytalnymi (w tym tych
osób, które zajmują kierownicze stanowiska, a które są emerytami ze służb
specjalnych), czy brak zwolnień oznacza, że nie będą przedłużane umowy na czas
określony?

W związku z przekazanymi nam przez Szefa KAS wyjaśnieniami, że przesłana w 2020 roku
do KPRM nowelizacja uchwały modernizacyjnej zawierała błędy uniemożliwiające jej procedowanie
(przyjęcie przez Radę Ministrów) prosimy dodatkowo o odpowiedź na pytania:
1.
Kto jest autorem ww. poprawki (imię nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa komórki
organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona)?
2.
Kto nadzorował opracowanie ww. nowelizacji (imię nazwisko, stanowisko służbowe,
nazwa komórki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona)?
3.
Kiedy ww. nowelizacja została przekazana do KPRM?
4.
Czy sporządzono poprawną wersję nowelizacji? Jeżeli tak, kiedy została ona
przekazana do KPRM?
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