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Z uwagi na fakt, iż z imienia i nazwiska zostałam wymieniona w Pana wypowiedzi pragnę
zauważyć co następuje.
Jak sam Pan zauważył, przedstawiciele NSZZ ”Solidarność” nie wzięli udziału (w geście protestu
przeciwko naruszeniu zasad porozumienia w zakresie konsultacji społecznych) w spotkaniu
z dnia 8 marca 2019 r., dotyczącym zaprezentowania przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów
założeń ustawy modernizacyjnej. W związku z powyższym sugeruję, aby nie wyrażał Pan
krytycznych opinii na jego temat w sytuacji, w której nie zna Pan całości przebiegu spotkania,
a w szczególności zastrzeżeń jakie zgłaszali przedstawiciele Federacji ZZPS.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że zrzeszamy w swoich szeregach zarówno pracowników,
jak i funkcjonariuszy KAS. W Naszej ocenie działania jakie podejmujemy powinny pogodzić
i spełnić oczekiwania wszystkich naszych członków, a nie koncentrować się na jednej grupie
zawodowej.
Domniemam również, że ma Pan wiedzę na temat założeń ustawy modernizacyjnej, jeszcze
przed zapoznaniem innych central związkowych z jej założeniami.
Pragnę zauważyć, że to właśnie Pana, Minister Marian Banaś wielokrotnie w dniu
21 listopada 2018 r. wymieniał jako twórcę zawartego tego dnia porozumienia. Czyli od początku
tworzył Pan bubel i teraz tę żabę każe Pan połykać innym.
Odnosząc się do zarzutów, iż zaakceptowałam podział podwyżek wynagrodzeń/uposażeń
stawiający korpus służby cywilnej w gorszej sytuacji proponuje przeczytać ze zrozumieniem
notatkę z spotkania z dnia 8 marca 2018 r., której spisania Federacja ZZPS domagała się jako
jedyna z uczestniczących w nim organizacji. Podczas tego spotkania zostały zaakceptowane jedynie
„ogólne kierunki i założenia dotyczące regulacji płać/ uposażeń”, zaś: „zasady rozdysponowania
przedmiotowych kwot (…) zostaną wypracowane w uzgodnionych przez Stronę Społeczną oraz
Szefa KAS terminie”.
Kończąc, aby nie brnąć w dalszą polemikę z Panem, gdyż niejednokrotnie udowodnił Pan,
że potrafi manipulować wypowiedziami innych osób, wyrywając z kontekstu jedynie te fragmenty,
które stanowią przysłowiową wodę na młyn Pana „ społecznej- związkowej” działalności,
chciałabym zauważyć, że dla Pana stwierdzenie „w jedności siła” jest jedynie pustym sloganem,
gdyż większość Pana działań zmierza do wyeliminowania z życia publicznego i dialogu
społecznego innych central związkowych
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