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Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie, do mojego biura poselskiego zgłosili się przedstawiciele związku zawodowego działającego w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z problemami pracowników KRUS.
Jak wskazują, od 2009 r. do 2015 r. włącznie płace pracowników Kasy były zamrożone, w związku z tym, z uwagi na
rosnące ceny realne zarobki malały. W 2016 r. dokonano regulacji płac w KRUS w wysokości 5%. Zgodnie z ustawą
budżetową na 2017 r. odpis na fundusz motywacyjny w planie finansowym funduszu administracyjnego został obniżony
o 64,76 %. W chwili obecnej pracownicy KRUS otrzymali nagrodę motywacyjną za II kwartał 2017 r. Jest to nagroda
rzędu 200 zł brutto na etat – blisko 3 – krotnie mniej, niż rok wcześniej. Natomiast, w 2017 r. fundusz wynagrodzeń
wzrósł jedynie o 1,3% w stosunku do 2016 r.
Pracownicy KRUS są tym bardziej rozgoryczeni, albowiem pracownicy ZUS od stycznia 2017 r. otrzymali podwyżki w
wysokości ponad 300 zł, a w nowo powstałej instytucji Krajowy Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zarobki kształtować się
mają na poziomie od 4000 zł do 11000 zł. W KRUS ta równica w zarobkach w porównaniu do powołanych instytucji jest
znacząca – zarobki kształtują się od 2200 zł do 3700 zł.
Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
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Jakie jest stanowisko Ministerstwa w tej sprawie? Proszę o merytoryczne uzasadnienie.
Czy Ministerstwo przewiduje podwyżkę dla pracowników KRUS? Jeżeli tak to, kiedy i w jakiej wysokości?
Ile osób zatrudnionych jest w KRUS? Proszę o dane uwzględniające poszczególne lata w okresie ostatnich 15 lat
oraz podział na pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz stanowiskach podstawowych.
Ile osób ubezpieczonych było w KRUS? Proszę o dane uwzględniające poszczególne lata w okresie ostatnich 15 lat.
Jaka jest średnia zarobków oraz mediana wynagrodzeń wypłacanych pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz
stanowiskach podstawowych w KRUS oraz w ZUS w ostatnich 5 latach?
Jak kształtuje się wysokość płac w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych KRUS na przestrzeni 2010 r. –
2017 r.?
Ile zarabiał prezes KRUS oraz jego zastępcy na przestrzeni 2010 r. – 2017 r.? Proszę o zestawienie poszczególnych
składników zarobków oraz średnią płacę w sektorze przedsiębiorstw.
Jakie kroki zamierza podjąć resort w celu zapewnienia pracownikom KRUS wynagrodzenia adekwatnego do
posiadanego przez nich wykształcenia, doświadczenia i wykazywanego zaangażowania w pracę?

