KOMUNIKAT
Z POSIEDZENIA PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. KAS
PRZY RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 21 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS
przy Radzie Dialogu Społecznego.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pierwszym omawianym zagadnieniem była kwestia
błędnego wyliczania zasiłków ( macierzyńskiego, chorobowego) osobom, które otrzymują dodatek
kontrolerski. Chodzi o przypadek osoby, której urlop macierzyński rozpoczął się w ubiegłym roku i
trwa do chwili obecnej. Pracodawca od nowego roku kalendarzowego obniżył wysokość zasiłku
macierzyńskiego o wysokość otrzymywanego dodatku kontrolerskiego. Zgodnie ze stanowiskiem
przedstawionym przez przedstawicieli MF jest to błędny sposób wyliczenia. Ponieważ sprawa jest
jednostkowa ( przynajmniej nie wiadomo nam o większej liczbie tego typu przypadków) mamy
nadzieję, że będzie ona załatwiona bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.
Drugim omawianym zagadnieniem była realizacja ustawy o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów. Strona społeczna zgłosiła problem związany ze zbyt
małą liczbą funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania związane z tą ustawą. W efekcie czynności
te wykonują także funkcjonariusze zatrudnieni w innych komórkach organizacyjnych. Strona
rządowa stwierdziła, że nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia.
Kolejnym tematem, który został poruszony był komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji(…)- byli pracownicy UKS-ów,
którzy zostali funkcjonariuszami wnoszą, aby okresy pracy w kontroli skarbowej zaliczyć im do
okresów uprawniających do tzw. emerytury mundurowej. Problem ten jest szerszy, gdyż toczy także
wielu byłych i obecnych funkcjonariuszy, którym w chwili obecnej nie zalicza się okresu pracy w
administracji celnej.
Przedstawiciele MF poinformowali, że projekt, o którym mowa powyżej została przekazany
do Departamentu Polityki Wydatkowej MF.
W sprawach różnych poruszono następujące zagadnienia:
- odpowiedź na interpelacją poselską- niestety Pan Minister P. Cybulski autor tej odpowiedzi,
nieco wcześniej, z powodu innych ważnych obowiązków służbowych, opuścił spotkanie. Pani
Dyrektor Departamentu Logistyki i Kadr Ilona Kowalska powiedziała, że dodatkowych pieniędzy
na podwyżki związane z odmrożeniem kwoty bazowej nie będzie;
- brak chęci współpracy ze stroną społeczną pracowników MF, którzy przygotowują nowy projekt
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- zgłoszony został wniosek o zakup maseczek antysmogowych dla funkcjonariuszy, którzy pełnią
służbę na drogach i są narażeni na działanie smogu i spalin.
Kolejne spotkanie odbędzie się 23 maja br.
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