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

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS.
Porządek obrad był następujący:
1. Prace nad projektem reformy egzekucyjnej w KAS.
2. Dyskusja nad pismem Przewodniczącego ZZ Celnicy.pl z dnia 3 września 2018 r.
3. Sprawy różne.
Ad.1
Pani Dyrektor Elżbieta Duszyc poinformowała, że w dniu dzisiejszym ma się odbyć pierwsze
spotkanie zespołu, który będzie się zajmować przygotowaniem projektu nowej ustawy
egzekucyjnej.
Mają też zostać powołane zespoły robocze. Po ich ukonstytuowaniu strona społeczna ma również
być włączona do tych prac.
Natomiast w tym tygodniu, zgodnie z obietnicą ministra Pawła Cybulskiego, ma się odbyć
spotkanie w MF dotyczące projektu zmiany obecnie obowiązującej ustawy egzekucyjnej, która
związana jest z wykonaniem wyroku TK.
Ad.2
Przedstawicielka Związku Zawodowego Celnicy.pl przedstawiła problem ucywilnionych
funkcjonariuszy, a także osób, które nie otrzymały propozycji służby i pozostają poza nią.
Sprawa ta była przedmiotem rozmów na wielu wcześniejszych posiedzeniach Podzespołu
problemowego ds.KAS przy RDS i w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana. Dzięki naszym
staraniom do tej pory udało się przywrócić do służby ucywilnionych funkcjonariuszy, którzy
otrzymali pozytywne rekomendacje Zespołu Centralnego. W dalszym ciągu będziemy te problemy
starali się rozwiązywać.
Ad.3
W sprawach różnych poruszono następujące zagadnienia:
a) termin wypłaty tegorocznych podwyżek- dyrektorzy IAS mieli do 20 stycznia br. złożyć
zapotrzebowanie do MF na środki finansowe niezbędne, żeby dokonać wypłaty podwyżek.
Wypłaty te mogą nastąpić jeszcze w tym kwartale, o ile zostaną uruchomione środki z rezerwy
celowej, ale minister Banaś nie jest dysponentem tej części budżetu, więc kiedy nastąpi
uruchomienie rezerwy nie wiadomo; po podpisaniu ustawy budżetowej na ten rok przez
Prezydenta RP powinna nastąpić wypłata wynikająca z odmrożenia kwoty bazowej (2,3%);
b) prace nad projektem uchwały modernizacyjnej, która ma umożliwić podwyżki wynagrodzeń w
latach przyszłych, pomimo zapewnień na spotkaniu w MF w dniu 21 grudnia 2018r. , że jest to
sprawa priorytetowa i ma trafić pod obrady Rady Ministrów w styczniu br., a wcześniej miało się
odbyć spotkanie w MF ze stroną społeczną w tej sprawie, nie zostały jeszcze zakończone w MF;
c) w dalszym ciągu jest problem z limitami etatów, minister P. Cybulski stwierdził, że myślenie, iż
zwiększenie liczby pracujących osób, rozwiąże problem, to myślenie rodem z XIX wieku. Jesteśmy
bardzo mało efektywni, zbyt drodzy dla budżetu państwa, a przyjęcie dodatkowych osób, jeszcze
te statystyki pogorszyłoby;
d) zwrócono uwagę na zagrożenia związane z możliwością niewywiązania się z 45-cio dniowego
terminu zwrotu nadpłat podatku w związku z niedoborami kadrowymi. Przedstawiciel ministerstwa
poprosił o pismo w tym zakresie, bo nikt dotychczas takiego problemu nie zgłaszał;
e) zgłoszono także problem pracy po godzinach, bez zgody przełożonego. Pracy jest tak dużo, że
nie jest możliwym prawidłowe wywiązanie się z niej i dochowanie terminów, zaś przełożonym
wygodnie jest, że pracownicy pracują w czynie społecznym, bo nie powoduje to konieczności
odbioru nadgodzin. Sytuacja taka jest patologiczna i nie powinna mieć miejsca;

f) dodatki kontrolerskie- w chwili obecnej wprowadzono w życie przepis przejściowy, docelowo
przewidziane jest inne rozwiązanie tego zagadnienia, trwają nad tym prace;
g) dodatkowy urlop wypoczynkowy dla przywróconych po pozytywnych rekomendacjach
funkcjonariuszy- obecny na spotkaniu mecenas MF poinformował, że w najbliższym czasie
ustosunkuje się do tego problemu, gdyż naszym zdaniem nie ma podstaw prawnych, aby urlop ten
był przydzielany proporcjonalnie.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 21 lutego 2019 roku.
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