Notatka ze spotkania z Sekretarzem Stanu
Michałem Wosiem
Dnia 23 października 2020 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło
się spotkanie z Sekretarzem Stanu Michałem Wosiem.
W trakcie spotkania strona związkowa zwróciła między innymi uwagę na
krzywdzące dla części pracowników sądów podejście do naliczania 13
wynagrodzeń.
W piśmie kierowanym do Prezesów i Dyrektorów Sądów, Zastępca
Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych
i Wojskowych różnicuje pracowników w zakresie sposobu naliczania 13
wynagrodzeń z uwagi na wprowadzenie do systemu ZSRK nowego rozwiązania
tzw. Obecność „GOT” Obecność płatna w 100%, z wyłączeniem wynagrodzenia
za ten okres z podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(DWR).
Podkreślenia wymaga fakt, że w związku z wprowadzeniem przepisów
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 r.,
poz.374) i § 8 ust. 1 i2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego (Dz,U.2020r, poz. 433) wprowadzono w sądach powszechnych
różne rozwiązania organizacyjne mające
na celu zapobieganie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym część
pracowników świadczyła pracę zdalnie (informatycy, audytorzy, inspektorzy ds.
biurowości), natomiast reszta rotacyjnie (pracownicy wydziałów i niektórych
oddziałów). Obie te grupy świadczyły pracę w miejscu zamieszkania i w
większości zobowiązane były do codziennego telefonicznego lub mailowego
zgłoszenia rozpoczęcia pracy o godzinie 7.30 swojemu bezpośredniemu
przełożonemu i pozostawania w kontakcie telefonicznym i mailowym z
bezpośrednim przełożonym do godziny 15.30, co umożliwiało bieżące
wydawanie dyspozycji i zadań do wykonania. Różnicowanie z mocą wsteczną
pracowników w zależności od tego, czy pozostawali w gotowości, czy też
świadczyli pracę zdalnie, przy naliczaniu trzynastych wynagrodzeń jest w naszej
ocenie krzywdzące.

Pan Minister Michał Woś obiecał w najbliższym czasie postara się
przyjrzeć się temu problemowi. W kwestii odmrożenia oszczędności w sądach,
ostateczna decyzja zostanie podjęta w terminie do połowy listopada, gdyż w tej
chwili trwają prace nad nowelizacją budżetu.
Spotkanie z nowo mianowanym Sekretarzem Stanu pozwala nam mieć
nadzieję na dobrą współpracę, wierzymy że do zadań i problemów które
oczekują podjęcia pilnych i stanowczych decyzji Pan Minister podejdzie z
ogromnym zaangażowaniem w sprawy priorytetowe dla pracowników.

