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Przewoduic~cy Sekcji Krajowej Poiarnictwa NSZZ "Solidarnosc"

Sz. Pan
Jacek Cichocki
Minister
Sprawa wewn~trznych
Warszawa

Opinia
Ws. projektu ustawy 0 zmianie ustawy 0 Policji, ustawy 0 Straiy Granicznej, ustawy

o Panstwowej Straiy Pozarnej, ustawy 0 Biurze Ochrony Rz~du, u stawy 0 ABW oraz AW,
ustawy 0 zolnierzach zawodowych, ustawy 0 CBA, ustawy 0 sluZbie funkcjonariuszy SKW

o SW, ustawy 0 SluZbie wi~ziennej oraz niekt6rych ustaw.

W zwiClzku z przedstawionym w.w. projektem ustawy przekazanym do opiniowania
pismem z dnia 21 grudnia 2012r znak DP-I-0231-90/12, Krajowa Sekcja Pozamictwa
w imieniu NSZZ"Solidamosc" przedldada

opini~ negatywn~.

W pierwszej kolejnosci nalezy odniesc si~ do UZASADNIENIA do wyzeJ
omawianego projektu ustawy. Po przeanalizowaniu niniejszego nale.zy stwierdzic co
nast~puje:

Niniejsze Uzasadnienie oparte jest na w<ttpliwych argumentach merytorycznych
i faktycznych. Wskazuje si~ w nim, ze srednie zwolnienie lekarskie w sferze pracownik6w
obj~tych ubezpieczeniem spolecznym w ZUS-ie wynosi okolo 14 dni i podobno jest nizsze
niz w sluzbach mundurowych. Informacje zawarte na stronie ZUS wskazuj<t zupelnie inne
liczby sredniorocznego okresu absencji chorobowej pracownik6w - prawie trzykrotnie
wi~ksze niz przedstawiono w Uzasadnieniu.



W przypadku funkcjonariuszy i zolnierzy zawodowych dopuszczono si~ manipulacji
sredni&:.liczb&:.dni absencji chorobowej, poniewaz wliczono do niej takZe czas przebywania
na zwolnieniu wynikaj&:.cym ze zdarzen zwi&:.zanych z wykonywaniem obowi&:.zk6w
sluzbowych np. postrzelenia wynikaj&:.ce z dzialan przest~pc6w, dzialan ratowniczych
powoduj&:.cychnarazenie zdrowia i Zycia strazaka lub innych funkcjonariuszy i zolnierzy,
dzialan w ramach korpus6w pokojowych, potr&:.cenpolicjant6w na sluzbie przez pirat6w
drogowych itp. WI&:.czonozatem takZe te dni absencji, kt6rych przyczyny byly niezalezne
calkowicie od funkcjonariusza (zolnierza) i wynikala z wykonywania jego obowi&:.zk6w.
Takie przypadki nie s&:.klasyftkowane w systemie ZUS.

Bardzo duze w&:.tpliwoscibudz&:.kwoty przewidywanych oszcz~dnosci jakie maj&:.
uzyskac budzety jednostek organizacyjnych sluzb mundurowych, natomiast trzeba
zauwazyc, ze cala procedura ograniczenia platnosci za okres chorobowy spowoduje
zwi~kszenie procesu biurokratycznego. W przypadku Panstwowej StraZy Pozamej wartosc
wok61 tworzy si~ niniejszy projekt wyniesie okolo 0,5 promila srodk6w na wynagrodzenia.

W przypadku Panstwowej StraZy Pozamej nalezy zauwazyc, ze absencja (l&:.czna
z wypadkami spowodowanymi w czasie sluzby) co najrnniej od roku 2008 wynosi od
szescdziesi~ciu do siedemdziesi~ciu kilku godzin rocznie na jednego strazaka. Ta absencja
nie zrnniejszy si~, a zatem oszcz~dnosci roboczogodzin nie nast~i&:.. Srodki jakie uzyska
jednostka organizacyjna z tytulu potr&:.ceniaza absencj~ chorobow&:.strazaka wyniesie okolo
17 zl miesi~cznie na 1 etat, zakladaj&:.c,ze nie b~dzie zwolnien za kt6re platnosc wynosic
b~dzie 100%.

NaleZy zatem bardzo powaznie rozpatrzyc oplacalnosc ekonomiczn&:.takiego projektu.

Niniejszy projekt nie posiada projekt6w rozporz&:.dzen reguluj&:.cych cz~sc spraw
obj~tych ich dzialaniem, dlatego nie mozna w spos6b jednoznaczny dowiedziec si~
o zamiarach projektodawcy, co czyni projekt ustawy nieczytelnym.

Rozpatruj&:.cniniejsze Uzasadnienie nalezy zwr6cic uwag~, ze ma ono charakter
obrailiwy wobec funkcjonariuszy i zolnierzy. Stwierdzaj&:.c na str 4. iz: "Ustawowa
gwarancja wyplaty 100% uposatenia podczas nieobecnosci w slutbie z powodu choroby
stwarza pole do nadUZyc,przy czym niezaprzeczalnie pewna czr;.sc przebywajqcych na
zwolnieniach lekarskich tolnierzy i junkcjonariuszy cierpi na schorzenia faktyczne
uniemotliwiajqce im wlasciwe pelnienie slutby." sugeruje si~ jakoby zolnierze
i funkcjonariusze naduZywali gremialnie prawa do zwolnienia lekarskiego.

Niestety w Uzasadnieniu nie podano zadnych danych co do stwierdzenia
kiedykolwiek faktycznego naduZycia tego prawa przez zolnierzy lub funkcjonariuszy. Nie
mozna zgodzic si~ takZe z tez&:.,ze w chwili obecnej nie ma podstaw prawnych do
przeprowadzania kontroli sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Krajowa Sekcja Pozamictwa NSZZ"Solidamosc" rozpatrzyla takZe projekt w cz~sci
dotycz&:.cejustawy 0 Panstwowej StraZy Pozamej tj. Art.3 niniejszego projektu jak r6wniez
w cz~sci zmiany niekt6rych innych ustaw (Art. 10 - 14).

Za zasadnicz&:. uwag~ naleZy przyj&:.c, ze proponowane zmiany maj&:.charakter
stosowania odpowiedzialnosci zbiorowej, co w prawie polskim jest niedopuszczalne.



W odniesieniu do projektu zmiany ustawy 0 Pailstwowej StraZy Pozarnej naleZy stwierdzie
co nast~puje:

Krajowa Sekcja Pozarnictwa NSZZ"Solidamose" zauwaza, ze cz~se zmian
proponowanych w ustawie nie ma nic wspolnego z kwesti~ zmiany sposobu oplacania
absencji chorobowej przez strazaka. Zmienia si~:

• Art.95 w ust. 1, 2 i 3 w ustawie 0 PSP - zmiany nie maj~ zadnego zwi~zku ze
sposobem rozliczania zwolnienia lekarskiego a wprowadz~ chaos w sposobie
okreslania wynagradzania strazaka. Dzialaj~ one na szkod~ strazakow oraz na ich
morale i zaangazowanie w sluzbie. Zmiany te w sposob szczegolny uderz~
w najbiedniejsz~ cz~se strazakow dzialaj~cych w jednostkach ratowniczo-gasniczych.

• Art. 12 niniejszego projektu wprowadza zasad~ ogoln~ co do sposobu naliczania
uposazenia ograniczaj~c stare zasady do 30 dni kalendarzowych - taka zasada jest nie
do przyj~cia nie tylko ze wzgl~dow humanitarnych wobec funkcjonariuszy
przewlekle chorych, ale takZe ze wzgl~du na lamanie podstawowych zasad
fundamentow prawa - nie dzialania prawa wstecz oraz zaufania obywatela do
pailstwa.

Negatywn~ ocen~ otrzymuj't takZe nast~puj~ce propozycje zmian:
1. wart. 95 ustawy 0 Panstwowej Straiy Pozarnej proponowane zmiany oparte s~

generalnie 0 zalozenie, ze choruj~cy strazak zasluguje na kar~. RozwiClZania nie
uwzgl~dniaj~ zmian uposazenia w ci~ roku wynikaj~cych z awansow w stopniu
wzrostow wyslugi lat, przeszeregowail. Krajowa Sekcja Pozarnictwa
NSZZ"Solidarnosc" wnosi 0 pozostawienie dotychczasowych zapisow.

2. w zakresie art. 95 ust 4c ustawy 0 Panstwowej Straiy Pozarnej zawarte s't
fundamentalne zmiany merytoryczne, ktore skutkuj~ mi~dzy innymi w zakresie
obj~tym dzialaniem zasad Konstytucji RP, oraz Europejskiej Konwencji Praw
Czlowieka i Podstawowych Wolnosci. Zrownuj~ skutki umorzenia sprawy z tytulu
przedawnienia z warunkowym umorzeniem sprawy, narusza zasad~ domniemania
niewinnosci zawart~ zarowno w umowach mi~dzynarodowych ratyfikowanych przez
Polsk~ jak i w Konstytucji RP. Obnizenie nagrody rocznej w razie umorzenia sprawy
z tytulu przedawnienia czy amnestii jest swoist~ kar~ za czyn ktorego popelnienie nie
zostalo strazakowi udowodnione (lub ktory przestal bye czynem zabronionym jak
w przypadku amnestii) .Przypomniee naleZy, ze przedawnienie post~powania
oznacza, ze w wyznaczonym przez prawo terminie stronie nie udowodniono winy.
W razie umorzenia post~powania karnego (dyscyplinamego) z powodu przedawnienia
nie jest moZliwe rozwazania ewentualnej winy oskarzonego. Pogl~d ten potwierdza
orzecznictwo zarowno s~dow karnych, jaki i administracyjnych orzekaj~cych
w sprawach dyscyplinarnych. Co wi~cej w takiej sytuacji (umorzenia z tytulu
przedawnienia) obwinionemu sluZy prawo do zwrotu kosztow obrony dokladnie tak
sarno jak osobie uniewinnionej. Rozwi~zanie to zostalo wprowadzone do Kodeksu
post~powania karnego na skutek wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, ktory za
sprzeczne z zasadami konstytucji uznal gorsze traktowanie obwinionego, ktorego
spraw~ umorzono z obwinionym, ktorego uniewinniono. W obu bowiem przypadkach
obwinionemu nie udowodniono winy.



3. propozycja zmiany wart. 45 ustawy 0 Paiistwowej StraZy Pozarnej
w zakresie ograniczenia okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim
z 12 miesi~cy do 182 dni, swiadcz~ 0 dyletanctwie projektodawcy w zakresie
znajomosci przebywania chorob czy tez schorzen oraz czasu rehabilitacji jaki jest
konieczny po postrzalach, zlamaniach (skomplikowanych), zatruciach srodkami
chemicznymi a takZe przeZyciami traumatycznymi itp. zwi~zanymi
z wykonywanymi zadaniami sruzbowymi. Krajowa Sekcja Pozamictwa
NSZZ"Solidamosc" wnosi 0 pozostawienie dotychczasowych zapisow.

W przypadku ograniczenia mozliwosci przebywania na zwolnieniu lekarskim do 182
dni, koszty bezposrednie i posrednie, zwi~zane z koniecznosci~ zwolnienia
funkcjonariusza lub zolnierza przed zakonczeniem leczenia b~d~ znacznie wi~ksze
niz do tej pory. Ponadto zaistnieje efekt synergii powoduj~cy "obnizenie ch~ci"
narazania zdrowia lub zycia przez funkcjonariuszy i zolnierzy wiedz~cych,
ze panstwo w imieniu ktorego podejmuje on dzialania nie ma zamiaru pokrywac
kosztow jego wyleczenia i rehabilitacji. W wielu przypadkach nastqpi wyrzucenie na
margines spoleczny funkcjonariuszy i zolnierzy, ktorzy mogiliby dalej pelnic sruzb~
dla panstwa. Trzeba w tym miejscu przypomniec, ze w chwili obecnej system
rehabilitacyjny dla funkcjonariuszy jest stanowczo niewystarczaj~cy a system odnowy
biologicznej w zasadzie nie istnieje. Funkcjonariusze i zolnierze, ktorzy chc~ dbac
o wlasne zdrowie i spelniac wysrubowane kryteria zdrowotne okreslone dla sruzb,
musz~pokrywac koszty takich zaj~c z wlasnychsrodkow.

4. propozycje w pkt. 7) i 8) Art.3 niniejszego projektu ustawy zmieniaj~cego
art.I05 ustawy oPSP i dodaj~ce kolejne art. z oznaczeniem art.I05 a -f, nie
mog~ zyskac akceptacji ze wzgl~du na wady merytoryczne w nich zawarte a w tym,
nalozenie na strazaka obowi~zku udowodnienia 0 prawie do 100% uposazenia
(proj. art.l0Sa ust.S ) zawieraj~ dotychczasowe rozwi~zania w ustawach lub
rozporz~dzeniach, czy tez nie maj~ mozliwosci do realizacji w rzeczywistosci
(np. art.lOSd ust.2 pkt 3)). Brakuje takZe w tresci niniejszych propozycji
zdefiniowania chorob lub zdarzen, ktore projektodawca mial na mysli (np. czyn 0

charakterze bohaterskim). NaleZy takze stwierdzic, ze zapis projektu art. 10Sf jest
w calosci niezrozumialy, poniewaz zasady przenoszenia srodkow mi~dzy rozdzialami
i paragrafami reguluj~ inne ustawy (m.in. 0 finansach Publicznych) . Nie wiadomo
takZe co mial w zamiarze ustawodawca projektuj~c zapis 10Sfust.3.

Na koniec naleZy zauwaZyc, ze obecnie funkcjonuj(lce przepisy pozwalaj(l na
kontrol~ absencji strazak6w PSP spowodowanych chorob(l. Istniej(l przepisy
pozwalaj(lce przelozonym spowodowac weryfikacj~ zasadnosci przebywania strazaka
na zwolnieniu lekarskim, z kt6rych na biez(lco korzysta si~. Istniej(l argumenty
finansowe oraz inne rodzaje nagradzania funkcjonariuszy, kt6rzy nie przebywaj~ na
zwolnieniach lekarskich ale takZe istniej(l argumenty prawne pozwalaj(lce wyci(lgac
konsekwencj~ wobec os6b, kt6re w spos6b nadzwyczajny korzystaj(l ze zwolnien
lekarskich.



Wobec powyzszego w przekonaniu Rady Krajowej Sekcji Pozamictwa
NSZZ"Solidamosc" naleZy uznac, ze niniejszy projekt jest bezzasadny i nie posiada
faktycznego oraz merytorycznego uzasadnienia co do jego zasadnosci zaistnienia, co
wskazala na wst~pie.

Jednoczesnie Rada Krajowej Sekcji Pozamictwa NSZZ"Solidamosc" w trybie
art. 19 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991r 0 zwi~ach zawodowych (t.j. 2001 Dz.U.
nr .19 poz.854) wnosi 0 pisemne uzasadnienie w przypadku odrzucenia calosci lub
cz~sci niniejszej opinii.

Do wiadomosci:
1. Piotr Duda - Przewodnicz<l.cy KK NSZZ"Solidarnosc"
2. Maciej Berek - Prezes Rutdowego Centrum Legislacyjnego
3. gen. brygadier Wieslaw Lesniakiewicz - Komendant G16wny PSP
4. struktury organizacyjne NSZZ"Solidarnosc" w PSP


