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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży
Granicznej, ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu,
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie
funkcjonariuszy
Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego
oraz
Służby
Wywiadu
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz
niektórych innych ustaw z projektami aktów
wykonawczych.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Wewnętrznych.
Z poważaniem

(-) Donald Tusk

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287,
poz. 1687, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40. Policjant może być skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

2)

w art. 41 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;”;

3)

w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 41 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 4 nie może nastąpić przed upływem 182 dni od dnia
zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że policjant zgłosi pisemnie wystąpienie
ze służby.”;

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin i ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280
i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.
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4)

w art. 110:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym
przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku
kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.”,

b)

uchyla się ust. 2,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Nagroda

roczna

przysługuje,

jeżeli

policjant

w

danym

roku

kalendarzowym pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych.
Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że
każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.”,
d)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. Do okresu, o którym mowa w ust. 3, nie zalicza się okresów
niewykonywania zadań służbowych z następujących przyczyn:
1)

korzystania z urlopu bezpłatnego;

2)

przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie
zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1–3;

3)

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania.
3b. Przepisu ust. 3a pkt 3 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne w sprawie

o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne, w sprawie o czyn
pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach
służbowych zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został
uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu
w postępowaniu dyscyplinarnym.
3c. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 3b, nie dotyczy
warunkowego umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie
o przestępstwo skarbowe, a także umorzenia tego postępowania z powodu
przedawnienia lub amnestii.”,
e)

w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego,

dodatkowego

macierzyńskiego;”,
f)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

urlopu

na

warunkach

urlopu
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„4a. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia
otrzymanego

w

okresie

zawieszenia

w

czynnościach

służbowych

albo

tymczasowego aresztowania. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się.”,
g)

po ust. 8 dodaje się ust. 8a–8c w brzmieniu:
„8a. Okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do
nagrody rocznej ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych
w sprawach karnych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dyscyplinarnych
oraz dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji
prowadzonej w sprawach osobowych policjantów.
8b. Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności
sprawy, w szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa
skarbowego lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz
dotychczasowe wyniki policjanta w służbie.
8c. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania
nagrody rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.”,

h)

dodaje się ust. 10–15 w brzmieniu:
„10. Policjantowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się
w terminie 14 dni od dnia zwolnienia.
11. W razie śmierci lub zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną
wypłaca się małżonkowi, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom
uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej. Przepis ust. 10 stosuje się
odpowiednio.
12. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby
w różnych jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się
i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia jego
służby.
13. Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania
policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych
stanowisk.
14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne
zastępcom Komendanta Głównego Policji.
15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne komendantom
wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół
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policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi i Zastępcy
Komendanta-Prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.”;
5)

art. 110b otrzymuje brzmienie:
„Art. 110b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 110a, tryb
postępowania oraz przełożonych właściwych w zakresie przyznawania tych nagród
i zapomóg, sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów, jednostki
Policji, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg, a także sposoby ustalania
i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów, mając na
względzie celową i racjonalną politykę w zakresie dysponowania środkami
finansowymi.”;

6)

w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania
bez przydziału służbowego policjant otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do
uposażenia o charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio
zajmowanym stanowisku służbowym – z uwzględnieniem powstałych w tym okresie
zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na
ich wysokość.”;

7)

po art. 121 dodaje się art. 121a–121h w brzmieniu:
„Art. 121a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje
80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który policjant jest zwolniony od
zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby policjanta, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych
z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 3));

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1463,
z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 622.
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3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na
wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z policjantem w okresie sprawowania nad nimi opieki;

5)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
policjanta,

dzieckiem

przysposobionym,

dzieckiem

obcym

przyjętym

na

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka policjanta stale opiekującego się dzieckiem,
jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

c)

pobytu małżonka policjanta stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który policjant jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,
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6) oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi
– policjant ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

nastąpiło podczas oddelegowania policjanta do pełnienia służby poza granicami
państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1–3;

2)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności policjanta,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

3)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 3, stwierdza, w drodze decyzji, przełożony policjanta.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, policjantowi przysługuje odwołanie do
wyższego przełożonego.
Art. 121b. 1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby
wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów –
zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem
art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 121a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

w przypadku, o którym mowa w art. 121a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
policjanta;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 121a ust. 2 pkt 5 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;
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5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
2. W przypadkach uzasadnionych charakterem zadań służbowych wykonywanych

przez policjanta okres jego przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza się w inny
sposób niż określony w ust. 1.
3. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposób stwierdzania przebywania na
zwolnieniu lekarskim policjanta, o którym mowa w ust. 2.
Art. 121c. 1. Policjant jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu do
spraw osobowych zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej
publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 121b ust. 1 pkt 5, w terminie
7 dni od dnia ich otrzymania.
2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 121a ust. 2
pkt 5 lit. a, policjant jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu do spraw
osobowych w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od policjanta.
Art. 121d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienie
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;

2)

przełożony policjanta właściwy w sprawach osobowych w zakresie prawidłowości
wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienia wymogów formalnych
zaświadczeń lekarskich.
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3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie
zwolnienia lekarskiego, policjant traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności
wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, policjant traci prawo do
uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, policjant traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy policjant w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez przełożonego policjanta.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że policjant wykonuje pracę zarobkową
albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem, osoba
kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe
wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się policjantowi w celu wniesienia do niego ewentualnych
uwag. Wniesienie uwag policjant potwierdza własnoręcznym podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio
w przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, przysługuje odwołanie do wyższego
przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;

2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
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13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,
że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 121e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 121a, stanowi
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi na
ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym
okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich
wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 121a.
3. W przypadku gdy policjant pobrał już uposażenie za okres, w którym przebywał
na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy najbliższej
wypłacie.
4. Policjantowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu
pełnienia

służby,

potrąca

się

odpowiednią

część

uposażenia

z

należności

przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo policjant ten zwraca
odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 121f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
policjantów w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na
nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie policjantów przebywających
na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz nagród
i zapomóg dla policjantów.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń policjantów.
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Art. 121g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 3
i 6 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 117.
Art. 121h. 1. Komendant Główny Policji sporządza roczne zestawienie zbiorcze
przyczyn przebywania na zwolnieniach lekarskich przez policjantów i przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do końca marca następnego
roku.
2. W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się łączny okres przebywania
policjantów na zwolnieniach lekarskich, z uwzględnieniem podziału na przyczyny
wskazane w art. 121a ust. 2, 5 i 6, oraz średni okres przebywania policjanta na
zwolnieniu lekarskim, w tym średnią roczną liczbę godzin niewykonywania
obowiązków przez policjanta.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
przejrzystości informacji zawartych w zestawieniu.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej podległej
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

2)

w art. 45 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;”;

3)

w art. 47:
a)

4)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677,
Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

– 11 –
„1. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 i ust. 2 pkt 1 i 3–7 nie może nastąpić przed upływem 182 dni od dnia
zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że funkcjonariusz zgłosi pisemne
wystąpienie ze służby.”,
b)

w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do dnia następującego po ostatnim dniu choroby, nie dłużej jednak niż do dnia
następującego po upływie 182 dni, jeżeli zwolnienie następuje na podstawie,
o której mowa w ust. 1;”;

4)

po art. 113 dodaje się art. 113a w brzmieniu:
„Art. 113a. 1. Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku
kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego
w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.
2. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego
w okresie tymczasowego aresztowania albo zawieszenia w czynnościach służbowych,
chyba że postępowanie karne lub dyscyplinarne będące przyczyną aresztowania lub
zawieszenia zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź funkcjonariusz został
uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu
w postępowaniu dyscyplinarnym.
3. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy warunkowego
umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe,
a także umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii.
4. Nagrodę roczną obniża się od 20% do 50% za rok kalendarzowy, w którym
funkcjonariusz:
1)

został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe inne niż umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;

2)

naruszył dyscyplinę służbową lub zasady etyki zawodowej, jeżeli za czyn ten
prawomocnym orzeczeniem wymierzono mu karę dyscyplinarną nie surowszą niż
nagana z ostrzeżeniem;

3)

nie wywiązywał się z obowiązków służbowych, co zostało stwierdzone w opinii
służbowej.
5. Nagroda roczna nie przysługuje w następujących przypadkach:

1)

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;
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2)

wymierzenia funkcjonariuszowi za czyn, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, kary
dyscyplinarnej:

3)

a)

wydalenia ze służby,

b)

ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby,

c)

obniżenia stopnia,

d)

wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe,

e)

ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;

zwolnienia funkcjonariusza ze służby z powodu:
a)

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe inne niż wymienione w pkt 1,

b)

popełnienia czynu o znamionach przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozostawanie
w służbie,

c)

niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie służby stałej,
stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi
upłynęło co najmniej 6 miesięcy,

d)

nieprzydatności do służby stwierdzonej w opinii służbowej w okresie
odbywania służby przygotowawczej.

6. Jeżeli przeciwko funkcjonariuszowi toczy się postępowanie karne lub
dyscyplinarne o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest
nagroda roczna, do czasu zakończenia tego postępowania nie przyznaje mu się nagrody
rocznej.
7. Nagrodę roczną obniża się lub się jej nie przyznaje w przypadkach, o których
mowa w ust. 4 i 5, za rok kalendarzowy, w którym:
1)

funkcjonariusz popełnił czyn będący przedmiotem postępowania karnego lub
dyscyplinarnego, a jeżeli nagroda roczna została wypłacona – następuje za rok,
w którym postępowanie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem lub
decyzją;

2)

funkcjonariuszowi wydano opinię służbową, od której nie złożył odwołania, lub
ostateczną opinię służbową w rozumieniu przepisów o okresowym opiniowaniu
funkcjonariuszy Straży Granicznej.
8. Wypłata nagrody rocznej następuje nie później niż w ciągu trzech pierwszych

miesięcy kalendarzowych następujących po roku, za który przysługuje nagroda.
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9. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby należną nagrodę roczną wypłaca się
w ostatnim dniu służby.
10. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 9, wobec którego toczy się
postępowanie karne lub dyscyplinarne, nagrodę roczną wypłaca się po zakończeniu tego
postępowania, z uwzględnieniem ust. 4.
11. W przypadku śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza pozostających w związku
ze służbą nagrodę roczną wypłaca się niezwłocznie na podstawie skróconego aktu zgonu
albo ostatecznej decyzji o stwierdzeniu zaginięcia funkcjonariusza.
12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom.
13. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody roczne kierownikowi
komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi oddziału
Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej oraz ich
zastępcom. Komendant Główny Straży Granicznej może przyznawać nagrody roczne
wszystkim funkcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 12.
14. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej
przyznają nagrody roczne odpowiednio

funkcjonariuszowi

pełniącemu

służbę

w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziale Straży
Granicznej i ośrodku szkolenia Straży Granicznej.”;
5)

w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
warunki przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające
przyznanie funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej lub zapomogi, właściwość
przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach, mając na względzie celową
i racjonalną politykę w zakresie dysponowania środkami finansowymi.”;

6)

w art. 125 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania
w dyspozycji funkcjonariusz otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o
charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym
stanowisku służbowym – z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających
wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.”;

7)

po art. 125 dodaje się art. 125a–125h w brzmieniu:
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„Art. 125a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz
otrzymuje 80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych
z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 5));

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi
opieki;

5)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na
wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)

pobytu

małżonka

funkcjonariusza

stale

opiekującego

się

dzieckiem

w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy

5)

Zmiany wymienione w odnośniku 3.
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niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest
zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– funkcjonariusz ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

nastąpiło podczas oddelegowania funkcjonariusza do pełnienia służby poza
granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c
pkt 1–3a;

2)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności funkcjonariusza,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

3)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 3, stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do
wyższego przełożonego.
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Art. 125b. 1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów
oraz niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek,
tkanek i narządów – zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku
zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 125a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

w przypadku, o którym mowa w art. 125a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
funkcjonariusza;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 125a ust. 2 pkt 5 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
2. W przypadkach uzasadnionych charakterem zadań służbowych wykonywanych

przez funkcjonariusza okres jego przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza się
w inny sposób niż określony w ust. 1.
3. Komendant Straży Granicznej określi, w drodze zarządzenia, z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych, odmienny sposób stwierdzania
przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2.
Art. 125c. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu
właściwemu do spraw osobowych zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 125b ust. 1
pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 125a ust. 2
pkt 5 lit. a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu do spraw
osobowych w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.
Art. 125d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienie
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;

2)

przełożony funkcjonariusza właściwy do

spraw osobowych

w

zakresie

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienia wymogów
formalnych zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie
zwolnienia lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności
wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo do
uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
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osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało
nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego
ewentualnych uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym
podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio
w przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie
do wyższego przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;

2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,

że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 125e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 125a, stanowi
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem
powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych
należności lub ich wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 125a.
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3. W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym
przebywał na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy
najbliższej wypłacie.
4. Funkcjonariuszowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim
miesiącu pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności
przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz ten zwraca
odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 125f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się
w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody
roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy.
Art. 125g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1, 3
i 6 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 121.
Art. 125h. 1. Komendant Główny Straży Granicznej sporządza roczne zestawienie
zbiorcze przyczyn przebywania na zwolnieniach lekarskich przez funkcjonariuszy
i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do końca
marca następnego roku.
2. W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się łączny okres przebywania
funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich, z uwzględnieniem podziału na przyczyny
wskazane w art. 125a ust. 2, 5 i 6, oraz średni okres przebywania funkcjonariusza na
zwolnieniu lekarskim, w tym średnią roczną liczbę godzin niewykonywania
obowiązków przez funkcjonariusza.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
przejrzystości informacji zawartych w zestawieniu.”.
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Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strażak może być skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

2)

w art. 43 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.”;

3)

w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienie strażaka ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 lub art. 43 ust. 2 pkt 1
oraz ust. 3 pkt 3 i 4a nie może nastąpić przed upływem 182 dni od dnia zaprzestania
służby z powodu choroby, chyba że strażak wystąpił z pisemnym wnioskiem
o wcześniejsze zwolnienie.”;

4)

w art. 72a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach dotyczących udzielania zwolnień od zajęć służbowych oraz
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w służbie w zakresie nieuregulowanym
niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy wydane
na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 7)).”,

b)
5)

w art. 95:
a)

6)

7)

uchyla się ust. 2;
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117,
poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230 oraz z 2012 r. poz. 664.
Zmiany wymienione w odnośniku 3.
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„1. Strażakowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym
przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku
kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.”,
b)

uchyla się ust. 2 i 3,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli strażak w danym roku kalendarzowym
pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych.”,

d)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4e w brzmieniu:
„4a. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia
otrzymanego

w

okresie

zawieszenia

w

czynnościach

służbowych

albo

tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie
karne, w sprawie o przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne w sprawie o czyn
pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach
służbowych zostało umorzone bądź strażak został uniewinniony na podstawie
prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu
dyscyplinarnym.
4b. Do okresu, o którym mowa w ust. 4, nie zalicza się okresów
niewykonywania zadań służbowych z następujących przyczyn:
1)

korzystania z urlopu bezpłatnego;

2)

przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które strażak nie
zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 109;

3)

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania,
chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne, w sprawie
o przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostający
w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych
zostało

umorzone

bądź

strażak

został

uniewinniony

na

podstawie

prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu
dyscyplinarnym.
4c. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 4a i ust. 4b pkt 3, nie
dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego lub w sprawie
o przestępstwo skarbowe, a także umorzenia tego postępowania z powodu
przedawnienia lub amnestii.
4d. Uprawnienie do nagrody rocznej zawiesza się na okres toczącego się
przeciwko strażakowi postępowania karnego, w sprawie o przestępstwo skarbowe
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lub dyscyplinarne, o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który nagroda jest
przyznawana.
4e. W przypadku gdy nagroda roczna została już wypłacona, a postępowanie
karne lub w sprawie o przestępstwo skarbowe nie zostało zakończone do dnia
zwolnienia strażaka ze służby, zawieszeniu podlega ustalenie uprawnienia do
nagrody rocznej za ostatni rok służby.”,
e)

w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego,

dodatkowego

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyńskiego;”,
f)

po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. W przypadku pełnienia przez strażaka w roku kalendarzowym służby
w różnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nagrodę
roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim
miejscem pełnienia jego służby.”;

6)

art. 95d otrzymuje brzmienie:
„Art. 95d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego, kierując się szczególnymi zadaniami wykonywanymi przez Państwową
Straż Pożarną oraz potrzebą zapewnienia rzetelnego wykonywania tych zadań przez
strażaków, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania
strażakom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 95a, a także sposób tworzenia
funduszu nagród i zapomóg, o którym mowa w art. 95 i 95b, jednostki organizacyjne
Państwowej Straży Pożarnej, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg, oraz
sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych
dysponentów, mając na względzie celową i racjonalną politykę w zakresie
dysponowania środkami finansowymi.”;

7)

w art. 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych strażak otrzymuje uposażenie
zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne należności pieniężne
należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym – z uwzględnieniem
powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych
należności pieniężnych lub na ich wysokość.”;
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8)

po art. 105 dodaje się art. 105a–105h w brzmieniu:
„Art. 105a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim strażak otrzymuje
80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który strażak jest zwolniony od
zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby strażaka, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn
określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na
wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym ze strażakiem w okresie sprawowania nad nimi opieki;

5)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
strażaka,

dzieckiem

przysposobionym,

dzieckiem

obcym

przyjętym

na

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka strażaka stale opiekującego się dzieckiem,
jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

c)

pobytu małżonka strażaka stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
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5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który strażak jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– strażak ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

nastąpiło podczas oddelegowania strażaka do realizacji zadania poza granicami
państwa w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1;

2)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu

zabronionego

w

związku

z

wykonywaniem

czynności

strażaka,

stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;
3)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 3, stwierdza, w drodze decyzji, przełożony strażaka.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, strażakowi przysługuje odwołanie do
wyższego przełożonego.
Art. 105b. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów
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oraz niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek,
tkanek i narządów – zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku
zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa;
2)

w przypadku, o którym mowa w art. 105a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

przyczynę niezdolności, o której mowa w art. 105a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
strażaka;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 105a ust. 2 pkt 5 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
Art. 105c. 1. Strażak jest obowiązany dostarczyć właściwemu przełożonemu

zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi
albo decyzję, o której mowa w art. 105b pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 105a ust. 2
pkt 5 lit. a, strażak jest obowiązany złożyć właściwemu przełożonemu w terminie 7 dni
od dnia ich zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od strażaka.
Art. 105d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienie
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
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2)

właściwy przełożony w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego oraz spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie

zwolnienia lekarskiego, strażak traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności
wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, strażak traci prawo do
uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, strażak traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy strażak w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez przełożonego strażaka.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że strażak wykonuje pracę zarobkową
albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem, osoba
kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe
wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się strażakowi w celu wniesienia do niego ewentualnych
uwag. Wniesienie uwag strażak potwierdza własnoręcznym podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio
w przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, strażakowi przysługuje odwołanie do
wyższego przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;

2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
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13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,
że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 105e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 105a, stanowi
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące strażakowi
na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym
okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich
wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 105a.
3. W przypadku gdy strażak pobrał już uposażenie za okres, w którym przebywał
na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy najbliższej
wypłacie.
4. Strażakowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu
pełnienia

służby,

potrąca

się

odpowiednią

część

uposażenia

z

należności

przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo strażak ten zwraca odpowiednią
część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 105f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody
uznaniowe

za

wykonywanie

zadań

służbowych

w

zastępstwie

strażaków

przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz nagród
i zapomóg strażaków.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy.
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Art. 105g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 3
i 6, art. 100 ust. 1 oraz art. 101 ust. 1.
Art. 105h. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza roczne
zestawienie zbiorcze przyczyn przebywania na zwolnieniach lekarskich przez strażaków
i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do końca
marca następnego roku.
2. W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się łączny okres przebywania
strażaków na zwolnieniach lekarskich, z uwzględnieniem podziału na przyczyny
wskazane w art. 105a ust. 2, 5 i 6, oraz średni okres przebywania strażaka na zwolnieniu
lekarskim, w tym średnią roczną liczbę godzin niewykonywania obowiązków przez
strażaka.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
przejrzystości informacji zawartych w zestawieniu.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r.
Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 8)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej podległej
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

2)

w art. 35 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6
w brzmieniu:
„6) upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.”;

3)
8)

w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716,
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2012 r.
poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 444.
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„1. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby nie może nastąpić przed upływem 182
dni od dnia zaprzestania wykonywania obowiązków służbowych z powodu choroby,
chyba że funkcjonariusz zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby.”;
4)

w art. 101:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1i w brzmieniu:
„1a. Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym
przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego
w poprzednim roku kalendarzowym.
1b. Nagrodę roczną przyznaje się za okres roku, w którym jest wypłacana.
1c. Nagrodę roczną wypłaca się w czerwcu przed dniem święta Biura Ochrony
Rządu.
1d. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli funkcjonariusz w danym roku
kalendarzowym pełnił służbę nie mniej niż przez 3 miesiące od dnia mianowania
do końca maja tego roku.
1e. Warunku, o którym mowa w ust. 1d, nie stosuje się przy ustalaniu
uprawnień do nagrody rocznej za rok kalendarzowy, w którym funkcjonariusz
korzystał z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
1f. Nagrody rocznej nie przyznaje się funkcjonariuszowi, który:
1)

został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego;

2)

został w ostatnim roku kalendarzowym zwolniony ze służby z powodu
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego albo wskutek otrzymania niedostatecznej
ogólnej oceny w opinii służbowej;

3)

został ukarany prawomocnym orzeczeniem kary dyscyplinarnej ostrzeżenia
o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenia
na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia, ostrzeżenia o niepełnej
przydatności do służby, wydalenia ze służby.
1g.

Nagrodę

roczną

przysługującą

zmarłemu

lub

zaginionemu

funkcjonariuszowi wypłaca się małżonkowi lub członkowi rodziny, o których
mowa w art. 107 ust. 2.
1h. Nagrody roczne przyznaje funkcjonariuszowi:
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1)

minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2)

Szef Biura Ochrony Rządu.
1i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne

Szefowi Biura Ochrony Rządu i jego zastępcom.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom nagród
uznaniowych i zapomóg, tryb ich przyznawania oraz podmioty uprawnione do
przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg, uwzględniając prawidłowe
dokonywanie wypłat.”;

5)

art. 108 otrzymuje brzmienie:
„Art. 108. W okresie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych lub pozostawania
w dyspozycji funkcjonariusz zachowuje prawo do pobieranego ostatnio uposażenia
i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian,
mających wpływ na wysokość uposażenia zasadniczego lub na prawo do dodatków
i innych należności pieniężnych.”;

6)

po art. 108 dodaje się art. 108a–108h w brzmieniu:
„Art. 108a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz
otrzymuje 80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych
z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 9));

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,

9)

Zmiany wymienione w odnośniku 3.
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rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi
opieki;
5)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na
wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)

pobytu

małżonka

funkcjonariusza

stale

opiekującego

się

dzieckiem

w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest
zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– funkcjonariusz ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
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6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności funkcjonariusza,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

2)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 2, stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do
wyższego przełożonego.
Art. 108b. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów
oraz niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek,
tkanek i narządów – zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku
zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 108a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

przyczynę niezdolności, o której mowa w art. 108a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
funkcjonariusza;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 108a ust. 2 pkt 5 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
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na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
Art. 108c. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu
zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi
albo decyzję, o której mowa w art. 108b pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 108a ust. 2
pkt 5 lit. a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu w terminie 7 dni od
dnia ich zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.
Art. 108d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienie
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;

2)

przełożony funkcjonariusza w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego oraz spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie

zwolnienia lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności
wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo do
uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
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7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza
osoba upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało
nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego
ewentualnych uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym
podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio
w przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie
do wyższego przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;

2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,

że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 108e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 108a, stanowi
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem
powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych
należności lub ich wysokość.
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2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 108a.
3. W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym
przebywał na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy
najbliższej wypłacie.
4. Funkcjonariuszowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim
miesiącu pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności
przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz ten zwraca
odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 108f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się
w całości na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy
przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody
i zapomogi.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy.
Art. 108g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru należności, o których mowa w art. 90 ust. 2 pkt 1, 3
i 5 oraz art. 107 ust. 1.
Art. 108h. 1. Szef Biura Ochrony Rządu sporządza roczne zestawienie zbiorcze
przyczyn przebywania na zwolnieniach lekarskich przez funkcjonariuszy i przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do końca marca następnego
roku.
2. W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się łączny okres przebywania
funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich, z uwzględnieniem podziału na przyczyny
wskazane w art. 108a ust. 2, 5 i 6, oraz średni okres przebywania funkcjonariusza na
zwolnieniu lekarskim, w tym średnią roczną liczbę godzin niewykonywania
obowiązków przez funkcjonariusza.
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3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
przejrzystości informacji zawartych w zestawieniu.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 10)) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej właściwej Agencji:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

2)

w art. 60 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8
w brzmieniu:
„8) upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.”;

3)

w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4
oraz art. 60 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 nie może nastąpić przed upływem 182 dni od dnia
zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że funkcjonariusz zgłosi pisemnie
wystąpienie ze służby.”;

4)

w art. 125:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1k w brzmieniu:
„1a. Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa
prawo do nagrody rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku
kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.
1b. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu funkcjonariuszowi, w wysokości
ustalonej w sposób określony w ust. 1a, wypłaca się członkom jego rodziny
uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej.

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz
z 2012 r. poz. 627 i 908.
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1c. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1a, nie wlicza się uposażenia
otrzymywanego w okresie:
1)

zawieszenia w czynnościach służbowych oraz tymczasowego aresztowania,
chyba że postępowanie będące przyczyną zawieszenia lub aresztowania
umorzono albo w jego wyniku funkcjonariusz został uniewinniony;

2)

w przypadku funkcjonariusza ABW – po uprawomocnieniu się wyroku
skazującego lub orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia ze
służby do dnia zwolnienia ze służby;

3)

w

przypadku

funkcjonariusza

AW

niewykonywania

–

obowiązków

służbowych z powodu choroby powstałej lub trwającej nadal po skazaniu
funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu lub wymierzeniu mu kary
dyscyplinarnej wydalenia ze służby.
1d. Nagrodę roczną obniża się nie więcej niż o 50% jej wysokości
w przypadku:
1)

warunkowego

umorzenia

prowadzonego

przeciwko

funkcjonariuszowi

postępowania karnego albo odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary;
2)

wymierzenia kary dyscyplinarnej:
a)

w przypadku funkcjonariusza ABW – wymienionej w art. 146 ust. 1
pkt 1–5,

b)

w przypadku funkcjonariusza AW – kary dyscyplinarnej nagany
z ostrzeżeniem lub surowszej kary dyscyplinarnej;

3)

skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za inne przestępstwo
niż umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;

4)

nieprzydatności
służbowym,

funkcjonariusza

stwierdzonej

w

ABW
opinii

na

zajmowanym

służbowej

w

stanowisku

okresie

służby

przygotowawczej;
5)

niewywiązywania się funkcjonariusza ABW z obowiązków służbowych na
zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w opinii służbowej
w okresie służby stałej.
1e. W przypadkach, o których mowa w ust. 1d, przy obniżaniu nagrody

rocznej kierownik odpowiednio jednostki organizacyjnej ABW lub AW uwzględnia
całokształt okoliczności sprawy, w szczególności charakter popełnionego
przestępstwa lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz
dotychczasowe wyniki osiągane przez funkcjonariusza w służbie.
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1f. Nagroda roczna nie przysługuje w przypadku:
1)

skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;

2)

wymierzenia kary dyscyplinarnej:
a)

w przypadku funkcjonariusza ABW – wymienionej w art. 146 ust. 1
pkt 6–10,

b)

w przypadku funkcjonariusza AW – kary dyscyplinarnej wydalenia ze
służby;

3)

zwolnienia funkcjonariusza ABW ze służby z powodu:
a)

nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie
służby przygotowawczej,

b)

niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie służby stałej,
stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi
upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

1g. Nagroda roczna jest obniżana lub nie przysługuje funkcjonariuszowi ABW
za rok kalendarzowy, w którym:
1)

funkcjonariusz popełnił czyn będący przedmiotem postępowania karnego lub
dyscyplinarnego, a jeżeli nagroda została wypłacona – za rok, w którym
postępowanie

zostało

zakończone

prawomocnym

orzeczeniem

w przypadkach, o których mowa w ust. 1d pkt 1–3;
2)

funkcjonariuszowi wydano opinię służbową w przypadkach, o których mowa
w ust. 1d pkt 4 i 5;

3)

funkcjonariusz popełnił czyn będący przedmiotem postępowania karnego lub
dyscyplinarnego, a jeżeli nagroda została wypłacona – za rok, w którym
postępowanie

zostało

zakończone

prawomocnym

orzeczeniem

w przypadkach, o których mowa w ust. 1f pkt 1 i 2;
4)

funkcjonariusz został zwolniony ze służby w przypadkach, o których mowa
w ust. 1f pkt 3.
1h. Nagroda roczna jest obniżana lub nie przysługuje funkcjonariuszowi AW

za rok kalendarzowy, w którym funkcjonariusz popełnił czyn będący przedmiotem
postępowania

karnego

lub

dyscyplinarnego,

a

jeżeli

nagroda

została

funkcjonariuszowi wypłacona – za rok, w którym postępowanie zostało zakończone
prawomocnym orzeczeniem lub decyzją.
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1i. W przypadku toczącego się przeciwko funkcjonariuszowi postępowania
karnego lub dyscyplinarnego o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który
nagroda roczna jest przyznawana, ustalenie uprawnień do nagrody rocznej
następuje po prawomocnym zakończeniu takiego postępowania. Nagrodę roczną
wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia

postępowania

karnego

lub

dyscyplinarnego.

W

przypadku

funkcjonariusza ABW przepisy ust. 1d–1f stosuje się odpowiednio.
1j.

W

przypadku

pełnienia służby przez

funkcjonariusza w

roku

kalendarzowym w różnych jednostkach organizacyjnych ABW nagrodę roczną
przyznaje się i wypłaca w jednostce organizacyjnej ABW, która była w danym roku
kalendarzowym ostatnim miejscem pełnienia służby przez funkcjonariusza.
1k. Wypłata nagrody rocznej następuje nie później niż w terminie pierwszych
trzech miesięcy kalendarzowych następujących po roku, za który przyznaje się
nagrodę roczną, z wyjątkiem nagrody rocznej, którą wypłaca się funkcjonariuszowi
zwalnianemu ze służby, a także nagrody rocznej przysługującej zmarłemu
funkcjonariuszowi, którą wypłaca się odpowiednio w ostatnim dniu służby lub
w dniu stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego.”,
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla
każdej Agencji, warunki przyznawania funkcjonariuszom nagród uznaniowych
i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi nagrody
uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych
sprawach, mając na względzie celową i racjonalną politykę w zakresie
dysponowania środkami finansowymi.”;

5)

w art. 128 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4
i art. 60 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3–6 i 8 oraz ust. 3 otrzymuje:”;

6)

art. 136 otrzymuje brzmienie:
„Art. 136. W razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie
pozostawania w dyspozycji Szefa ABW albo Szefa AW, na podstawie art. 54 ust. 1,
funkcjonariusz otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze
stałym i inne należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na
prawo do uposażenia i innych świadczeń pieniężnych lub na ich wysokość.”;
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7)

po art. 136 dodaje się art. 136a–136g w brzmieniu:
„Art. 136a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz
otrzymuje 80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych
z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 11));

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi
opieki;

5)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na
wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)

pobytu

małżonka

funkcjonariusza

stale

opiekującego

się

dzieckiem

w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku

11)
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kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest
zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– funkcjonariusz ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

nastąpiło podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 85a ust. 2;

2)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności funkcjonariusza
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

3)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 3, stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do
wyższego przełożonego.
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Art. 136b. 1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby
wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów –
zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem
art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 136a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

w przypadku, o którym mowa w art. 136a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
funkcjonariusza;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 136a ust. 2 pkt 5 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
2. W przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem

zadań służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza okres jego przebywania na
zwolnieniu lekarskim stwierdza się w inny sposób niż określony w ust. 1.
3. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze
zarządzeń, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposób
stwierdzania przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza, o którym mowa
w ust. 2.
Art. 136c. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu
posiadającemu

uprawnienia

w

sprawach

osobowych

zaświadczenie

lekarskie,

zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której
mowa w art. 136b ust. 1 pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 136a ust. 2
pkt 5 lit. a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu posiadającemu
uprawnienia w sprawach osobowych w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.
Art. 136d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności funkcjonariusza do
służby z powodu choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz
spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

komisje lekarskie podległe Szefom właściwej Agencji w zakresie prawidłowości
orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;

2)

przełożony posiadający uprawnienia w sprawach osobowych w zakresie
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienia wymogów
formalnych zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie

zwolnienia lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności
wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo do
uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
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osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało
nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego
ewentualnych uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym
podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio w
przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą Szefowi właściwej Agencji
w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli prawidłowości wykorzystania
zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie
do wyższego przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;

2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,

że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 136e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 136a, stanowi
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem
powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych
należności lub ich wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 136a.
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3. W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym
przebywał na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy
najbliższej wypłacie.
4. Funkcjonariuszowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim
miesiącu pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności
przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz ten zwraca
odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 136f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się
w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody
uznaniowe i zapomogi.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy.
Art. 136g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 1, 3
i 5 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 1.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 12)) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 5:
a)

w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o jego czasowej niezdolności do
służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”,

b)
12)

w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679,
Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114,
Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.
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„2) dowódca jednostki wojskowej – w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1,
ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 3–5, a także, po uzgodnieniu z organem
właściwym do wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe,
w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 2;”;
2)

w art. 60a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany uprzedzić bezpośredniego przełożonego
o niemożności stawienia się do służby lub spóźnieniu z przyczyny z góry wiadomej lub
możliwej do przewidzenia oraz określić przewidywany czas trwania nieobecności,
w szczególności uprzedzić o konieczności przebywania na zwolnieniu lekarskim.”;

3)

art. 60b otrzymuje brzmienie:
„Art. 60b. 1. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który żołnierz zawodowy
jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby żołnierza zawodowego;

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r.
Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 13));

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

5)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z żołnierzem zawodowym w okresie sprawowania nad
nimi opieki;

6)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym
na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

13)

Zmiany wymienione w odnośniku 3.
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b)

porodu lub choroby małżonka żołnierza zawodowego stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)

pobytu małżonka żołnierza zawodowego stale opiekującego się dzieckiem
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

2. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 6, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
3. Przepis ust. 2 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
4. W razie zbiegu uprawnienia do zwolnienia lekarskiego z uprawnieniem do
zwolnienia od zajęć służbowych lub urlopu okolicznościowego, o których mowa
w art. 62 ust. 11 i 12, żołnierz zawodowy jest obowiązany w pierwszej kolejności
wykorzystać zwolnienie lekarskie.”;
4)

po art. 60b dodaje się art. 60c–60e w brzmieniu:
„Art. 60c. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby
wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów –
zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem
art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 60b ust. 1 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

w przypadku, o którym mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. a – oświadczenie żołnierza
zawodowego;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;
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5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
Art. 60d. 1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany dostarczyć dowódcy jednostki

wojskowej zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej
służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 60c pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.
2. Żołnierz zawodowy jest obowiązany złożyć dowódcy jednostki wojskowej
oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. a,
w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, żołnierz
traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia, chyba że niedostarczenie
zaświadczenia albo oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od żołnierza
zawodowego.
Art. 60e. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienie
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

wojskowe komisje lekarskie w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej
niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystania
zwolnienia lekarskiego;

2)

dowódca jednostki wojskowej w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego przez żołnierza zawodowego oraz spełnienia wymogów formalnych
zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie

zwolnienia lekarskiego, żołnierz zawodowy traci prawo do uposażenia za cały okres
tego zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli wojskowa komisja lekarska ustali datę ustania
niezdolności wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, żołnierz
zawodowy traci prawo do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
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5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, żołnierz zawodowy traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy żołnierz zawodowy w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierza zawodowego.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że żołnierz zawodowy wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało
nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się żołnierzowi zawodowemu w celu wniesienia do niego
ewentualnych uwag. Wniesienie uwag żołnierz zawodowy potwierdza własnoręcznym
podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole dowódca jednostki wojskowej
stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do uposażenia za okres, o którym mowa
w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku zawiadomienia przez wojskową
komisję lekarską w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli prawidłowości
wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, żołnierzowi zawodowemu przysługuje
odwołanie do wyższego przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;

2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,

że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, dowódca jednostki wojskowej
występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, dowódca
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jednostki wojskowej występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”;
5)

w art. 62 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żołnierzowi zawodowemu, który
wykorzystał zwolnienie od zajęć służbowych w związku z koniecznością sprawowania
opieki nad najbliższym członkiem rodziny i nadal musi tę opiekę sprawować osobiście,
może być udzielony urlop okolicznościowy w wymiarze do 5 miesięcy.”;

6)

art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. Żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową przez okres
całego roku kalendarzowego nabywa prawo do dodatkowego uposażenia rocznego
w wysokości 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym
otrzymanego w roku kalendarzowym, za który dodatkowe uposażenie roczne
przysługuje.
2. Prawo do dodatkowego uposażenia rocznego nabywa również:
1)

żołnierz zawodowy powołany do zawodowej służby wojskowej w trakcie roku
kalendarzowego, jeżeli pełnił zawodową służbę wojskową przez okres co najmniej
sześciu miesięcy kalendarzowych,

2)

żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej
w trakcie roku kalendarzowego

– w wysokości 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym
otrzymanego w roku kalendarzowym, za który dodatkowe uposażenie roczne
przysługuje.
3. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w art. 20 ust. 1a i art. 65a, który
w roku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie nabył prawa do dodatkowego
uposażenia rocznego, w przypadku zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej
w razie spełniania warunków do przyznania emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, przysługuje dodatkowe uposażenie roczne w wysokości 1/12 miesięcznego
uposażenia przysługującego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby
wojskowej.
4. Dodatkowe uposażenie roczne nie przysługuje w przypadku:
1)

nieobecności żołnierza zawodowego w służbie przez okres dłuższy niż dwa dni
robocze w ciągu roku kalendarzowego, która nie została usprawiedliwiona;

2)

zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których
mowa w art. 111 pkt 6 i 11–14.
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5. Dodatkowe uposażenie roczne wypłaca się nie później niż w okresie pierwszych
trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to
uposażenie.
6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
pracy, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania dodatkowego uposażenia
rocznego i terminy jego wypłacania, uwzględniając miejsce pełnienia służby oraz
sprawność postępowania w tych sprawach.”;
7)

w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie pozostawania w rezerwie kadrowej lub dyspozycji albo urlopu
żołnierz zawodowy otrzymuje, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1, uposażenie zasadnicze
wraz dodatkami o charakterze stałym, należne na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na
prawo do uposażenia lub jego wysokość.”;

8)

po art. 89 dodaje się art. 89a–89c w brzmieniu:
„Art. 89a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierz zawodowy
otrzymuje 80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, o którym mowa w art. 60b ust. 1.
3. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który żołnierz zawodowy jest
zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby wojskowej,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– zachowuje prawo do 100% uposażenia.
4. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od
zajęć służbowych:
1)

nastąpiło podczas skierowania żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza
granicami państwa;
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2)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu

zabronionego

w

związku

z

wykonywaniem

czynności

żołnierza

zawodowego, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;
3)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
5. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 4

pkt 3, stwierdza, w drodze decyzji, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz
zawodowy pełni służbę.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, żołnierzowi zawodowemu przysługuje
odwołanie do wyższego przełożonego.
Art. 89b. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 89a, stanowi uposażenie
zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne żołnierzowi zawodowemu
na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym
okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Potrącenia z uposażenia w związku z przebywaniem żołnierza zawodowego na
zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu dokonuje się z mocy prawa z uposażenia
przysługującego w następnym miesiącu kalendarzowym lub z należności określonych
w art. 94 i art. 95 pkt 2, 3 i 5.
Art. 89c. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń żołnierzy
zawodowych w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości
na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie żołnierzy
zawodowych przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody
uznaniowe i zapomogi.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń żołnierzy zawodowych.”;
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9)

art. 90 otrzymuje brzmienie:
„Art. 90. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu udzielono:
1)

zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej
opieki nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 11,
przysługuje 80%,

2)

urlopu okolicznościowego w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym
członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 12, przysługuje 75%

– uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio
zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie
zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość oraz inne należności
pieniężne.
2. Należności pieniężne określone w art. 82, art. 85, art. 94, art. 95 pkt 1 i 2 oraz
art. 96–98, przysługujące żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1, art. 20
ust. 1a, art. 89a ust. 1 oraz art. 65a, albo członkom jego rodziny wypłaca się w ustalonej
wysokości, z uwzględnieniem pełnej kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym należnego żołnierzowi na ostatnim zajmowanym stanowisku
służbowym oraz zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej, o której mowa
w art. 49:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

2)

w art. 64 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;”;

3)

w art. 93a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa
prawo do nagrody rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku
kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.”,
b)

uchyla się ust. 2 i 3,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia
otrzymanego

w

okresie

zawieszenia

w

czynnościach

służbowych

albo

tymczasowego aresztowania, chyba że postępowanie będące przyczyną zawieszenia
lub aresztowania umorzono albo w jego wyniku funkcjonariusz został
uniewinniony.”;
4)

art. 102 otrzymuje brzmienie:
„Art. 102. W przypadku urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie
pozostawania w dyspozycji Szefa CBA funkcjonariusz otrzymuje uposażenie i inne
należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym,
z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do
uposażenia i innych świadczeń pieniężnych lub na ich wysokość.”;

5)

po art. 102 dodaje się art. 102a–102g w brzmieniu:
„Art. 102a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz
otrzymuje 80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych
z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 14));

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,

14)

Zmiany wymienione w odnośniku 3.
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rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi
opieki;
5)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na
wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)

pobytu

małżonka

funkcjonariusza

stale

opiekującego

się

dzieckiem

w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest
zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– funkcjonariusz ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
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6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności funkcjonariusza,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

2)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 2, stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do
wyższego przełożonego.
Art. 102b. 1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z tym że:
1)

w przypadku, o którym mowa w art. 102a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 102a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
funkcjonariusza;

3)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
2. W przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem

zadań służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza okres jego przebywania na
zwolnieniu lekarskim stwierdza się w inny sposób niż określony w ust. 1.
3. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze zarządzenia,
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposób stwierdzania
nieobecności w służbie funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 2.
Art. 102c. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu
właściwemu do spraw osobowych zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki
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organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 102b ust. 1
pkt 3, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 102a ust. 2
pkt 5 lit. a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu do spraw
osobowych w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.
Art. 102d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienie
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;

2)

przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych w zakresie
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienia wymogów
formalnych zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie

zwolnienia lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności
wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo do
uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza.
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8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało
nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego
ewentualnych uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym
podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio
w przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie
do wyższego przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;

2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,

że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z
przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 102e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 102a, stanowi
uposażenie przysługujące funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na
prawo do uposażenia i innych należności lub ich wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 102a.
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3. W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym
przebywał na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy
najbliższej wypłacie.
4. Funkcjonariuszowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim
miesiącu pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności
przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz ten zwraca
odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 102f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się
w całości na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy
przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody
w ramach funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy.
Art. 102g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz
art. 99.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
o Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm. 15)) w art. 46
wprowadza się następujące zmiany:
1)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;

2)

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierzy zawodowych, o których
mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub
rodzajem wykonywanych zadań służbowych stwierdza się na zasadach określonych

15)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273
i Nr 84, poz. 455 oraz z 2012 r. poz. 707.
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w art. 96b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710,
z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

2)

w art. 19 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;”;

3)

w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4
oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 nie może nastąpić przed upływem 182 dni od dnia
zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że funkcjonariusz zgłosi pisemnie
wystąpienie ze służby.”;

4)

po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, określą,
w drodze zarządzeń, państwa, których terytorium w całości lub w części zostało uznane
za strefę działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów, lub państwa, na których
terytorium występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych.”;

5)

w art. 85:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1j w brzmieniu:
„1a. Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa
prawo do nagrody rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku
kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.

16)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113,
poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.
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1b. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu funkcjonariuszowi wypłaca się
uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej członkom rodziny po tym
funkcjonariuszu.
1c. Nagrodę roczną wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych
3 miesięcy kalendarzowych następujących po roku, za który nagroda przysługuje,
z wyjątkiem nagrody rocznej przysługującej funkcjonariuszowi zwalnianemu ze
służby oraz nagrody rocznej przysługującej zmarłemu funkcjonariuszowi, które
wypłaca się, odpowiednio, w ostatnim dniu służby lub w dniu stwierdzenia
wygaśnięcia stosunku służbowego.
1d. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1a, nie wlicza się uposażenia
otrzymanego w okresie:
1)

zawieszenia w czynnościach służbowych oraz tymczasowego aresztowania,
chyba że postępowanie będące przyczyną zawieszenia lub aresztowania
umorzono albo w jego wyniku funkcjonariusz został uniewinniony;

2)

niewykonywania obowiązków służbowych z powodu choroby powstałej lub
trwającej nadal po skazaniu funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu
lub wymierzeniu mu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.
1e. Nagrodę roczną obniża się, nie więcej niż o 50% jej wysokości określonej

w ust. 1a, w przypadkach:
1)

warunkowego umorzenia postępowania karnego prowadzonego przeciwko
funkcjonariuszowi albo odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary;

2)

wymierzenia funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem
lub surowszej kary dyscyplinarnej;

3)

skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne
niż umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
1f. W przypadkach, o których mowa w ust. 1e, przy ustalaniu wysokości

nagrody rocznej kierownik odpowiednio jednostki organizacyjnej SKW lub SWW
uwzględnia charakter popełnionego przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar
orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki w służbie.
1g. Nagroda roczna nie przysługuje w przypadkach:
1)

skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;

2)

wymierzenia funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.
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1h. Obniżenie lub nieprzyznanie nagrody rocznej następuje za rok
kalendarzowy, w którym funkcjonariusz popełnił czyn będący przedmiotem
postępowania

karnego

lub

dyscyplinarnego,

a

jeżeli

nagroda

została

funkcjonariuszowi wypłacona – za rok, w którym postępowanie zostało zakończone
prawomocnym orzeczeniem lub decyzją.
1i. Jeżeli przeciwko funkcjonariuszowi toczy się postępowanie karne lub
dyscyplinarne o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który nagroda jest
przyznawana

–

ustalenie

uprawnień

do

nagrody

rocznej

następuje

po

prawomocnym zakończeniu tego postępowania.
1j. Nagrodę roczną przyznaje:
1)

funkcjonariuszowi SKW – kierownik jednostki organizacyjnej SKW właściwy
ze względu na miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza;

2)

funkcjonariuszowi SWW – Szef SWW;

3)

zastępcom Szefa SKW, kierownikom jednostek organizacyjnych SKW oraz
ich zastępcom – Szef SKW;

4)
b)

Szefowi SKW lub Szefowi SWW – Minister Obrony Narodowej.”,

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla
SKW i SWW, warunki przyznawania funkcjonariuszom nagród uznaniowych
i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi nagrody
uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych
sprawach, mając na względzie celową i racjonalną politykę w zakresie
dysponowania środkami finansowymi.”;

6)

art. 96 otrzymuje brzmienie:
„Art. 96. W razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie
pozostawania w dyspozycji Szefa SKW albo Szefa SWW, na podstawie art. 13 ust. 1,
funkcjonariusz otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze
stałym i inne należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na
prawo do uposażenia i innych świadczeń pieniężnych lub na ich wysokość.”;

7)

po art. 96 dodaje się art. 96a–96g w brzmieniu:
„Art. 96a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz
otrzymuje 80% uposażenia.
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2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:
1)

choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych
z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.17));

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi
opieki;

5)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat
w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)

pobytu

małżonka

funkcjonariusza

stale

opiekującego

się

dzieckiem

w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy

17)

Zmiany wymienione w odnośniku 3.

– 64 –
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.
5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest
zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– funkcjonariusz ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

nastąpiło podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44a;

2)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności funkcjonariusza,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

3)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 3, stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie
do wyższego przełożonego.
Art. 96b. 1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
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o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do służby
wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów –
zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku zgodnie z przepisem
art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

2)

w przypadku, o którym mowa w art. 96a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

w przypadku, o którym mowa w art. 96a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
funkcjonariusza;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 96a ust. 2 pkt 5 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
2. W przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem

zadań służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza okres jego przebywania na
zwolnieniu lekarskim stwierdza się w inny sposób niż określony w ust. 1.
3. Szef SKW i Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze
zarządzeń, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposób
stwierdzania przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza, o którym mowa w
ust. 2.
Art. 96c. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć przełożonemu właściwemu
w

sprawach

osobowych

zaświadczenie

lekarskie,

zaświadczenie

jednostki

organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 96b ust. 1
pkt 5, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 96a ust. 2
pkt 5 lit. a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć przełożonemu właściwemu
w sprawach osobowych w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
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3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.
Art. 96d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby, prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienie
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich może podlegać kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

wojskowe komisje lekarskie w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej
niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystania
zwolnienia lekarskiego;

2)

przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych w zakresie
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienia wymogów
formalnych zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie

zwolnienia lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli wojskowa komisja lekarska ustali datę ustania
niezdolności wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz
traci prawo do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało
nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
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9. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego
ewentualnych uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym
podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio
w przypadku zawiadomienia przez wojskową komisję lekarską w wyniku wykonywania
przez tę komisję kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie
do wyższego przełożonego.
12. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1) nie zostało sfałszowane;
2) zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
13. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 12 pkt 1, zachodzi podejrzenie,
że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
14. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 96e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 96a, stanowi uposażenie
zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące funkcjonariuszowi na
ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym
okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich
wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 96a.
3. W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym
przebywał na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy
najbliższej wypłacie.
4. Funkcjonariuszowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim
miesiącu pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności

– 68 –
przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz ten zwraca
odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 96f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się
w całości na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy
przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody
i zapomogi.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy.
Art. 96g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3
i 5 i ust. 2 pkt 2, art. 88 ust. 1 pkt 1 oraz art. 92 ust. 1.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79,
poz. 523, z późn.zm. 18)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 60 otrzymuje brzmienie:
„Art. 60. W razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie
pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz otrzymuje uposażenie zasadnicze oraz
dodatki o charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio
zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie
zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na
ich wysokość.”;

2)

po art. 60 dodaje się art. 60a–60g w brzmieniu:
„Art. 60a. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz
otrzymuje 80% uposażenia.
2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolniony
od zajęć służbowych z powodu:

18)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578,
z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664 i 951 oraz z 2013 r. poz. 444.
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1)

choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych
z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 19));

2)

oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;

3)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat;

4)

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi
opieki;

5)

konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na
wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a)

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,

b)

porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)

pobytu

małżonka

funkcjonariusza

stale

opiekującego

się

dzieckiem

w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
3. Zwolnienie od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku
kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć
60 dni w roku kalendarzowym.
4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny
wymagających opieki.

19)

Zmiany wymienione w odnośniku 3.
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5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest
zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
1)

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2)

choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby,

3)

wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4)

choroby przypadającej w czasie ciąży,

5)

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,

6)

oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi

– funkcjonariusz ten zachowuje prawo do 100% uposażenia.
6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy zwolnienie od zajęć
służbowych:
1)

zostało spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego
czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności funkcjonariusza,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

2)

powstało na skutek czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6

pkt 2, rozstrzyga przełożony w formie pisemnej.
Art. 60b. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie
lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach

pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

choroby

i macierzyństwa, z tym że:
1)

przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów
oraz niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek,
tkanek i narządów – zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku
zgodnie z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
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o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa;
2)

w przypadku, o którym mowa w art. 60a ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi;

3)

w przypadku, o którym mowa w art. 60a ust. 2 pkt 5 lit. a – oświadczenie
funkcjonariusza;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 60a ust. 2 pkt 5 lit. b i c – zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
Art. 60c. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć kierownikowi jednostki

organizacyjnej, w której pełni służbę, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 60b pkt 5,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
2. Oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 60a ust. 2
pkt 5 lit. a, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć kierownikowi jednostki
organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, w terminie 7 dni od dnia ich
zaistnienia.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się za
nieobecność nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo
oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza.
Art. 60d. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby oraz prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego może podlegać
kontroli.
2. Kontrolę wykonują:
1)

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
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2)

kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę,
w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz spełnienia
wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich.
3. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie

zwolnienia lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego
zwolnienia.
4. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności
wcześniejszą niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci prawo do
uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia.
5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie lekarskie zostało
sfałszowane, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.
6. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu,
czy funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
1)

nie wykonuje pracy zarobkowej;

2)

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przeprowadza

osoba upoważniona przez przełożonego funkcjonariusza.
8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało
nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
9. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi w celu wniesienia do niego
ewentualnych uwag. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym
podpisem.
10. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole przełożony stwierdza utratę prawa
do uposażenia za okres, o którym mowa w ust. 3. Przepis stosuje się odpowiednio
w przypadku zawiadomienia przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych w wyniku wykonywania przez tę komisję kontroli
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
11. Spełnienie wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na
sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1)

nie zostało sfałszowane;
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2)

zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń.
12. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 11 pkt 1, zachodzi podejrzenie,

że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, przełożony występuje do lekarza
leczącego o wyjaśnienie sprawy.
13. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie
z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, przełożony
występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 60e. 1. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 60a, stanowi uposażenie
zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące funkcjonariuszowi na
ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym
okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich
wysokość.
2. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim
stanowi 1/30 uposażenia, którego wysokość określa art. 60a.
3. W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym
przebywał na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy
najbliższej wypłacie.
4. Funkcjonariuszowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim
miesiącu pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności
przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz ten zwraca
odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego.
Art. 60f. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się
w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody
roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie mniej niż miesiąc kalendarzowy,
a nie więcej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego
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uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy.
Art. 60g. Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 100, art. 101 ust. 1,
art. 102 ust. 1 oraz art. 193 ust. 1 pkt 1 i 4.”;
3)

w art. 96 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nieobecności w służbie spowodowanej chorobą, trwającej nieprzerwanie przez
okres 182 dni;”;

4)

w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej:
1)

z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
chorób ze służbą;

2)

z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia
lekarskiego.”;

5)

art. 196 otrzymuje brzmienie:
„Art. 196. 1. Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym
przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku
kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.
2.

Nagroda

roczna

przysługuje,

jeżeli

funkcjonariusz

w

danym

roku

kalendarzowym pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych.
3. Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do
nagrody rocznej za rok kalendarzowy, w którym funkcjonariusz korzystał z urlopu
wypoczynkowego,

urlopu

wychowawczego,

urlopu

dodatkowego,

urlopu

krótkoterminowego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego.
4. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że
każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.
5. Nagroda roczna przysługuje funkcjonariuszowi, który z powodu:
1)

śmierci,

2)

zaginięcia,

– 75 –
3)

ustania stosunku służbowego, jeżeli w dniu ustania tego stosunku spełnia warunki
do nabycia prawa do emerytury

– pełnił w danym roku służbę przez część roku kalendarzowego, w wysokości 1/12
uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.
6. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 5, który pełnił w danym roku
kalendarzowym służbę przez okres krótszy od jednego miesiąca kalendarzowego,
nagroda roczna przysługuje w wysokości 1/12 miesięcznego uposażenia.
7. Funkcjonariuszowi, który na skutek wypadku lub choroby pozostających
w związku ze służbą poniósł śmierć albo którego stosunek służbowy wygasł na
podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1, nagroda roczna przysługuje za ostatni rok służby
w wysokości miesięcznego uposażenia, bez względu na okres służby pełnionej w tym
roku.
8. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się uposażenia
otrzymywanego w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych, tymczasowego
aresztowania lub wykonywania kary dyscyplinarnej, od dnia jej prawomocnego
wymierzenia do dnia zatarcia.
9. Jeżeli okres zawieszenia w czynnościach służbowych, tymczasowego
aresztowania lub wykonywania kary dyscyplinarnej wykracza poza dany rok
kalendarzowy, to nie uwzględnia się pozostałego uposażenia otrzymywanego
w pozostałym okresie w następnym roku lub następnych latach kalendarzowych.”;
6)

uchyla się art. 197;

7)

art. 198 otrzymuje brzmienie:
„Art. 198. 1. Do okresu służby, o którym mowa w art. 196 ust. 1, nie wlicza się
okresów:
1)

korzystania z urlopu bezpłatnego;

2)

przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie
zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 61;

3)

zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania;

4)

wykonywania kary dyscyplinarnej od dnia jej prawomocnego wymierzenia do dnia
zatarcia.
2. Jeżeli okres zawieszenia w czynnościach służbowych, tymczasowego

aresztowania lub wykonywania kary dyscyplinarnej wykracza poza dany rok
kalendarzowy, to pozostałego okresu nie wlicza się do okresów stanowiących podstawę
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do

przyznania nagrody rocznej

w następnym

roku

lub

następnych

latach

kalendarzowych.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne w sprawie
o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne, w sprawie o czyn pozostający
w związku z aresztowaniem, zawieszeniem w czynnościach służbowych lub
postępowaniem dyscyplinarnym zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem, bądź
funkcjonariusz został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia
o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.
4. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy warunkowego
umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe,
a także umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii.”;
8)

w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Jeżeli

przeciwko

funkcjonariuszowi

wszczęto

postępowanie

karne

o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe z oskarżenia publicznego, lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe,
lub postępowanie dyscyplinarne w roku kalendarzowym, za który nagroda jest
przyznawana, ustalenie uprawnień do nagrody rocznej za ten rok kalendarzowy oraz za
lata następne następuje po zakończeniu tego postępowania.”;
9)

art. 205 otrzymuje brzmienie:
„Art. 205. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla
funkcjonariuszy,

2)

sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych
jednostek organizacyjnych,

3)

tryb zwiększenia funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi
o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń, o którym mowa
w art. 60f,

4)

tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania
i wypłaty nagród rocznych, uznaniowych i zapomóg

– mając na względzie celową i racjonalną politykę w zakresie dysponowania środkami
finansowymi.”.
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Art. 11. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm. 20)) w art. 5:
1)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie
należne żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby
wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 32b.”;

2)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej nie
uwzględnia się zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym oraz dodatkowego uposażenia rocznego, za okres przebywania na
zwolnieniu lekarskim.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu

Wojskowego,

Służby

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. 21)) w art. 5:
1)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie
należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem
ust. 2–4 i art. 33b.”;

2)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej nie
uwzględnia się zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym oraz nagrody rocznej, za okres przebywania na zwolnieniu
lekarskim.”.
Art. 13. 1. Funkcjonariusz lub żołnierz przebywający w dniu wejścia w życie ustawy na

zwolnieniu lekarskim otrzymuje uposażenie za czas przebywania na tym zwolnieniu na
20)

21)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264
i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r.
Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785
i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, poz. 745 i Nr 167, poz. 1130 oraz
z 2012 r. poz. 664 i 1529.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264
i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145
i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 637 i 664 oraz
z 2013 r. poz. 271.
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dotychczasowych zasadach do czasu upływu terminu określonego w zaświadczeniu
lekarskim, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Funkcjonariusz lub żołnierz przebywający w dniu wejścia w życie ustawy na
zwolnieniu lekarskim może udokumentować czas przebywania na tym zwolnieniu
zaświadczeniem lekarskim wystawionym przed dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 14. Do funkcjonariuszy będących w okresie choroby w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy przepisy art. 41 ust. 2 pkt 7 i art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
art. 45 ust. 2 pkt 8, art. 47 ust. 1 i ust. 2b pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2, art. 43 ust. 3 pkt 6
i art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3 oraz art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 stosuje
się w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 15. Żołnierz zawodowy korzystający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ze
zwolnienia od zajęć służbowych lub z urlopu okolicznościowego przewidzianych
odpowiednio w art. 62 ust. 11 lub 12 ustawy zmienianej w art. 6 korzysta nadal z tych
uprawnień na zasadach obowiązujących do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej
jednak niż do czasu upływu terminu, na jaki te uprawnienia zostały udzielone.
Art. 16. Pierwsze zestawienie zbiorcze przyczyn przebywania na zwolnieniach
lekarskich właściwe organy przedstawią za okres liczony od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)

art. 110b ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110b ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2)

art. 114 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy zmienianej
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3)

art. 95d ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 95d ustawy zmienianej w art. 3,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4)

art. 101 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy zmienianej
w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

5)

art. 125 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
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6) art. 85 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 18. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
I. Projektowana ustawa zakłada zmianę zasady ustalania wysokości uposażenia
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony
Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych należnego w okresie choroby
zbliżoną do zasad w systemie powszechnym.
Generalną zasadą wynikającą z prawa pracy jest obniżanie wysokości wynagrodzenia
pracownika nieobecnego w pracy z powodu choroby. Swoją nieobecność pracownik
usprawiedliwia, przedkładając zwolnienie lekarskie, wystawione przez uprawnionego
lekarza. Artykuł 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) stanowi expressis verbis, że za czas niezdolności
pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
pracownik zachowuje, co do zasady, prawo do 80% wynagrodzenia.
Odstępstwem

od

powyższej

zasady

są

uregulowania

zawarte

w

ustawach

pragmatycznych dotyczących: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w ustawach o służbie
funkcjonariuszy

Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego

oraz

Służby

Wywiadu

Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służby
Więziennej oraz służby wojskowej żołnierzy zawodowych zapewniające obecnie
funkcjonariuszom i żołnierzom w razie choroby, otrzymywanie 100% uposażenia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym i innych należności pieniężnych
należnych na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem
powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych
należności pieniężnych lub na ich wysokość.
Utrzymywanie takiego zróżnicowania wydaje się nieuzasadnione nie tylko ze względów
formalno-prawnych i społecznych, ale przede wszystkim z uwagi na potrzebę
zapewnienia

bezpieczeństwa

państwa

i

obywateli

oraz

samych

żołnierzy

i funkcjonariuszy. Oczywiste jest bowiem, że nadmierna liczba nieobecnych z powodu
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choroby żołnierzy czy funkcjonariuszy ma ujemny wpływ na wykonywanie przez ich
formacje nałożonych zadań ustawowych.
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2010 r., ubezpieczeniem objętych
było 14 656,5 tys. osób. W tym samym roku zarejestrowano 16 853 tys. zaświadczeń
lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 205 479 tys. dni. Tak więc
średnia liczba dni zwolnień lekarskich w 2010 r. przypadająca na jednego
ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 14. Podobny trend
utrzymywał się w następnym roku. W 2011 r. ubezpieczeniem objętych było
14 666,1 tys. osób i zarejestrowano 16 957,5 tys. zwolnień lekarskich o czasowej
niezdolności do pracy na łączną liczbę 207 420,8 tys. dni. Wskaźnik dni zwolnień
lekarskich w 2011 r. wyniósł również 14.
Dane statystyczne dotyczące zwolnień lekarskich w poszczególnych służbach
mundurowych są alarmujące. Dla przykładu, w 2010 r. miesięcznie łączna liczba dni, na
które udzielono zwolnień lekarskich w Policji, wynosiła ok. 192 tys., w Straży
Granicznej ok. 36 tys., w Służbie Więziennej ok. 33 tys., w Państwowej Straży Pożarnej
ok. 18 tys. oraz ok. 134 tys. w resorcie obrony narodowej. W 2011 r. statystyki w tym
obszarze nie uległy znaczącym zmianom. Miesięcznie łączna liczba dni, na które
udzielono zwolnień lekarskich, wynosiła ok. 183 tys. w Policji, ok. 35 tys. w Straży
Granicznej, ok. 19 tys. w Państwowej Straży Pożarnej, ok.7,5tys. w Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

ok.

32,5

tys.

w

Służbie

Więziennej

oraz

ok. 144,5 tys. w resorcie obrony narodowej.
Średnia absencja chorobowa przypadająca na jednego funkcjonariusza/żołnierza
w 2010 r. wynosiła: w Straży Granicznej – 27 dni, w Policji – 24 dni, w Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym – 19 dni, w Biurze Ochrony Rządu – 17 dni, w resorcie
obrony narodowej – 17 dni (w odniesieniu do żołnierzy), w Służbie Więziennej –
15 dni, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – 15 dni (w odniesieniu do
funkcjonariuszy), 10 dni (w odniesieniu do żołnierzy), w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego – 12 dni, w Państwowej Straży Pożarnej – 7 dni, w Agencji Wywiadu –
4 dni.
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Średnia absencja chorobowa przypadająca na jednego funkcjonariusza w 2011 r.
wyniosła: w Straży Granicznej – 28 dni, w Policji – 23 dni, w Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym – 20 dni, w resorcie obrony narodowej – 18 dni (w odniesieniu do
żołnierzy), w Biurze Ochrony Rządu – 16 dni, w Służbie Więziennej – 14 dni,
w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – 14 dni (w odniesieniu do funkcjonariuszy),
9 dni (w odniesieniu do żołnierzy), w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 19 dni,
w Państwowej Straży Pożarnej – 8 dni, w Agencji Wywiadu – 11 dni.
Wskaźnik liczby dni zwolnień lekarskich w 2011 r.
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Podobne trendy utrzymały się w 2012 r. W pierwszym półroczu 2012 r. średnia
absencja chorobowa przypadająca na jednego funkcjonariusza wyniosła w Policji –
10 dni, w Straży Granicznej – 13 dni, w Państwowej Straży Pożarnej – 6 dni, w Biurze
Ochrony Rządu – 8 dni, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – 9 dni, w Agencji
Wywiadu – 6 dni, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 11 dni, w Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego – 6 dni, w Służbie Więziennej – 7 dni, w resorcie obrony
narodowej – 10 dni.

Wskaźnik liczby dni zwolnień lekarskich w I półroczu 2012 r.
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Powyższe dane wskazują na konieczność nowelizacji obowiązujących rozwiązań
poszczególnych

ustaw

pragmatycznych

formacji

mundurowych

w

zakresie

otrzymywania uposażenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Ustawowa gwarancja wypłaty 100% uposażenia podczas nieobecności w służbie
z powodu choroby stwarza pole do nadużyć, przy czym niezaprzeczalnie pewna część
przebywających na zwolnieniach lekarskich żołnierzy i funkcjonariuszy cierpi na
schorzenia faktycznie uniemożliwiające im właściwe pełnienie służby.
Obecnie brak uregulowań prawnych umożliwiających sprawdzenie, czy funkcjonariusze
lub żołnierze przebywający na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście chorują.
Natomiast w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 ubezpieczonych
pracowników pracodawca ma prawo samodzielnie dokonywać kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnienia z pracy. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do
zasadności zwolnienia lekarskiego, wówczas występuje do Zakładu Ubezpieczeń
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Społecznych z wnioskiem o kontrolę. Pracodawca może też sprawdzić, czy wystawione
zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane w sposób zgodny z zaświadczeniem, czy
pracownik nie wykonuje w tym czasie innej pracy lub czy nie przeznacza czasu
zwolnienia na wykonanie prac domowych, takich jak np. remont mieszkania.
Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi
kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do
pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1) w zakresie prawidłowości orzekania
o czasowej niezdolności do pracy Zakład przeprowadził w 2010 r. 312,9 tys. badań
kontrolnych. Ich efektem było wstrzymanie wypłaty świadczeń dla 32,2 tys. osób.
Oznacza to, że lekarze orzecznicy ZUS uznali 10,3 proc. badanych za zdolnych do
pracy. W przypadku 21,6 tys. osób zdecydowali natomiast o konieczności odbycia
rehabilitacji leczniczej. Liczba dni ograniczonej w wyniku kontroli absencji chorobowej
wyniosła 167,5 tys. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła natomiast
7,6 mln zł.
Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od początku stycznia do
końca grudnia 2010 r. objęła 68,9 tys. osób. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały
pozbawieniem prawa do zasiłku 2,4 tys. ubezpieczonych. W efekcie ZUS wstrzymał
wypłatę zasiłku na łączną kwotę 3,4 mln zł.
Kolejnym powodem ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego
jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Świadczenie
w zmniejszonej kwocie jest wypłacane od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu
dostarczenia zwolnienia. Kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń sięgnęła
8,5 mln zł.
Łącznie w całym 2010 r. ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia chorobowe na sumę
141,3 mln zł. W tym czasie kwota wypłaconych przez Zakład zasiłków chorobowych
wyniosła 6,8 mld zł.
Funkcjonariusze i żołnierze nie podlegają kontroli, jaką są objęci pracownicy. Mając
zagwarantowaną wypłatę pełnego uposażenia podczas choroby oraz brak możliwości
kontroli prawidłowości wystawionego zaświadczenia lekarskiego i jego wykorzystania,
1)

Źródło: www.zus.pl
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niektórzy mogą traktować zwolnienie lekarskie jako formę dodatkowego urlopu.
Stanowiłoby to nie tylko złamanie zasad etyki zawodowej, ale wpływałoby również na
wzrost obciążeń pozostałych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zastępują nieobecnych
z powodu zwolnienia lekarskiego.
Projektowana ustawa ogranicza uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie
przebywania na zwolnieniu lekarskim na zasadach zbliżonych do obowiązujących
w systemie powszechnym, co w konsekwencji powinno doprowadzić do optymalizacji
wydatków na uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy poprzez zmniejszenie liczby
zwolnień lekarskich.
Zgodnie z powyższym, podczas absencji chorobowej funkcjonariusze i żołnierze
otrzymywać będą co do zasady 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym, tak jak inne osoby wykonujące pracę odpłatnie. Analogicznie jak
w systemie powszechnym, zmniejszeniu ulegnie również dodatkowe uposażenie
roczne/nagroda roczna.
Zmiana warunków wypłat uposażenia w związku z absencją chorobową spowoduje, iż
środki finansowe pochodzące z ograniczenia uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy
pozostających na zwolnieniach lekarskich będą przeznaczane na fundusz nagród
i zapomóg dla tych, którzy będą faktycznie wykonywać zajęcia służbowe w zastępstwie
nieobecnych z powodu choroby. Źródłem tego zwiększenia będą środki stanowiące
20% uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
o które uposażenia te zostaną zmniejszone.
Podkreślenia wymaga, że w krajach Unii Europejskiej istnieją różne sposoby
postępowania wprezentowanym obszarze.
II. W Wielkiej Brytanii nie ma odrębnych zasad wydawania zwolnień lekarskich dla
policjantów. Obowiązujące policjantów zasady są takie same, jak w przypadku osób
ubezpieczonych. Nie ma też określonego druku „zwolnienia lekarskiego”, a są
stosowane tzw. wypisy z ogólnokrajowej elektronicznej bazy danych. W przypadku
przebywania policjanta na zwolnieniu lekarskim w okresie do 6 miesięcy, wypłata
uposażenia następuje w niezmienionej wysokości 100%. Gdy zwolnienie przedłuża się
ponad okres 6 miesięcy, następuje automatyczne zmniejszenie wypłaty uposażenia do
50%. W przypadku występowania nadużyć w zakresie zwolnień lekarskich, policjanci
podlegają odpowiedzialność dyscyplinarnej.
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We Francji funkcjonariusze Policji przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymują co
do zasady 100% uposażenia. W praktyce wypłacane 100% odnosi się do uposażenia
podstawowego, np. podczas zwolnienia lekarskiego funkcjonariusze nie otrzymują
premii za wyniki w pracy, bo de facto nie realizują w tym czasie zadań. Policjanci
w zakresie zwolnień lekarskich podlegają administracyjnej kontroli. Jeżeli odmawiają
poddania się kontrolnej lekarskiej wizycie domowej bądź są nieobecni w miejscu
określonego pobytu lub poza dozwolonymi godzinami jego opuszczenia, narażają się na
sankcje dyscyplinarne.
W Niemczech policjanci posiadają status urzędników państwowych i w obszarze
ochrony zdrowotnej podlegają takim samym przepisom, jak wszyscy urzędnicy.
Oznacza to, że zasady wydawania zwolnień lekarskich są takie same dla policjantów,
jak dla innych urzędników oraz osób z sektora prywatnego. Policjant jest zobowiązany
przedłożyć zwolnienie lekarskie pracodawcy na warunkach powszechnych, tak jak
każdy urzędnik. W czasie zwolnienia lekarskiego otrzymuje podobnie jak urzędnicy
państwowi 100% uposażenia. Nie ma żadnych komórek weryfikujących zwolnienia
lekarskie policjantów czy urzędników państwowych.
Żołnierze w Belgii i Luksemburgu otrzymują podczas zwolnienia lekarskiego 100%
uposażenia, ale potrąca im się część dodatku żywnościowego. W Danii, Grecji,
Niemczech, Włoszech, Portugalii i Rumunii żołnierze otrzymują 100% należnego
uposażenia. Na Litwie żołnierze otrzymują 100% uposażenia za 2 pierwsze dni
zwolnienia, 40% uposażenia za 3 do 7 dni zwolnienia i 80% powyżej 7 dni zwolnienia.
Na Łotwie żołnierz otrzymuje 100% uposażenia do 10 dni zwolnienia i 80% od 11. dnia
zwolnienia lekarskiego. W Czechach żołnierze otrzymują 60% uposażenia za pierwsze
3 dni zwolnienia lekarskiego oraz 100% za kolejne dni.
Powyższe dane wykazują, iż rozwiązania w przedmiotowym zakresie w największych
krajach Unii Europejskiej nie są jednolite. Istotne różnice wynikają przede wszystkim
z wieloletnich doświadczeń i praktyk oraz różnorodności kulturowej poszczególnych
regionów. Podkreślenia wymaga, że w ukształtowanych przez dziesięciolecia systemach
społeczeństwa obywatelskiego, pozycja ustrojowa służb mundurowych miała inny
charakter niż w krajach, które przeszły transformację po roku 1989, gdzie obowiązujące
zasady tylko w niewielkim stopniu odbiegają od systemów powszechnych.
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Wprowadzane niniejszym projektem zmiany wpisują się w oczekiwania przełożonych
funkcjonariuszy i żołnierzy różnych szczebli kierowania oraz samych funkcjonariuszy
i żołnierzy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych z powodu
zwolnień lekarskich. Ponadto spowodują one wzrost motywacji do służby
funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zastępują przebywających na zwolnieniach
lekarskich. Powinny one również przyczynić się bezpośrednio do wzrostu
bezpieczeństwa państwa i obywateli poprzez zwiększenie liczby funkcjonariuszy
i żołnierzy realnie pełniących codzienną służbę.
III. Zasady wynagradzania pracowników w systemie powszechnym w okresie czasowej
niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy (w czasie zwolnienia
lekarskiego) regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn.
zm.).
Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni
w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia
trwającą łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo
do 80% wynagrodzenia.
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub
z pracy, choroby przypadającej w czasie ciąży, poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz
poddania się zabiegowi ich pobrania – w okresie wskazanym powyżej pracownik
zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
Za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku
kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, trwającej
łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje
zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zasadach określonych
w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu
choroby lub niemożności wykonywania pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni,
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a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie
ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Do okresu „zasiłkowego”, wlicza się wszystkie
okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności
wykonywania pracy.
Pracownik nie nabywa prawa do zasiłku chorobowego:
1) w okresie pierwszych 30 dni zatrudnienia;
2) w razie powstania niezdolności do pracy w okresach urlopu bezpłatnego,
wychowawczego, tymczasowego aresztowania i odbywania kary pozbawienia
wolności;
3) jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub
wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego;
4) za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem
alkoholu.
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę
zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego
zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Zasiłek
chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało
sfałszowane.
Wysokość zasiłku chorobowego wynosi:
1) 80% wynagrodzenia (lub podstawy wymiaru wynagrodzenia);
2) 70% wynagrodzenia za okres pobytu w szpitalu;
3) 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy:
a) przypada w okresie ciąży,
b) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla
kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi
pobrania komórek, tkanek i narządów,
c) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
IV. Zakres przedmiotowy projektu ustawy obejmuje regulacje dotyczące uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy/żołnierzy, dodatków do uposażenia i innych należności
przysługujących

w

okresie

choroby

uwzględniający

w scharakteryzowanym powyżej systemie powszechnym.

zasady

obowiązujące
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1. W projekcie ustawy ustala się okres przebywania na zwolnieniu lekarskim jako
okres, przez który funkcjonariusz/żołnierz jest zwolniony od zajęć służbowych
z powodu:
1) choroby funkcjonariusza/żołnierza, w tym niemożności wykonywania zajęć
służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), tzn.:
a) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na
podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
b) z powodu przebywania w:
– stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia
alkoholowego,
– stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od
środków odurzających lub substancji psychotropowych;
c) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów;
2) oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi;
3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym
lub

małżonka

funkcjonariusza/żołnierza,

dzieckiem

przysposobionym,

dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez
nie 14 lat;
4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za
członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki,
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie

domowym

z

funkcjonariuszem/żołnierzem

w

okresie

sprawowania opieki nad nimi;
5) konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub
małżonka funkcjonariusza/żołnierza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem
obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat
w przypadku:
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a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,
b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza/żołnierza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka funkcjonariusza/żołnierza, stale opiekującego się dzieckiem,
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
2. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uposażenie wraz z dodatkami
o charakterze stałym przysługujące funkcjonariuszowi/żołnierzowi przebywającemu
na zwolnieniu lekarskim ulega obniżeniu o 20%.
3. Jednocześnie projekt ustawy określa okoliczności, w których nie będzie
następowało zmniejszenie uposażenia w związku z przebywaniem na zwolnieniu
lekarskim i funkcjonariusz/żołnierz zachowa prawo do 100% uposażenia. Do tych
przypadków zalicza się czas nieobecności na służbie z powodu:
1) wypadku podczas służby;
2) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby;
3) wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze
służby;
4) choroby przypadającej w czasie ciąży;
5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów
na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów,
6) oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi
oraz jeżeli niezdolność do służby:
1) powstała podczas wykonywania zadań (np. misji, działań ratowniczych,
kontyngentów) zagrażających życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy/żołnierzy poza
granicami RP; w szczególności regulacja ta nie obejmuje żołnierzy
wyznaczonych na stanowiska służbowe poza granicami państwa np. attaché
obrony,

funkcjonariuszy

Biura

Ochrony

Antykorupcyjnego i Służby Więziennej;

Rządu,

Centralnego

Biura
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2) została spowodowana przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią
umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem czynności przez
funkcjonariusza/żołnierza; okoliczności te stwierdza się na podstawie orzeczenia
wydanego przez uprawniony organ;
3) powstała podczas czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli.
4. Zwolnienie funkcjonariusza/żołnierza od zajęć służbowych z powodu choroby
następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przy czym:
1) przyczynę nieobecności w służbie wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek
i narządów dokumentuje zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na
druku zwykłym, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ww. ustawy;
2) dokumentem stanowiącym podstawę usprawiedliwienia nieobecności w służbie
wskutek oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych
publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi – jest
zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi;
3) dokumentem stanowiącym podstawę usprawiedliwienia nieobecności w służbie
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku
do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza, jest oświadczenie funkcjonariusza/żołnierza o zaistnieniu
ww. okoliczności ustawowych,
b) porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza/żołnierza stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki, lub pobytu małżonka funkcjonariusza/żołnierza, stale
opiekującego się dzieckiem, w podmiocie leczniczym wykonującym działalność
polegającą na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
– jest zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, jak
w systemie powszechnym,
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c) o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony
podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi.
Wyjątek od zasady dokumentowania okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim
zaświadczeniem lekarskim, w rozumieniu art. 55 ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
wprowadzono

w

stosunku

do

funkcjonariuszy

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego. Powyższe związane jest z wyłączeniem funkcjonariuszy CBA
z systemu przekazywania danych do Narodowego Funduszu Zdrowia za
pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co wynika z przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1016).
5. Tworząc jednolity wykaz osób, nad którymi funkcjonariusz/żołnierz sprawuje
opiekę, projektodawca, wzorując się na rozwiązaniach systemu powszechnego,
ograniczył okres zwolnienia od zajęć z powodu konieczności osobistego
sprawowania opieki do 60 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku konieczności
osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny przez okres nie
dłuższy niż 14 dni w roku kalendarzowym. Jednocześnie ustalił, że okresy te łącznie
nie mogą przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
6. Zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby
krwi oraz decyzję wydaną przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na
podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi funkcjonariusz/żołnierz jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od daty
jego otrzymania. Ten termin dotyczy również obowiązku złożenia oświadczenia
w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do
ukończenia przez nie 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Niedopełnienie tych
obowiązków będzie skutkowało uznaniem nieobecności za nieusprawiedliwioną,
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chyba że niedostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia nastąpiło z przyczyn
niezależnych od funkcjonariusza/żołnierza.
7. W przypadkach uzasadnionych charakterem wykonywanych zadań służbowych
przez funkcjonariuszy służb uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, ich zwolnienie od zajęć służbowych z powodu choroby będzie
następowało w inny sposób, niż na podstawie zaświadczenia lekarskiego
wystawionego zgodnie z art. 55 ww. ustawy. Szefowie służb/komendanci główni
określą, w drodze zarządzeń, odmienny sposób dokumentowania nieobecności
w służbie w stosunku do ww. funkcjonariuszy, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
8. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby
będzie podlegała kontroli przez komisje lekarskie podległe właściwym ministrom,
natomiast prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego będzie podlegała
kontroli właściwego przełożonego funkcjonariusza/żołnierza oraz komisje lekarskie
podległe właściwym ministrom. Projekt określa tryb dokonywania kontroli
prawidłowości

wykorzystania

zwolnienia

lekarskiego

przez

przełożonego

funkcjonariusza/żołnierza wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w systemie
powszechnym.
9. W projekcie nadano przełożonym funkcjonariuszy/żołnierzy uprawnienie do kontroli
w zakresie spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich, wzorowane na
rozwiązaniach przyjętych w systemie powszechnym.
10. Ponieważ prawidłowość wystawienia zaświadczenia lekarskiego podlega kontroli
ZUS wykonywanej przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zgodnie z art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, kwestia ta nie wymaga uregulowania w niniejszym
projekcie ustawy.
11. Zostanie wprowadzona zasada, zgodnie z którą jeżeli w wyniku kontroli zostanie
ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego, funkcjonariusz/
żołnierz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. Analogicznie
w przypadku, gdy w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zaświadczenie lekarskie
zostało sfałszowane, funkcjonariusz/żołnierz traci prawo do uposażenia za cały okres
zwolnienia. Natomiast jeżeli w wyniku kontroli komisja ustali datę ustania
niezdolności

wcześniejszą

niż

orzeczona

w

zaświadczeniu

lekarskim,
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funkcjonariusz/żołnierz traci prawo do uposażenia za okres od tej daty do końca
zwolnienia.
12. Projekt

ustawy

przewiduje

następujące

zasady

wyliczania

uposażenia

funkcjonariuszy/żołnierzy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim:
1) za podstawę wyliczenia uposażenia w okresie choroby przyjmuje się uposażenie
funkcjonariusza/żołnierza wraz z dodatkami o charakterze stałym,
2) podstawę wymiaru uposażenia w okresie zwolnienia lekarskiego za jeden dzień
niezdolności do służby stanowi 1/30 uposażenia należnego w danym miesiącu,
3) zmniejszeniu o 20% ulega każda 1/30 podstawy wymiaru uposażenia w okresie
zwolnienia lekarskiego,
4) zmniejszenie uposażenia żołnierza/funkcjonariusza z tytułu przebywania na
zwolnieniu lekarskim następować będzie przy najbliższej wypłacie,
5) zmniejszenie

uposażenia

żołnierza/funkcjonariusza

przebywającego

na

zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu służby następować będzie
z należności przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo zostanie
nałożony obowiązek na funkcjonariusza zwrotu w ostatnim dniu pełnienia
służby;
6) zmniejszenie lub utrata uposażeń będzie dokonywane z mocy prawa, bez
konieczności wydawania decyzji administracyjnych.
13. W projekcie ustawy przyjmuje się nowe zasady obliczania wysokości nagrody
rocznej. W dotychczasowym stanie prawnym nagroda roczna/dodatkowe uposażenie
roczne stanowi równowartość jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym (z wyjątkiem funkcjonariuszy ABW, którym
przysługuje nagroda roczna w wysokości 50% jednomiesięcznego uposażenia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym). Projektowana regulacja
przewiduje, iż dodatkowe uposażenie roczne/nagroda roczna będzie stanowiła 1/12
uposażenia otrzymanego w trakcie roku kalendarzowego, za który nagroda
roczna/dodatkowe uposażenie roczne przysługuje. W związku z czym, obniżenie
nagrody

rocznej

będzie

następowało

za

rok

kalendarzowy,

w

którym

funkcjonariusz/żołnierz przebywał na zwolnieniu lekarskim. Projektowana regulacja
zachowuje zarazem zasadę proporcjonalności wysokości nagrody rocznej do okresu
pełnienia służby w roku, za który nagroda przysługuje, a tym samym nie wpływa na
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dotychczasowe zasady uwzględniania nagrody rocznej przy obliczaniu podstawy
wymiaru uprawnień emerytalnych.
14. Mając na względzie zachowanie zgodności z prawem Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania, uzupełniono katalog uprawnień związanych z rodzicielstwem,
z których korzystanie nie wypływa negatywnie na nabywanie prawa do nagrody
rocznej o następujące rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem: urlop
wychowawczy, urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop ojcowski,
urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu
macierzyńskiego.
15. Obniżenie uposażenia z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich nie będzie
uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych
i rentowych. Zatem w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67,
z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66,
z późn. zm.), wskazano, że zmniejszenie uposażenia, o którym mowa powyżej, nie
wpłynie na wyliczenia świadczeń emerytalnych. Jednocześnie ustalono, że do
wyliczeń świadczeń emerytalnych będzie uwzględniane dodatkowe uposażenie
roczne/nagroda roczna w wymiarze wynikającym z ostatnio zajmowanego
stanowiska.
16. Środki finansowe uzyskane wskutek zmniejszenia uposażeń będą przeznaczone
w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. W tym celu w projekcie
ustawy wskazuje się, że środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy/żołnierzy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim
przeznacza się w całości na nagrody w ramach ww. funduszu. Rozdziału środków
finansowych będą dokonywać właściwi przełożeni, uwzględniając faktyczne
wykonywanie zajęć służbowych, powierzonych w zastępstwie za nieobecnych
funkcjonariuszy/żołnierzy. Rozdział środków finansowych będzie się odbywać po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, który określa się minimum na miesiąc
kalendarzowy, a maksymalnie na trzy miesiące (kwartał), przy czym wybór okresu
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rozliczeniowego

uzależniony

będzie

od

wielkości

środków

finansowych

zgromadzonych tytułem ograniczenia uposażeń. Wypłata środków finansowych dla
funkcjonariuszy/żołnierzy za zadania służbowe realizowane w zastępstwie za
przebywających

na

zwolnieniach

lekarskich

będzie

się

odbywać

na

dotychczasowych zasadach.
17. Skróceniu ulegnie do 182 dni okres 12-miesięcznej ochrony przed zwolnieniem
funkcjonariuszy, którzy zaprzestali służby z powodu choroby w celu ograniczenia
długotrwałego i często nieuzasadnionego korzystania przez funkcjonariuszy ze
zwolnień lekarskich.
18. W stosunku do funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych zaproponowano dodanie przepisów o obowiązku sporządzania przez
Komendantów Głównych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
oraz Szefa Biura Ochrony Rządu rocznych zestawień zbiorczych przyczyn
przebywania

na

nariuszy/strażaków

zwolnieniach
i

ich

lekarskich

przekazania

przez

ministrowi

policjantów/funkcjo-

właściwemu

do

spraw

wewnętrznych w terminie do końca marca następnego roku. Dodano również
upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia,
w drodze rozporządzeń, wzorów zestawień odrębnie dla każdej ze służb. Ze względu
na proponowany termin wejścia w życie ustawy, wskazano, że pierwsze zestawienie
przyczyn

przebywania

na

zwolnieniach

lekarskich

przez

policjantów/funkcjonariuszy/strażaków właściwe organy przedstawią za okres
liczony od dnia wejścia w życie ustawy.
Konsekwencją

powyższych

założeń

są

odpowiednie

zmiany

w

ustawach

pragmatycznych służb objętych projektowaną ustawą.
1.

Art. 1 – zmiana ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287,

poz. 1687, z późn. zm.):
1) w art. 40 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu sprawdzenia
prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby lub
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
2) art. 41 ust. 2 pkt 7 – zgodnie z tym przepisem policjanta można zwolnić ze służby
w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.
Proponowana zmiana ogranicza ten okres do 182 dni, zbliżając się tym samym do
przepisów obowiązujących w systemie powszechnym. Jak bowiem wynika z art. 53
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§ 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez
wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa
dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku czyli
maksymalnie 182 dni (w przypadku gruźlicy – 270 dni) oraz pobierania świadczenia
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony
u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została
spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
3) art. 43 ust. 1 – przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje 12-miesięczną ochronę
przed zwolnieniem ze służby policjantom, którzy zaprzestali służby z powodu
choroby, a jednocześnie zasadne jest ich zwolnienie na podstawie art. 38 ust. 4,
art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 ww. ustawy. Nowa regulacja
ogranicza ten okres do 182 dni;
4) art. 110 dotyczy nagrody rocznej – poza wprowadzeniem nowych zasad obliczania
nagrody rocznej uzupełniono o przepisy zawarte w akcie wykonawczym, dotyczące
zasad obliczania wysokości nagrody rocznej, które stanowić powinny materię
ustawową, oraz terminu i organów właściwych do przyznania nagród rocznych;
5) nadano nowe brzmienie art. 110b, ze względu na przeniesienie całości regulacji
dot. nagród rocznych do ustawy;
6) zmianie ulega art. 121 ust. 1, który określa sytuacje, w jakich policjant jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
7) dodano art. 121a–121g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przy czym jako okres służby poza
granicami państwa, za które przysługuje 100% uposażenia w okresie zwolnienia
lekarskiego przyjęto służbę w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a
ust. 1 pkt 1–3 ustawy;
8) dodano art. 121h wskazujący na obowiązek sporządzania przez Komendanta
Głównego Policji rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania na
zwolnieniach lekarskich przez policjantów w celu przekazania do ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, wskazując zakres tego zestawienia
i konieczność opracowania wzoru ww. zestawienia w drodze rozporządzenia.
2.

Art. 2 – zmiana ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U.

z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.):
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1) w art. 44 ust. 1 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu
sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
2) w art. 45 ust. 2 pkt 8 – zgodnie z tym przepisem funkcjonariusza można zwolnić ze
służby w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu
choroby. Proponowana zmiana ogranicza ten okres do 182 dni, zbliżając się tym
samym do przepisów obowiązujących w systemie powszechnym;
3) art. 47 ust. 1 i ust. 2b pkt 1 – przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje
12-miesięczną ochronę przed zwolnieniem ze służby funkcjonariuszom, którzy
zaprzestali służby z powodu choroby, a jednocześnie zasadne jest ich zwolnienie na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i ust. 2 pkt 1 i 3–7. Nowa regulacja ogranicza ten
okres do 182 dni;
4) art. 113a – określając zasady ustalania wysokości nagrody rocznej przepisy te
uzupełniono o przepisy regulujące zasady przyznawania i obniżania tej nagrody,
zawarte obecnie w akcie wykonawczym, a stanowiące materię ustawową, oraz
terminu i organów właściwych do przyznania nagród rocznych;
5) zmianie ulega art. 125 ust. 1, który określa sytuacje, w jakich funkcjonariusz jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
6) dodano art. 125a–125g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przy czym jako okres służby poza
granicami państwa, za które przysługuje 100% uposażenia w okresie zwolnienia
lekarskiego, przyjęto służbę w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa
w art. 147c pkt 1–3a ustawy;
7) dodano art. 125h – wskazujący na obowiązek sporządzania przez Komendanta
Głównego

Straży

Granicznej

rocznego

zestawienia

zbiorczego

przyczyn

przebywania na zwolnieniach lekarskich przez funkcjonariuszy, celem przekazania
do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wskazując zakres tego zestawienia
i konieczność opracowania wzoru ww. zestawienia w drodze rozporządzenia.
3.

Art. 3 – zmiana ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.):
1) w art. 42 ust. 2 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu
sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
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2) art. 43 ust. 3 pkt 6 – zgodnie z tym przepisem strażaka można zwolnić ze służby
w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.
Proponowana zmiana ogranicza ten okres do 182 dni, zbliżając się tym samym do
przepisów obowiązujących w systemie powszechnym;
3) art. 45 ust. 1 – przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje 12-miesięczną ochronę
przed zwolnieniem ze służby strażakom, którzy zaprzestali służby z powodu
choroby, a jednocześnie zasadne jest ich zwolnienie na podstawie art. 38 ust. 4 lub
art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4. Nowa regulacja ogranicza ten okres do 182
dni;
4) w art. 72a uchyla się ust. 2 regulujący zasady dokumentowania nieobecności
w służbie z powodu choroby, gdyż stanowić to będzie przedmiot odrębnej szerszej
regulacji oraz w konsekwencji tej zmiany konieczna jest również zmiana ust. 1, ze
względu na wskazane w nim odwołanie do ust. 2;
5) zmiany art. 95 dotyczą uregulowania zasad ustalania wysokości, przyznawania
i obniżania nagrody rocznej, przy czym przepisy te zostały uzupełnione o przepisy
dot. zasad przyznawania nagród, zawarte obecnie w akcie wykonawczym,
a stanowiące materię ustawową, oraz organów właściwych do przyznania nagród
rocznych;
6) zmianie ulega art. 105 ust. 1, który określa sytuacje, w jakich strażak jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
7) dodano art. 105a–105g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przy czym jako okres służby poza
granicami państwa, za które przysługuje 100% uposażenia w okresie zwolnienia
lekarskiego, przyjęto służbę w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1
pkt 1 ustawy;
8) dodano art. 105h – wskazujący na obowiązek sporządzania przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn
przebywania na zwolnieniach lekarskich przez strażaków w celu przekazania do
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wskazując zakres tego zestawienia
i konieczność opracowania wzoru ww. zestawienia w drodze rozporządzenia.
4. Art. 4 – zmiana ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.):
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1) w art. 34 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu sprawdzenia
prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby lub
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
2) dodano w art. 35 w ust. 2 pkt 6 – zgodnie z tym przepisem funkcjonariusza można
zwolnić ze służby w przypadku upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby
z powodu choroby;
3) art. 37 ust. 1 – przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje 12-miesięczną ochronę
przed zwolnieniem ze służby funkcjonariuszom, którzy zaprzestali służby z powodu
choroby. Nowa regulacja ogranicza ten okres do 182 dni;
4) art. 101 uzupełniono o zasady przyznawania nagrody rocznej funkcjonariuszowi,
zawarte obecnie w akcie wykonawczym, a stanowiące materię ustawową, oraz
terminu i organów właściwych do przyznania nagród rocznych;
5) zmianie ulega art. 108 ust. 1, który określa sytuacje, w jakich funkcjonariusz jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
6) dodano art. 108a–108g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim;
7) dodano art. 108h – wskazujący na obowiązek sporządzania przez Szefa Biura
Ochrony Rządu rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania na
zwolnieniach lekarskich przez funkcjonariuszy w celu przekazania do ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, wskazując zakres tego zestawienia
i konieczność opracowania wzoru ww. zestawienia w drodze rozporządzenia.
5. Art. 5 – zmiana ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.):
1) w art. 59 ust. 1 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu
sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
2) dodano w art. 60 ust. 2 pkt 8 – zgodnie z tym przepisem funkcjonariusza można
zwolnić ze służby w przypadku upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby
z powodu choroby;
3) art. 63 ust. 1 – przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje 12-miesięczną ochronę
przed zwolnieniem ze służby funkcjonariuszom, którzy zaprzestali służby z powodu
choroby, a jednocześnie zasadne jest ich zwolnienie na podstawie art. 54 ust. 3,
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art. 57 ust. 4 oraz art. 60 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4. Nowa regulacja ogranicza ten
okres do 182 dni;
4) art. 125 uzupełniono o zasady przyznawania i obniżania nagrody rocznej
funkcjonariuszowi, zawarte obecnie w akcie wykonawczym, a stanowiące materię
ustawową, oraz o przepisy określające termin wypłaty nagrody rocznej
i przełożonych właściwych do jej przyznania i wypłaty;
5) uwzględniono w art. 128 ust. 1 nową fakultatywną przesłankę zwolnienia ze służby
– upływ 182 dni od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;
6) zmianie ulega art. 136, który określa sytuacje, w jakich funkcjonariusz jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
7) dodano art. 136a–136g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przy czym jako okres służby poza
granicami państwa, za które przysługuje 100% uposażenia w okresie zwolnienia
lekarskiego, przyjęto służbę w państwach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 85a ust. 2 ustawy.
6. Art. 6 – zmiana ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.):
1) art. 5 uzupełniono o tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich w celu
sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
2) w art. 60a i 60b zmieniono zasady dokumentowania nieobecności w służbie,
wprowadzono zasadę, iż w pierwszej kolejności żołnierz zawodowy powinien
wykorzystać prawo do przebywania na zwolnieniu lekarskim, a następnie
zwolnienie lub urlop okolicznościowy w celu sprawowania opieki nad członkiem
rodziny, oraz dodano przepisy art. 60c–60e określające zasady przebywania na
zwolnieniu lekarskim i dokumentowania tego okresu zgodnie z powyższymi
założeniami;
3) w art. 62 ust. 12 skrócono okres urlopu okolicznościowego przyznawanego
w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny
z obecnych 10 miesięcy do 5 miesięcy;
4) w art. 83 ustalono zasady obliczania dodatkowego uposażenia rocznego;
5) zmianie ulega art. 89, który określa sytuacje, w jakich żołnierz zawodowy jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;

23
6) dodano art. 89a–89c regulujące zasady ustalania wysokości uposażenia w okresie
przebywania na zwolnieniu lekarskim, zgodnie z powyższymi założeniami;
7) w art. 90 zmniejszono wysokość uposażenia żołnierza zawodowego, któremu
udzielono zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania
osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62
ust. 11, z obecnych 100% do 80% uposażenia.
Niezależnie od wprowadzanych zmian dotyczących prawa przebywania na
zwolnieniu lekarskim w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, pozostawiono
uprawnienia przewidziane w art. 62 ust. 11–12, dotyczące udzielania żołnierzom
zawodowym uznaniowego zwolnienia od zajęć służbowych i uznaniowego urlopu
okolicznościowego, przewidując jedynie:
a) obniżenie uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych w razie
konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny,
o którym mowa w art. 62 ust. 11,
b) skrócenie wymiaru urlopu okolicznościowego do 5 miesięcy.
Likwidacja tych uprawnień i ewentualne zastąpienie ich proponowanymi przepisami
dotyczącymi zwolnień lekarskich spowodowałaby utratę niektórych uprawnień
żołnierzy zawodowych, np. prawa do zwolnienia od zajęć służbowych w celu opieki
nad chorym członkiem rodziny, który nie zamieszkuje wraz z żołnierzem we
wspólnym gospodarstwie domowym, a w odniesieniu do żołnierzy zawodowych,
którzy mogą pełnić służbę z dala od najbliższych członków rodziny, proponowany
wymiar zwolnienia lekarskiego w związku z opieką nad członkiem rodziny mógłby
być niewystarczający.
7. Art. 7 – zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664):
1) w art. 63 ust. 1 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu
sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
2) dodano w art. 64 w ust. 2 pkt 7a – zgodnie z tym przepisem funkcjonariusza można
zwolnić ze służby w przypadku upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby
z powodu choroby;
3) w art. 93a określono zasady obliczania nagrody rocznej;
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4) zmianie ulega art. 102, który określa sytuacje, w jakich funkcjonariusz jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
5) dodano art. 102a–102g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.
8. Art. 8 – zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn.
zm.) dotyczy art. 46 i ma na celu uwzględnienie faktu pełnienia służby w Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego przez żołnierzy
zawodowych, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz analityczno-informacyjne.
9.

Art. 9 – zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104,
poz. 710, z późn. zm.):
1) w art. 18 ust. 1 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu
sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
2) dodano w art. 19 w ust. 2 pkt 7a – zgodnie z tym przepisem funkcjonariusza można
zwolnić ze służby w przypadku upływu 182 dni od dnia zaprzestania służby
z powodu choroby;
3) art. 22 ust. 1 – przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje 12-miesięczną ochronę
przed zwolnieniem ze służby funkcjonariuszom, którzy zaprzestali służby z powodu
choroby, a jednocześnie zasadne jest ich zwolnienie na podstawie art. 13 ust. 3,
art. 16 ust. 4 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5. Nowa regulacja ogranicza ten
okres do 182 dni;
4) art. 85 uzupełniono o zasady przyznawania i obniżania nagrody rocznej
funkcjonariuszowi, zawarte obecnie w akcie wykonawczym, a stanowiące materię
ustawową, właściwość przełożonych do przyznania nagrody rocznej;
5) zmianie ulega art. 96, który określa sytuacje, w jakich funkcjonariusz jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
6) dodano art. 96a–96g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przy czym jako okres służby poza
granicami państwa, za które przysługuje 100% uposażenia w okresie zwolnienia
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lekarskiego przyjęto wykonywanie zadań poza granicami państwa w państwach
określonych w przepisach wydanych przez Szefów Służb.
10. Art. 10 – zmiana ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U.
Nr 79, poz. 523, z późn. zm.):
1) zmianie ulega art. 60, który określa sytuacje, w jakich funkcjonariusz jest
uprawniony do otrzymywania pełnego uposażenia;
2) dodano art. 60a–60g realizujące założenia w zakresie obniżenia uposażenia
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim;
3) art. 96 ust. 2 pkt 6 – zgodnie z tym przepisem funkcjonariusza można zwolnić ze
służby w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu
choroby. Proponowana zmiana ogranicza ten okres do 182 dni, zbliżając się tym
samym do przepisów obowiązujących w systemie powszechnym;
4) w art. 111 ust. 1 dodano przypadek kierowania do komisji lekarskich w celu
sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu
choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
5) w art. 196 określono zasady ustalania wysokości nagrody rocznej.
11. Art. 11 i 12 – zmiany w ustawach regulujących emerytury i renty, zgodnie
z powyższymi założeniami.
Należy mieć na względzie, że równolegle do projektowanej ustawy trwają prace nad
projektem ustawy realizującym przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 3 lipca 2012 r.
założenia ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
w których przewidziano zmianę art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66,
z późn. zm.) w zakresie szerszym niż w projekcie ustawy, co wymaga skorelowania na
dalszych etapach prac legislacyjnych nad dwoma projektami.
Podkreślenia wymaga, że intencją projektodawcy ustawy jest wprowadzenie nowych
zasad otrzymywania uposażenia przez funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie
przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz sposobu dokumentowania i kontrolowania
absencji chorobowej w służbie. Zatem wszystkie proponowane zmiany w ustawach
pragmatycznych służb wynikają z konieczności dostosowania ich do nowych
wymogów, a nie z powodu ujednolicenia zróżnicowanych pragmatyk służbowych.
Ponadto projekt zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące:
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1) rozstrzygające sytuację funkcjonariusza/żołnierza, który w dniu wejścia w życie
ustawy przebywa na zwolnieniu lekarskim;
2) sposobu

dokumentowania

okresu

zwolnienia

lekarskiego

przez

funkcjonariusza/żołnierza, który w dniu wejścia w życie ustawy przebywa na
zwolnieniu;
3) rozstrzygające sytuacje żołnierza zawodowego, który w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy korzysta ze zwolnienia od zajęć służbowych lub urlopu
okolicznościowego przewidzianych odpowiednio w art. 62 ust. 11 lub 12 ustawy;
4) rozstrzygające sytuację funkcjonariusza, którego ze względu na chorobę można
zwolnić po upływie 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby,
w związku z proponowanym skróceniem ww. okresu do 182 dni.
Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji,
zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia go właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
Jako termin wejścia w życie projektowanej regulacji wskazano na pierwszy dzień
miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projekt oddziałuje na funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby
Kontrwywiadu

Wojskowego

oraz

Służby

Wywiadu

Wojskowego,

Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służby Więziennej oraz
żołnierzy zawodowych.
2. Konsultacje społeczne
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt został udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny oraz dodatkowo na stronie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. W trybie ww. ustawy nie odnotowano zgłoszeń zainteresowanych
podmiotów.
Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Policjantów, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy
Straży Granicznej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników
Pożarnictwa, Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Krajową Sekcję Pożarnictwa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a także przez NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa i Konwent Dziekanów Korpusu
Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Komisję Krajową Niezależnego
Samorządnego

Związku

Zawodowego

„Solidarność”

i

Federację

Związków

Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.
Uwagi do projektu zgłosiły: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
oraz Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związek Zawodowy
Strażaków „Florian”, Krajowa Sekcja Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, a także Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów
Zawodowych.
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Sprzeciw organizacji związkowych budzi przede wszystkim proponowany przepis,
w myśl którego w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusze
i żołnierze otrzymywaliby 80% uposażenia. Zdaniem związków zawodowych
wprowadzenie proponowanego zapisu bez jakiegokolwiek okresu ochronnego jest
absolutnie nie do przyjęcia. Według związków projektowana ustawa zakłada ustalanie
wysokości uposażenia funkcjonariuszy należnego w okresie choroby z zasadami
obowiązującymi w tym zakresie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w myśl Kodeksu pracy. Proponując nowe zasady ustalania wysokości
uposażenia funkcjonariusza w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim,
projektodawca nie uwzględnił szczególnego trybu nawiązywania stosunku służbowego
wraz z wynikającymi stąd konsekwencjami.
Związki zawodowe nie zgadzają się z propozycją zmniejszenia uposażeń z tytułu
przebywania na zwolnieniu lekarskim z mocy prawa, tzn. bez konieczności wydawania
decyzji administracyjnej. Według związków w każdym takim przypadku zmniejszenie
uposażenia powinno następować w drodze decyzji administracyjnej, ze wskazaniem
możliwości jej zaskarżenia do wyższego przełożonego.
Zgłoszone podczas konsultacji projektu uwagi dotyczyły ponadto prezentowanych
danych o absencji chorobowej funkcjonariuszy i żołnierzy. Stwierdzono, że
w uzasadnieniu projektu ustawy zawarto ewidentnie nieprawdziwe dane w zakresie
średniej liczby dni zwolnień lekarskich przypadających na jednego ubezpieczonego
w ZUS, ponaddwukrotnie zaniżając tę liczbę w porównaniu z danymi dostępnymi na
stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A następnie, w oparciu
o zaniżone liczby w uzasadnieniu projektu, sformułowano wniosek, że „dane
statystyczne dotyczące zwolnień lekarskich w poszczególnych służbach mundurowych
są alarmujące”, gdy w istocie z danych tych wynika, że funkcjonariusze służb
mundurowych chorują rzadziej niż osoby ubezpieczone w ZUS.
Ponadto uznano, że argumentem przemawiającym za odrzuceniem projektu w całości
jest fakt, że w rozwiniętych krajach europejskich, takich jak Niemcy i Francja, nie
stosuje się żadnych ograniczeń w zakresie wysokości uposażenia funkcjonariuszy
przebywających na zwolnieniach lekarskich. Z kolei np. w Wielkiej Brytanii
zmniejszenie wypłaty uposażenia policjanta następuje dopiero wówczas, gdy
zwolnienie przedłuża się ponad okres 6 miesięcy.
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Organizacje

związkowe

uważają

projekt

za

niesprawiedliwy

dla

żołnierzy

i funkcjonariuszy pełniących każdego dnia ofiarną służbę na rzecz ogółu obywateli,
a projekt zmierza w kierunku zapisów z kodeksu pracy bez jednoczesnego
uregulowania kwestii płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w porze
nocnej, niedziele i święta. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne i godzi w interes
funkcjonariuszy. Ponadto projekt negatywnie wpływa na bezpieczeństwo publiczne,
odwracając uwagę funkcjonariuszy i żołnierzy od właściwego wykonywania
obowiązków służbowych i de facto zachęcając ich do rozważenia możliwości odejścia
ze służby wobec stałego kwestionowania przysługujących im uprawnień i publicznego
dezawuowania ich wizerunku.
Związki zawodowe negatywnie oceniły możliwość zmiany okresu 12 miesięcy od dnia
zaprzestania służby z powodu choroby, przed upływem którego nie może nastąpić
zwolnienie ze służby. Analogicznie odniosły się do propozycji ograniczenia okresu
przebywania na zwolnieniu lekarskim z 12 miesięcy do 182 dni. Równie krytycznie
odniesiono się do nowych zapisów dotyczących nagrody rocznej. Propozycja, w myśl
której funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym
przysługiwałaby nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku
kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, prowadzi wg związków do zmniejszenia
nagrody rocznej osobom, które awansowały w trakcie roku na wyższą grupę, którym
zwiększył się dodatek za wysługę lat bądź też podniesiono im dodatek służbowy lub
funkcyjny.
Organizacje związkowe, argumentując konieczność odrzucenia projektu, przypominają,
że Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk w liście z 25 czerwca 2010 roku
skierowanym do funkcjonariuszy i żołnierzy pisał: „Podkreślam z całą stanowczością:
warunki przechodzenia na emeryturę i związane z tym odprawy, wysokość świadczeń
dla zatrudnionych już żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy innych służb
mundurowych nie ulegną zmianie.”.
Związki zawodowe ewentualną dalszą dyskusję nad projektem uzależniły od publikacji
kompleksowego raportu na temat stanu zdrowia funkcjonariuszy, uwzględniającego
wpływ stresu zawodowego na ich kondycję zdrowotną.
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3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Projektowany akt prawny nie spowoduje wpływu na sektor finansów publicznych.
Wskutek

przewidzianego

projektem

ustawy

obowiązku

uzyskiwania

przez

funkcjonariuszy/żołnierzy zaświadczenia lekarskiego wystawianego zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn.
zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zobowiązani do
wykonywania

kontroli

prawidłowości

wystawiania

zaświadczeń

lekarskich

funkcjonariuszom i żołnierzom, co według ZUS może spowodować konieczność
zwiększenia zatrudnienia lekarzy orzecznictwa lekarskiego wykonujących zadania
w tym zakresie oraz wzrost wydatków na korespondencję. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych nie był w stanie określić ewentualnych kosztów wprowadzenia
przedmiotowej regulacji, związanej w szczególności ze wzrostem kosztów działalności
lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ewentualne koszty związane
z kontrolą prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom
i żołnierzom przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostaną
sfinansowane w ramach planu finansowego ZUS, zawartego w ustawie budżetowej na
rok 2013 i nie będą stanowić podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel
w latach następnych.
Uwzględniając, że populacja objętych kontrolą ZUS zwiększy się o zaledwie 2% –
kontrolą będzie objętych ok. 250 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy (wg danych ZUS
ubezpieczeniem chorobowym objętych jest ok. 14,5 mln obywateli), a wykonywanie
czynności kontrolnych wobec wyselekcjonowanych przypadków nie spowoduje
istotnych skutków finansowych – przyjąć należy, iż kontrola będzie realizowana przez
ZUS w ramach posiadanych środków. Precyzyjne określenie potencjalnych skutków
finansowych możliwe będzie po wejściu w życie projektowanej ustawy i podjęciu
ewentualnych działań kontrolnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zakłada się wykorzystanie środków finansowych pochodzących z obniżenia uposażeń
funkcjonariuszy i żołnierzy w trakcie przebywania na zwolnieniach chorobowych
w całości na fundusz nagród i zapomóg dla pozostałych, wykonujących zadania
służbowe w zastępstwie nieobecnych z powodu zwolnień lekarskich.
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Regulacja nie będzie skutkować zmianą wydatków budżetowych na rzecz
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony
Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, zarówno pod względem ich
wielkości, jak też struktury tych wydatków.
Wysokość środków finansowych, które będą mogły zostać uzyskane wskutek
ograniczenia o 20% uposażeń tytułem przebywania na zwolnieniach lekarskich
w 2013 r., oszacowano na ok. 77 mln zł w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (dane
z Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu),
ok. 10 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości (dane dotyczą funkcjonariuszy Służby
Więziennej) oraz ok. 46 mln zł w Ministerstwie Obrony Narodowej (dane dotyczą
żołnierzy).
Wielkość tych środków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oszacowano
następująco:
Lp.

Formacja

1

2

Wskaźnik
mnożnika
kwoty
bazowej

przeciętne
uposażenie bez
nagrody
rocznej

3

w zł
4

dniówka

20%
dniówki

5= 4/30

liczba dni
udzielonych
zwolnień

oszczędności
uzyskane z
ograniczenia
uposażeń
8=6*7 w zł

7

8

7=5*20%
w zł
5

w zł
6

1

Policja

2,87

4 029,3

134,30

26,86

2 199 546

59 079 806

2

Straż Graniczna

2,89

4 057,4

135,20

27,04

420 627

11 373 754

2,81

3 945,1

131,50

26,30

231 815

6 096 735

2,98

4 183,8

139,50

27,90

31 070

866 853

Ogółem

77 417 148

3
4

Państwowa
Straż Pożarna
Biuro
Ochrony Rządu

Analogicznie wielkość środków oszacowano w Ministerstwie Sprawiedliwości
i Ministerstwie Obrony Narodowej.
Wariantowe oszacowanie zwiększenia funduszu nagród i zapomóg uwzględniające
specyfikę służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych przedstawia się
następująco. Wariant I przedstawia możliwe zwiększenie funduszu nagród i zapomóg
przy zmniejszeniu liczby zwolnień lekarskich o 75%. Wariant II przedstawia możliwe
zwiększenie funduszu nagród i zapomóg przy zmniejszeniu liczby zwolnień lekarskich
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o 50% oraz wariant III przedstawia możliwe zwiększenie funduszu nagród i zapomóg
przy zmniejszeniu liczby zwolnień lekarskich o 25%.

Formacja
Lp.

Środki finansowe
możliwe do
uzyskania z
ograniczenia
uposażeń
zł

Wariant I
Zmniejszenie
75%

Wariant II
Zmniejszenie
50%

Wariant III
Zmniejszenie
25%

zł

zł

zł

1

Policja

59 079 806

44 309 855

29 539 903

14 769 952

2

Straż Graniczna

11 373 754

8 530 316

5 686 877

2 843 439

3

Państwowa
Straż Pożarna

6 096 735

4 572 551

3 048 368

1 524 184

4

Biuro
Ochrony Rządu

866 853

650 140

433 427

216 713

77 417 148

58 062 862

38 708 575

19 354 288

Ogółem

Z całkowitej kwoty oszacowanych środków finansowych możliwych do uzyskania
z ograniczenia zwolnień lekarskich wynoszącej ok. 77 mln, w przypadku zmniejszenia
się ilości zwolnień lekarskich o 75% możliwe będzie zwiększanie funduszu nagród
i zapomóg o ok. 58 mln zł odpowiednio o ok. 44 mln zł w Policji, o ok. 8,5 mln zł
w Straży Granicznej, o ok. 4,5 mln zł w Państwowej Straży Pożarnej oraz
o ok. 0,65 mln zł w Biurze Ochrony Rządu.
Wariant II uwzględnia możliwość zwiększenia funduszu nagród i zapomóg o ponad
38 mln zł, w tym: o ok. 29,5 mln zł w Policji, o ok. 2,8 mln zł w Straży Granicznej,
o ok. 1,5 mln zł w Państwowej Straży Pożarnej oraz o ok. 0,4 mln zł w Biurze Ochrony
Rządu.
Wariant III uwzględnia możliwość zwiększenia funduszu nagród i zapomóg o ponad
19 mln zł, w tym: o ok. 15 mln zł w Policji, o ok. 5,6 mln zł w Straży Granicznej,
o ok. 3 mln zł w Państwowej Straży Pożarnej oraz o ok. 0,2 mln zł w Biurze Ochrony
Rządu.
W 2012 r. Policja w ramach funduszu nagród i zapomóg dysponowała środkami
finansowymi w wysokości 135 mln zł. Zatem możliwość zwiększenia tego funduszu
w zależności od przyjętego wariantu mieści się w przedziale 11% do 33%. Szczegółowy
wzrost funduszu nagród i zapomóg w poszczególnych wariantach przedstawia się
następująco.
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Formacja

Fundusz
nagród i
zapomóg
w 2012 r.

Fundusz
nagród
i
zapomóg

Wzrost
funduszu
nagród
i zapomóg

Fundusz
nagród
i zapomóg

Wzrost
funduszu
nagród
i zapomóg

Fundusz
nagród
i zapomóg

Wzrost
funduszu
nagród
i zapomóg

Wariant I

Wariant I

Wariant II

Wariant II

Wariant III

Wariant III

w tys. zł

%

w tys. zł

%

w tys. zł

%

w tys. zł
Policja

135 254

179 564

33

164 794

22

150 024

11

Zmianę wskaźnika liczby dni zwolnień lekarskich w poszczególnych wariantach
przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.

Formacja

Liczba
funkcjonariu
-szy

Liczba dni
udzielonych zwolnień
lekarskich ogółem

Wskaźnik
liczby dni
zwolnień
lekarskich
rzeczywisty

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wskaźnik
liczby dni
zwolnień
lekarskich
zmniejszenie
75%

Wskaźnik
liczby dni
zwolnień
lekarskich
zmniejszenie
50%

Wskaźnik
liczby dni
zwolnień
lekarskich
zmniejszenie
25%

1

Policja

97 366

2 199 546

23

6

11

17

2

SG

15 283

420 627

28

7

14

21

3

PSP

30 018

231 815

8

2

4

6

4

BOR

1 970

31 070

16

4

8
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Wejście w życie projektowanych zmian w zakresie uwzględnienia dodatkowych
rodzajów urlopów, których wykorzystywanie nie wpływa na minimalny okres
6 miesięcy uprawniający do nagrody rocznej, możliwości rozstrzygania przez
przełożonych w zakresie decyzji o uznawaniu czynów za czyny bohaterskie oraz
obowiązku sporządzania sprawozdawczości dotyczącej przyczyn przebywania na
zwolnieniach lekarskich nie będzie podstawą do ubiegania się o dodatkowe środki
z budżetu państwa na ten cel.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia
w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg
oraz sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów
Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania policjantom nagród motywacyjnych
i zapomóg oraz tryb postępowania przełożonych właściwych w zakresie przyznawania
tych nagród zapomóg;
2) jednostki organizacyjne Policji, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg dla
policjantów, zwany dalej „funduszem”;
3) sposób tworzenia funduszu oraz sposóby ustalania i warunki zwiększania jego
wysokości dla poszczególnych dysponentów.
§ 2. 1. Nagrody motywacyjne przyznają przełożeni, z własnej inicjatywy lub na wniosek
bezpośredniego przełożonego policjanta, w oparciu o udokumentowane w formie pisemnej
okoliczności, o których mowa w art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
zwanej dalej „ustawą”.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody motywacyjnej policjantowi będącemu członkiem
zarządu organizacji związku zawodowego policjantów może wystąpić przewodniczący
zarządu.
3. Wniosek o przyznanie nagrody motywacyjnej powinien w szczególności określać formę
nagrody oraz zawierać uzasadnienie jej przyznania.
§ 3. 1. Zapomogi przyznają przełożeni, z własnej inicjatywy, na wniosek bezpośredniego
przełożonego policjanta, organizacji związku zawodowego policjantów lub zainteresowanego
policjanta.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności określać formę zapomogi
oraz zawierać uzasadnienie jej przyznania.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie
zdarzenia określonego w art. 110a ust. 2 ustawy.
§ 4. Przy określaniu wysokości zapomogi bierze się pod uwagę sytuację materialną policjanta
i jego rodziny oraz fakt uzyskania z innego źródła pomocy finansowej z przeznaczeniem na
pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia określonego w art. 110a ust. 2
ustawy.
§ 5. Nagrodę motywacyjną i zapomogę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia ich przyznania.

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280
i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951, 1529 oraz z 2013 r. poz. ... .
1)
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§ 6. 1. Przełożonymi właściwymi do przyznawania nagrody motywacyjnej i zapomogi są:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do policjanta na stanowisku
służbowym Komendanta Głównego Policji i jego zastępcy;
2) Komendant Główny Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a) komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji i ich
zastępców,
b) Komendanta – Rektora, Zastępcy Komendanta – Prorektora i kanclerza Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie,
c) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy,
d) dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy,
e) w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,
z wyłączeniem swoich zastępców;
3) komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji w stosunku do
policjanta na stanowisku służbowym:
a) komendanta powiatowego, miejskiego i rejonowego Policji oraz ich zastępców,
b) w komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, oddziale
prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji, samodzielnym
pododdziale antyterrorystycznym Policji, komisariacie specjalistycznym Policji
oraz ośrodku szkolenia Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,
z wyłączeniem swoich zastępców;
4) komendant powiatowy, miejski, rejonowy Policji w stosunku do policjanta na
stanowisku służbowym:
a) komendanta komisariatu Policji oraz jego zastępcy,
b) w komendzie powiatowej, miejskiej, rejonowej Policji oraz komisariacie Policji
lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
5) Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w stosunku do policjanta na
stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie lub pozostającego
w jego dyspozycji, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta – Prorektora i kanclerza
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
6) komendant szkoły policyjnej w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym
w szkole policyjnej lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich
zastępców;
7) dyrektor instytutu badawczego w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym
w instytucie badawczym lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich
zastępców.
2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji przyznają nagrody
motywacyjne i zapomogi podległym im policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców.
§ 7. Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny
Policji mogą przyznawać nagrody motywacyjne i zapomogi wszystkim policjantom,
z wyłączeniem swoich zastępców, każdy na terenie swojego działania.
§ 8. 1. Fundusz tworzy się w:
1) Komendzie Głównej Policji;
2) komendzie wojewódzkiej Policji i Komendzie Stołecznej Policji;
3) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych;
4) instytucie badawczym.
2. Wysokość funduszu wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym. W ramach
funduszu pozostawia się do dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych środki
w wysokości nie przekraczającej kwoty wynikającej z iloczynu kwoty stanowiącej
0,1% przeciętnego uposażenia policjantów i ogólnej liczby etatów Policji, z przeznaczeniem
na nagrody motywacyjne i zapomogi.
2

3. W ramach funduszu utworzonego w jednostkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
wyodrębnia się środki do dyspozycji właściwych miejscowo komendantów powiatowych,
miejskich i rejonowych Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla
policjantów pełniących służbę w podległych im jednostkach. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze
stosuje się odpowiednio.
§ 9. Wysokość funduszu pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji,
komendanta wojewódzkiego Policji i Komendanta Stołecznego Policji zwiększa się
z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi:
1) w Komendzie Głównej Policji – o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej
1,2% przeciętnego uposażenia policjantów i ogólnej liczby etatów Policji
w jednostkach organizacyjnych Policji;
2) w komendzie wojewódzkiej Policji i Komendzie Stołecznej Policji – o kwotę
wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5% przeciętnego uposażenia policjantów
i ogólnej liczby etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych
w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b
i pkt 4 lit. b.
§ 10. 1. Przez przeciętne uposażenie policjantów, o którym mowa w § 8 ust. 2 i § 9, rozumie
się przeciętne miesięczne uposażenie zasadnicze policjantów wraz z dodatkami do uposażenia
o charakterze stałym za czerwiec roku poprzedzającego rok, na który ustala się wysokość
funduszu.
2. Komendant Główny Policji corocznie ustala i ogłasza, w formie obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji przeciętne uposażenie policjantów.
§ 11. 1. Wysokość funduszu może być podwyższana przez jego dysponenta, z zastrzeżeniem
ust. 2, o niewykorzystane środki na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia
o charakterze stałym.
2. Środki wyodrębnione w trybie określonym w § 8 ust. 3 mogą być podwyższane, na
warunkach określonych w ust. 1, przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego
Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W porozumieniu:
MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia
funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. Nr 251, poz. 1859), które utraci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).
3)
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przyznawania
policjantom nagród motywacyjnych i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu tych
nagród i zapomóg dla policjantów wynika z potrzeby dostosowania przepisów
wykonawczych do przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) oraz ma na celu dookreślenie przełożonych właściwych do
przyznawania nagród i zapomóg w związku ze zmianami, zwłaszcza w kontekście utworzenia
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jako instytutu badawczego. Projekt
rozporządzenia co do zasady nie zmienia w sposób istotny postanowień obowiązującego
obecnie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia
2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia
funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. Nr 251, poz. 1859). W stosunku do
przywołanego rozporządzenia przepisy projektowanego rozporządzenia posiadają
zmodyfikowaną systematykę.
Przepisy projektu rozporządzenia określają właściwość przełożonych, uwzględniając
Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta
Stołecznego Policji, dyrektora instytutu badawczego, komendanta powiatowego, miejskiego
i rejonowego Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz
komendanta szkoły policyjnej. Do grupy podmiotów, dla których właściwym do
przyznawania nagrody motywacyjnej oraz zapomogi jest Minister Spraw Wewnętrznych
został zaliczony Komendant Główny Policji. Ponadto do kręgu podmiotów, tj. komendantów
wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendantów szkół policyjnych,
a także wszystkich ich zastępców oraz Komendanta-Rektora i Zastępcy KomendantaProrektora, dla których właściwym do przyznawania nagrody motywacyjnej oraz zapomóg
jest Komendant Główny Policji dodano dyrektora instytutu badawczego, jego zastępcę oraz
kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem
dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji będą mogli przyznawać
nagrody motywacyjne oraz zapomogi podległym policjantom z wyłączeniem swoich
zastępców, dla których jest właściwy Komendant Główny Policji. Jednocześnie w projekcie
rozporządzenia w stosunku do aktualnie obowiązującego aktu normatywnego zniesiono
możliwość cedowania w dół przez właściwych przełożonych kompetencji w zakresie
przyznawania nagród motywacyjnych i zapomóg.
W projekcie rozporządzenia przyjęto jednolitą terminologię w zakresie wyrażeń
dotyczących komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji oraz
komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji. W celu zapewnienia
przejrzystości i jednolitości rozporządzenia oraz uniknięcia powtórzeń opracowano przepisy
wspólne dla nagrody motywacyjnej oraz zapomogi. Z uwagi na możliwość tworzenia
instytutów badawczych i powołanie do życia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji, jako instytutu badawczego dodatkowo wskazano, że fundusz nagród i zapomóg dla
policjantów tworzy się w instytutach badawczych.
Przygotowując projekt rozporządzenia przyjęto, iż z wnioskiem o przyznanie nagrody
motywacyjnej obok podmiotów wskazanych w dotychczasowym rozporządzeniu, będzie
mógł wystąpić przewodniczący zarządu organizacji związku zawodowego wobec policjantów
4

będących członkami zarządu tej organizacji. Przyjęcie takiego rozwiązania jest wyjściem
naprzeciw postulatowi zgłoszonemu przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.
W projekcie rozporządzenia zachowano zasady i stawki stanowiące o wysokości
funduszu nagród i zapomóg, jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie
wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub
Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub
uzgodnień.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Policji.
2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Komendy Głównej Policji.
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r.
Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) zostanie zamieszczona
w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z NSZZP.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje
skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy,
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

26-05-dg
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia
w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów
na zwolnieniach lekarskich
Na podstawie art. 121h ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów
na zwolnieniach lekarskich, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280
i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951, 1529 oraz z 2013 r. poz. ...

1)
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych określenia wzór rocznego
zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich
wynika z potrzeby wykonania przepisu upoważniającego, o którym mowa w art. 121h ust. 3
ustawy o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie
wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub
Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub
uzgodnień.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

2

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Policji.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) zostanie
zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z NSZZP.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje
skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy,
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia … (poz. …)
WZÓR

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCZYN PRZEBYWANIA POLICJANTÓW
NA ZWOLNIENIACH LEKARSKICH
W …………………… ROKU
Tabela nr 1

Przeciętny stan zatrudnienia policjantów w danym roku kalendarzowym:
Tabela nr 2

L.p.

Przyczyny przebywania na zwolnieniu
lekarskim przez policjantów:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

a

b

c

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

choroba policjanta, w tym niemożność
wykonywania zajęć służbowych z przyczyn
określonych w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
(Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.)
– art. 121a ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji
oddanie krwi lub jej składników w jednostkach
organizacyjnych publicznej służby krwi lub
z powodu badania lekarskiego dawców krwi
– art. 121a ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji
konieczność osobistego sprawowania opieki nad
chorym dzieckiem własnym lub małżonka
policjanta, dzieckiem przysposobionym,
dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie
i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat
– art. 121a ust. 2 pkt 3 ustawy o Policji
konieczność osobistego sprawowania opieki nad
chorym członkiem rodziny
– art. 121a ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji
konieczność osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem własnym lub małżonka policjanta,
dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie,
do ukończenia przez nie 8 lat
– art. 121a ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji
wypadek pozostający w związku z pełnieniem
służby
– art. 121a ust. 5 pkt 1 ustawy o Policji
choroba powstała w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby
– art. 121a ust. 5 pkt 2 ustawy o Policji

Średni okres
przebywania
policjanta na
zwolnieniu
lekarskim 1:

Średnia roczna
liczba godzin
niewykonywania
obowiązków przez
policjanta 2:

d

e

8.

9.
10.

wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby
lub w drodze powrotnej ze służby
– art. 121a ust. 5 pkt 3 ustawy o Policji
choroba przypadająca w czasie ciąży
– art. 121a ust. 5 pkt 4 ustawy o Policji
poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się
zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
– art. 121a ust. 5 pkt 5 ustawy o Policji

RAZEM (wiersze 1-10)
ŚREDNIA (wiersze 1-10)
Tabela nr 3

Okoliczności wystąpienia przyczyny
przebywania na zwolnieniu lekarskim przez
policjantów:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

Średni okres
przebywania
policjanta na
zwolnieniu
lekarskim1):

Średnia roczna
liczba godzin
niewykonywania
obowiązków przez
policjanta2):

a

b

c

d

e

1.

wskazane w punktach 1-10 tabeli 2 o ile
nastąpiły podczas oddelegowania policjanta do
pełnienia służby poza granicami państwa
w kontyngencie policyjnym, o którym mowa
w art. 145a ust. 1 pkt 1–3 ustawy o Policji
– art. 121a ust. 6 pkt 1 ustawy o Policji
działanie innej osoby w wyniku popełnienia
przez nią umyślnego czynu zabronionego
w związku z wykonywaniem czynności
policjanta, stwierdzonego orzeczeniem
wydanym przez uprawniony organ
– art. 121a ust. 6 pkt 2 ustawy o Policji
czyny o charakterze bohaterskim spełnione
w szczególnie niebezpiecznych warunkach,
z wykazaniem wyjątkowej odwagi,
z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie
prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli
– art. 121a ust. 6 pkt 3 ustawy o Policji

L.p.

2.

3.

RAZEM (wiersze 1-3)
ŚREDNIA (wiersze 1-3)

Średni okres przebywania policjanta na zwolnieniu lekarskim (w dniach) rozumiany jako iloraz liczby dni zwolnień lekarskich
udzielonych policjantom przez przeciętny stan zatrudnienia policjantów w danym roku kalendarzowym.
2)
Średnia roczna liczba godzin niewykonywania obowiązków przez policjanta rozumiana jako iloczyn wartości wykazanej
w kolumnie „d” przez 8 godzin.
1)
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia
w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg;
2) okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej lub
zapomogi;
3) właściwość przełożonych i tryb postępowania w tych sprawach.
§ 2. Funkcjonariuszowi można przyznać nagrodę uznaniową za wzorowe wykonywanie
zadań służbowych, w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze
funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach wymagających znacznego nakładu pracy,
a także za przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie.
§ 3. 1.Nagrodę uznaniową przyznaje się na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego.
2. Zapomogę przyznaje się na pisemny uzasadniony wniosek funkcjonariusza, związku
zawodowego funkcjonariuszy lub bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza wskazujący na
istotne pogorszenie warunków materialnych.
§ 4. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody uznaniowe oraz
zapomogi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych
może przyznać nagrody uznaniowe oraz zapomogi funkcjonariuszom Straży Granicznej.
3. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi
kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi
oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej oraz ich
zastępcom. Komendant Główny Straży Granicznej może przyznawać nagrody uznaniowe oraz
zapomogi wszystkim funkcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 1.

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170,
poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. …

4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant
oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej przyznają nagrody
uznaniowe oraz zapomogi odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce
organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej i ośrodku
szkolenia Straży Granicznej.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3).

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży
Granicznej (Dz. U. Nr 45, poz. 270), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie
z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).
3)

2

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.)
w brzmieniu ustalonym art. 2 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży
Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).
Przywołana norma upoważnia ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia określającego: warunki przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg,
okoliczności uzasadniające
przyznawanie funkcjonariuszom Straży Granicznej nagrody
uznaniowej lub zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach,
z uwzględnieniem celowej i racjonalnej polityki dysponowania środkami finansowymi.
Projekt w § 2 określa przesłanki przyznania nagrody uznaniowej: wzorowe wykonywanie
zadań służbowych, w szczególności dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza,
służbę w trudnych warunkach wymagających znacznego nakładu pracy, a także przejawianie
szczególnej inicjatywy w służbie.
Zapomogę przyznaje się natomiast w przypadku gdy warunki materialne funkcjonariusza
uległy istotnemu pogorszeniu. W § 4 projektu wskazano przełożonych uprawnionych do
przyznawania nagród i zapomóg.
Propozycje uregulowania warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych oraz
zapomóg zostały przygotowane na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród
rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 45,
poz. 270),
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnień.
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

3

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Straży Granicznej.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z NSZZ Funkcjonariuszy Straży
Granicznej.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych oraz nie
spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
5.Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

04/06-kt
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia
w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania
funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

Na podstawie art. 125h ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania
funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich, stanowiący załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677,
Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r.
poz. …

Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia … (poz. …)

WZÓR

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCZYN PRZEBYWANIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY
GRANICZNEJ NA ZWOLNIENIACH LEKARSKICH
W …………………… ROKU
Tabela nr 1

Przeciętny stan zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej w danym
roku kalendarzowym:
Tabela nr 2

L.p.

a

1.

2.

3.

4.

5.

Przyczyny przebywania na zwolnieniu
lekarskim przez funkcjonariuszy Straży
Granicznej:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

b

c

choroba funkcjonariusza, w tym niemożność
wykonywania zajęć służbowych z przyczyn
określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.)
– art. 125a ust. 2 pkt 1 ustawy o Straży
Granicznej
oddanie krwi lub jej składników
w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania
lekarskiego dawców krwi
– art. 125a ust. 2 pkt 2 ustawy o Straży
Granicznej
konieczność osobistego sprawowania opieki
nad chorym dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym,
dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie
i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat
– art. 125a ust. 2 pkt 3 ustawy o Straży
Granicznej
konieczność osobistego sprawowania opieki
nad chorym członkiem rodziny
– art. 125a ust. 2 pkt 4 ustawy o Straży
Granicznej
konieczność osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym,
dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie

Średni okres
Średnia roczna
przebywania
liczba godzin
funkcjonariusza niewykonywania
Straży
obowiązków przez
Granicznej na
funkcjonariusza
zwolnieniu
Straży
lekarskim1):
Granicznej2):
d

e

6.

7.

8.

9.

10.

i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8 lat
– art. 125a ust. 2 pkt 5 ustawy o Straży
Granicznej
wypadek pozostający w związku z pełnieniem
służby
– art. 125a ust. 5 pkt 1 ustawy o Straży
Granicznej
choroba powstała w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby
– art. 125a ust. 5 pkt 2 ustawy o Straży
Granicznej
wypadek w drodze do miejsca pełnienia
służby lub w drodze powrotnej ze służby
– art. 125a ust. 5 pkt 3 ustawy o Straży
Granicznej
choroba przypadająca w czasie ciąży
– art. 125a ust. 5 pkt 4 ustawy o Straży
Granicznej
poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się
zabiegowi pobrania komórek, tkanek
i narządów
– art. 125a ust. 5 pkt 5 ustawy o Straży
Granicznej

RAZEM (wiersze 1–10)
ŚREDNIA (wiersze 1–10)
Tabela nr 3

L.p.

a

1.

2.

3.

Okoliczności wystąpienia przyczyny
przebywania na zwolnieniu lekarskim przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

b

c

wskazane w punktach 1–10 tabeli 2 o ile
nastąpiły podczas oddelegowania
funkcjonariusza do pełnienia służby poza
granicami państwa w kontyngencie Straży
Granicznej, o którym mowa w art. 147c
pkt 1–3a ustawy o Straży Granicznej
– art. 125a ust. 6 pkt 1 ustawy o Straży
Granicznej
działanie innej osoby w wyniku popełnienia
przez nią umyślnego czynu zabronionego
w związku z wykonywaniem czynności
funkcjonariusza, stwierdzonego orzeczeniem
wydanym przez uprawniony organ
– art. 125a ust. 6 pkt 2 ustawy o Straży
Granicznej
czyny o charakterze bohaterskim spełnione
w szczególnie niebezpiecznych warunkach,
z wykazaniem wyjątkowej odwagi,

3

Średni okres
Średnia roczna
przebywania
liczba godzin
funkcjonariusza niewykonywania
Straży
obowiązków przez
Granicznej na
funkcjonariusza
zwolnieniu
Straży
lekarskim1):
Granicznej2):
d

e

z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie
prawa, nietykalności granic państwowych,
życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli
– art. 125a ust. 6 pkt 3 ustawy o Straży
Granicznej
RAZEM (wiersze 1–3)
ŚREDNIA (wiersze 1–3)

______________________________
1)

2)

Średni okres przebywania funkcjonariusza Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim (w dniach) rozumiany jako iloraz liczby
dni zwolnień lekarskich udzielonych funkcjonariuszom Straży Granicznej przez przeciętny stan zatrudnienia funkcjonariuszy
Straży Granicznej w danym roku kalendarzowym.
Średnia roczna liczba godzin niewykonywania obowiązków przez funkcjonariusza Straży Granicznej rozumiana jako iloczyn
wartości wykazanej w kolumnie „d” przez 8 godzin.

4

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych określa wzór rocznego
zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na
zwolnieniach lekarskich. Przygotowanie ww. aktu wynika z potrzeby wykonania przepisu
upoważniającego, o którym mowa w art. 125h ust. 3 ustawy o Straży Granicznej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnień.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Straży Granicznej.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji,
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z NSZZ Funkcjonariuszy Straży
Granicznej.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje
skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

03/06/EP
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia
w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 95d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej nagród
pieniężnych i rzeczowych oraz zapomóg;
2) sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg;
3) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w których tworzy się fundusz nagród i
zapomóg;
4) sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów.
§ 2. Nagrodę pieniężną lub rzeczową mogą przyznać przełożeni, o których mowa w art. 95c
ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka. Wniosek
powinien określać rodzaj nagrody, która ma być przyznana, wraz z uzasadnieniem.
§ 3. 1. Zapomogi przyznają przełożeni, o których mowa w art. 95c ustawy, z własnej
inicjatywy, na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, organizacji związku zawodowego
strażaków lub zainteresowanego strażaka.
2. Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające
wpływ na sytuację materialną strażaka i jego rodziny.
§ 4. Nagrodę pieniężną, rzeczową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza w terminie 14 dni
od dnia jej przyznania.
1)
2)
3)
4)
5)
1)

2)

§ 5. 1. Fundusz nagród i zapomóg tworzy się w:
Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;
komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;
Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz pozostałych szkołach pożarniczych;
Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej.

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r.
Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171,
poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. …

2. Wysokość funduszu nagród i zapomóg, w części dotyczącej nagród rocznych, wynosi
8,33% planowanych na dany rok kalendarzowy, za który przysługuje nagroda roczna, środków na
uposażenia zasadnicze strażaków Państwowej Straży Pożarnej wraz z dodatkami, o których
mowa w art. 87 ustawy.
3. Wysokość funduszu nagród i zapomóg w części dotyczącej nagród pieniężnych,
rzeczowych i zapomóg wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na
uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy, w tym środki do
wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1% przeciętnego planowanego
uposażenia funkcjonariuszy w rozumieniu art. 85 ust. 3a ustawy i łącznej liczby etatów
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi dla
funkcjonariuszy, uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z zastrzeżeniem § 6 i 7.
§ 6. 1. Wysokość funduszu nagród i zapomóg pozostającego w dyspozycji Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantów wojewódzkich Państwowej Straży
Pożarnej zwiększa się z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi:
1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę wynikającą z iloczynu stawki
stanowiącej 1,2% przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy i łącznej liczby
etatów funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej;
2) w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej o kwotę wynikającą z iloczynu
stawki stanowiącej 5% przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy i łącznej
liczby etatów funkcjonariuszy w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na obszarze
województwa.
2. Przez przeciętne planowane uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć
uposażenie bez miesięcznej równowartości nagrody rocznej.
§ 7. Wysokość funduszu nagród i zapomóg na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi
może być zwiększona przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze
wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy, i nagrody roczne.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3).
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 237,
poz. 1725), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy
z dnia ... o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy
o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. ...).

2

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie art. 95d ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.) w brzmieniu
ustalonym art. 3 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).
Przywołana norma upoważnia ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, rozporządzenia, regulującego szczegółowe warunki i tryb
przyznawania strażakom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 95a, a także sposób tworzenia
funduszu nagród i zapomóg, o którym mowa w art. 95 i 95b, jednostki organizacyjne Państwowej
Straży Pożarnej, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg, oraz sposoby ustalania
i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów.
Projekt w § 2 i 3 wskazuje przełożonych uprawnionych do przyznawania nagrody pieniężnej
lub rzeczowej oraz zapomogi.
W § 5 wskazano jednostki w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg oraz jego
wysokość, a w § 6 określono możliwość zwiększenia wysokość ww. funduszu.
Prezentowane propozycje uregulowania nagród oraz zapomóg dla strażaków PSP zostały
przygotowane na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród rocznych i zapomóg
strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 234, poz. 1725),
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnień.
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na strażaków.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z Krajową Sekcją NSZZ
„Solidarność” , Związkiem Zawodowym Strażaków „Florian”.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje
skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

03/06-kt

4

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia
w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na
zwolnieniach lekarskich

Na podstawie art. 105h ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na
zwolnieniach lekarskich, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r.
Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117, poz. 677,
Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. …
1)

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych określa wzór rocznego
zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich.
Przygotowanie ww. aktu wynika z potrzeby wykonania przepisu upoważniającego, o którym
mowa w art. 105h ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12,
poz. 68, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnień.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

2

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na strażaków.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji,
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z Krajową Sekcją NSZZ
„Solidarność” , Związkiem Zawodowym Strażaków „Florian”.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje
skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia ... (poz. ...)
WZÓR

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCZYN PRZEBYWANIA STRAŻAKÓW NA
ZWOLNIENIACH LEKARSKICH
W …………………… ROKU
Tabela nr 1

Przeciętny stan zatrudnienia strażaków w danym roku kalendarzowym:
Tabela nr 2

L.p.
a

1.

2.

3.

4.

5.

Przyczyny przebywania na zwolnieniu
lekarskim przez strażaków:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

Średni okres
przebywania
strażaka na
zwolnieniu
lekarskim 1:

Średnia roczna
liczba godzin
niewykonywania
obowiązków przez
strażaków 2:

b

c

d

e

choroba strażaka, w tym niemożność
wykonywania zajęć służbowych z przyczyn
określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
(Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.)
– art. 105a ust. 2 pkt 1 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
oddanie krwi lub jej składników w jednostkach
organizacyjnych publicznej służby krwi lub z
powodu okresowego badania lekarskiego
dawców krwi
– art. 105a ust. 2 pkt 2 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
konieczność osobistego sprawowania opieki nad
chorym dzieckiem własnym lub małżonka
strażaka, dzieckiem przysposobionym,
dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie
i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat
– art. 105a ust. 2 pkt 3 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
konieczność osobistego sprawowania opieki nad
chorym członkiem rodziny
– art. 105a ust. 2 pkt 4 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
konieczność osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem własnym lub małżonka strażaka,
dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie i utrzymanie,
do ukończenia przez nie 8 lat
– art. 105a ust. 2 pkt 5 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej

6.

7.

8.

9.

10.

wypadek pozostający w związku z pełnieniem
służby
– art. 105a ust. 5 pkt 1 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
choroba powstała w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby
– art. 105a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby
lub w drodze powrotnej ze służby
– art. 105a ust. 5 pkt 3 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
choroba przypadająca w czasie ciąży
– art. 105a ust. 5 pkt 4 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się
zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
– art. 105a ust. 5 pkt 5 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej

RAZEM (wiersze 1-10)
ŚREDNIA (wiersze 1-10)
Tabela nr 3

Okoliczności wystąpienia przyczyny
przebywania na zwolnieniu lekarskim przez
strażaków:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

Średni okres
przebywania
strażaka na
zwolnieniu
lekarskim1):

Średnia roczna
liczba godzin
niewykonywania
obowiązków przez
strażaka2):

a

b

c

d

e

1.

wskazane w punktach 1-10 tabeli 2 o ile
nastąpiły podczas oddelegowania strażaka do
realizacji zadania poza granicami państwa w
grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b
ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej
– art. 105a ust. 6 pkt 1 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
działanie innej osoby w wyniku popełnienia
przez nią umyślnego czynu zabronionego
w związku z wykonywaniem czynności
funkcjonariusza, stwierdzonego orzeczeniem
wydanym przez uprawniony organ
– art. 105a ust. 6 pkt 2 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej
czyny o charakterze bohaterskim spełnione
w szczególnie niebezpiecznych warunkach,
z wykazaniem wyjątkowej odwagi,
z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie
prawa, nietykalności granic państwowych, życia,
mienia i bezpieczeństwa obywateli
– art. 105a ust. 6 pkt 3 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej

L.p.

2.

3.

2

RAZEM (wiersze 1-3)
ŚREDNIA (wiersze 1-3)

Średni okres przebywania strażaka na zwolnieniu lekarskim (w dniach) rozumiany jako iloraz liczby dni zwolnień lekarskich
udzielonych strażakom przez przeciętny stan zatrudnienia strażaków w danym roku kalendarzowym.
2)
Średnia roczna liczba godzin niewykonywania obowiązków przez strażaka rozumiana jako iloczyn wartości wykazanej w
kolumnie „d” przez 8 godzin.
1)
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1)

z dnia
w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg dla
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Funkcjonariuszowi można przyznać nagrodę uznaniową za:
1) wzorowe wykonywanie zadań służbowych;
2) przejawianą inicjatywę w służbie;
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
4) z tytułu zastępstwa w obowiązkach funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu
lekarskim.
2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, można przyznać w szczególności za dokonanie
czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach,
wymagających znacznego nakładu pracy.
3. Nagrodę uznaniową wypłaca się w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji o jej
przyznaniu.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu, można przyznać
zapomogę pieniężną. Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie
okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.
2. Zapomogę pieniężną można przyznać do wysokości sześciokrotności miesięcznego
uposażenia zasadniczego przysługującego funkcjonariuszowi w stopniu plutonowego z wysługą
do 2 lat, według stawki przewidzianej dla 29. grupy uposażenia.
§ 3. 1. Nagrody uznaniowe i zapomogi przyznaje funkcjonariuszowi:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych;
2)
Szef Biura Ochrony Rządu.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody uznaniowe i zapomogi
Szefowi Biura Ochrony Rządu i jego zastępcom.

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127,
poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r.
poz. 444 i …
1)

§ 4. 1. Nagrody uznaniowe przyznawane są z własnej inicjatywy osób, o których mowa
w § 3, lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
2. Zapomoga może być udzielona na uzasadniony wniosek funkcjonariusza lub na wniosek
bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
§ 5. Podstawę do wypłaty nagród i zapomóg stanowi rozkaz lub inny dokument sporządzony
na piśmie przez osoby, o których mowa w § 3, a w szczególności listy nagród i zapomóg.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3).

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych
oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 21, poz. 198), które utraci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. … poz.).

2

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 z późn. zm.)
w brzmieniu ustalonym art. 4 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży
Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).
Przywołana norma upoważnia ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia określającego: wysokość i warunki przyznawania nagród uznaniowych
i zapomóg funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, tryb ich przyznawania oraz podmioty
uprawnione do przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg.
Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane na podstawie dotychczas
obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród
uznaniowych oraz zapomóg funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 21, poz. 198).
Projekt wylicza w § 1 przesłanki przyznania nagrody uznaniowej. Pośród nich można
wskazać: tożsame z obecnymi przesłankami – wzorowe wykonywanie zadań służbowych,
przejawianą inicjatywę w służbie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nową przesłankę
– z tytułu zastępstwa w obowiązkach funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
Wskazano również termin wypłaty nagrody uznaniowej.
Przyznanie zapomogi uzależnione zostało z kolei od wykazania przez funkcjonariusza, że
jego warunki bytowe uległy pogorszeniu. Proponuje się także, by przy określaniu wysokości
zapomogi właściwi przełożeni uwzględnili wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację
materialną funkcjonariusza i jego rodziny. Zapomogę pieniężną można przyznać do wysokości
sześciokrotności miesięcznego uposażenia zasadniczego przysługującego funkcjonariuszowi
w stopniu plutonowego z wysługą do 2 lat, według stawki przewidzianej dla 29. grupy
uposażenia.
W § 3 projektu wskazano przełożonych uprawnionych do przyznawania nagród i zapomóg,
natomiast w § 4 tryb przyznawania nagród i zapomóg. W przepisie § 5 wskazano dokument
stanowiący podstawę do wypłaty nagród i zapomóg.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnień.
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

3

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn.
zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych oraz nie
spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
5.Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia
w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich

Na podstawie art. 108h ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich, stanowiący załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716,
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2012 r.
poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 444 i …..

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych określa wzór rocznego
zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na
zwolnieniach lekarskich. Przygotowanie ww. aktu wynika z potrzeby wykonania przepisu
upoważniającego, o którym mowa w art. 108h ust. 3 ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnień.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

2

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z późn. zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz na stronie Rządowego
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

dnia 7 lipca 2005 r.
Nr 169, poz. 1414,
stronie podmiotowej
Centrum Legislacji,

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje
skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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Załącznik do
rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia … (poz. …)
WZÓR

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCZYN PRZEBYWANIA FUNKCJONARIUSZY BIURA
OCHRONY RZĄDU NA ZWOLNIENIACH LEKARSKICH
W …………………… ROKU
Tabela nr 1

Przeciętny stan zatrudnienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w
danym roku kalendarzowym:
Tabela nr 2

L.p.

a

1.

2.

3.

4.

5.

Przyczyny przebywania na zwolnieniu
lekarskim przez funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

b

c

choroba funkcjonariusza, w tym niemożność
wykonywania zajęć służbowych z przyczyn
określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
(Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.)
– art. 108a ust. 2 pkt 1 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
oddanie krwi lub jej składników w
jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu okresowego badania
lekarskiego dawców krwi
– art. 108a ust. 2 pkt 2 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
konieczność osobistego sprawowania opieki
nad chorym dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym,
dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie
i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14 lat
– art. 108a ust. 2 pkt 3 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
konieczność osobistego sprawowania opieki
nad chorym członkiem rodziny
– art. 108a ust. 2 pkt 4 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
konieczność osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem własnym lub małżonka
funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym,
dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i
utrzymanie,

Średni okres
Średnia roczna
przebywania
liczba godzin
funkcjonariusza niewykonywania
Biura Ochrony obowiązków przez
Rządu na
funkcjonariusza
zwolnieniu
Biura Ochrony
lekarskim 1:
Rządu 2:
d

e

6.

7.

8.

9.

10.

do ukończenia przez nie 8 lat
– art. 108a ust. 2 pkt 5 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
wypadek pozostający w związku z pełnieniem
służby
– art. 108a ust. 5 pkt 1 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
choroba powstała w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby
– art. 108a ust. 5 pkt 2 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
wypadek w drodze do miejsca pełnienia
służby lub w drodze powrotnej ze służby
– art. 108a ust. 5 pkt 3 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
choroba przypadająca w czasie ciąży
– art. 108a ust. 5 pkt 4 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się
zabiegowi pobrania komórek, tkanek i
narządów
– art. 108a ust. 5 pkt 5 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu

RAZEM (wiersze 1-10)
ŚREDNIA (wiersze 1-10)
Tabela nr 3

L.p.

a

1.

2.

Okoliczności wystąpienia przyczyny
przebywania na zwolnieniu lekarskim przez
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu:

Liczba dni
udzielonych
zwolnień
lekarskich
ogółem:

b

c

działanie innej osoby w wyniku popełnienia
przez nią umyślnego czynu zabronionego
w związku z wykonywaniem czynności
funkcjonariusza, stwierdzonego orzeczeniem
wydanym przez uprawniony organ
– art. 108a ust. 6 pkt 1 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu
czyny o charakterze bohaterskim spełnione
w szczególnie niebezpiecznych warunkach,
z wykazaniem wyjątkowej odwagi,
z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie
prawa, nietykalności granic państwowych,
życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli
– art. 108a ust. 6 pkt 2 ustawy o Biurze
Ochrony Rządu

RAZEM (wiersze 1-2)

2

Średni okres
Średnia roczna
przebywania
liczba godzin
funkcjonariusza niewykonywania
Biura Ochrony obowiązków przez
Rządu na
funkcjonariusza
zwolnieniu
Biura Ochrony
1)
lekarskim :
Rządu 2):
d

e

ŚREDNIA (wiersze 1-2)

Średni okres przebywania funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu na zwolnieniu lekarskim (w dniach) rozumiany jako iloraz
liczby dni zwolnień lekarskich udzielonych funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu przez przeciętny stan zatrudnienia
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w danym roku kalendarzowym.
2)
Średnia roczna liczba godzin niewykonywania obowiązków przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu rozumiana jako
iloczyn wartości wykazanej w kolumnie „d” przez 8 godzin.
1)

08/06-kt

3

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
nagród uznaniowych i zapomóg

Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Funkcjonariuszowi
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
zwanemu
dalej
„funkcjonariuszem”, można przyznać nagrodę uznaniową za uzyskiwanie znaczących wyników w
służbie, wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających
znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także w razie dokonania czynu
świadczącego o męstwie funkcjonariusza.
2. Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do osiągnięć funkcjonariusza, o których
mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych
powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych, można przyznać zapomogę
pieniężną. Przy określaniu wysokości zapomogi uwzględnia się wszystkie udokumentowane
okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.
2. Zapomogę pieniężną można przyznać również w związku ze śmiercią funkcjonariusza członkom
jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z
późn. zm.).
§ 3. 1. Nagrody uznaniowe przyznaje:
1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zastępcom Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
ich zastępcom;
2) kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej ze
względu na miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza - funkcjonariuszowi.
2. Zapomogi przyznaje funkcjonariuszom Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§ 4. 1. Nagrody uznaniowe i zapomogi są przyznawane z własnej inicjatywy przełożonych, o których
mowa w § 3, lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
2. Zapomoga może być również przyznana na uzasadniony wniosek funkcjonariusza.

§ 5. Podstawą do wypłaty nagrody uznaniowej i zapomogi jest rozkaz personalny lub inny dokument
sporządzony na piśmie przez przełożonych, o których mowa w § 3.
§ 6. W sprawach o przyznanie nagrody uznaniowej lub zapomogi, dla których wnioski zostały złożone
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES
RADY MINISTRÓW

2

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego na podstawie art.
125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.). Potrzeba przygotowania projektu rozporządzenia
związana jest z planowaną zmianą brzmienia wymienionego upoważnienia ustawowego dla Prezesa
Rady Ministrów, zawartą w przepisach projektowanej ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu,
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Projektowane rozporządzenie — w części dotyczącej warunków przyznawania
funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg — jest
oparte na dotychczasowych rozwiązaniach prawnych zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 143,
poz. 1034). W związku z koniecznością dostosowania obowiązującego stanu prawnego do
zmienionych norm ustawowych, w projektowanym rozporządzeniu usunięto zespół przepisów
dotyczących nagród rocznych oraz wprowadzono niezbędne zmiany redakcyjne.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr
239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym
instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania
opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnień.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

3

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) zostanie zamieszczona w
wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje skutków
finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
4.Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

31/05/BS
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych
i zapomóg

Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154w, z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, można przyznać
nagrodę uznaniową za uzyskiwanie znaczących wyników w służbie, wykonywanie zadań służbowych
w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i
odpowiedzialności, a także w razie dokonania czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza.
2. Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do osiągnięć funkcjonariusza, o których
mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych
powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych, można przyznać zapomogę
pieniężną. Przy określaniu wysokości zapomogi uwzględnia się wszystkie udokumentowane
okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.
2. Zapomogę pieniężną można przyznać również w związku ze śmiercią funkcjonariusza członkom
jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).
§ 3. 1. Podstawę do wypłaty nagrody uznaniowej i zapomogi stanowi dokument sporządzony na
piśmie przez kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu.
2. Obniżenie lub odmowa przyznania nagrody rocznej następuje w formie rozkazu personalnego.
§ 4. Nagrodę uznaniową oraz zapomogę przyznaje:
1) funkcjonariuszowi - kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwy ze
względu na miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza;
2) zastępcom Szefa Agencji Wywiadu, kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji
Wywiadu oraz ich zastępcom - Szef Agencji Wywiadu;
3) Szefowi Agencji Wywiadu - Prezes Rady Ministrów.
§ 5. 1. Nagrody uznaniowe są przyznawane z własnej inicjatywy osób, o których mowa w § 4, lub na
wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
1

2. Zapomogę przyznaje się na uzasadniony wniosek funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach
zapomogę może przyznać kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu z własnej inicjatywy,
w tym również na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
§ 6. W sprawach o przyznanie nagrody uznaniowej lub zapomogi, dla których wnioski zostały złożone
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES
RADY MINISTRÓW

2

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzeniestanowi wykonanie upoważnienia ustawowego na podstawie
art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.). Potrzeba przygotowania projektu rozporządzenia
związana jest z planowaną zmianą brzmienia wymienionego upoważnienia ustawowego dla Prezesa
Rady Ministrów, zawartą w przepisach projektowanej ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu,
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Projektowane rozporządzenie — w części dotyczącej warunków przyznawania
funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg — jest oparte na
dotychczasowych rozwiązaniach prawnych zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu
nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 215, poz. 1822, z późn. zm.). W związku
z koniecznością dostosowania obowiązującego stanu prawnego do zmienionych norm ustawowych,
w projektowanym rozporządzeniu usunięto zespół przepisów dotyczących nagród rocznych oraz
wprowadzono niezbędne zmiany redakcyjne.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym
instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania
opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnień.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

3

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
2. Konsultacje społeczne
Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) zostanie zamieszczona w
wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych oraz nie spowoduje skutków
finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
4.Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

30/05/BS
4

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia
w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego
Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa tryb przyznawania oraz terminy wypłacania żołnierzom zawodowym
dodatkowego uposażenia rocznego.
§ 2. 1. Przyznanie dodatkowego uposażenia rocznego następuje w decyzji lub rozkazie organu, o
którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
zwanej dalej "ustawą", lub kierownika instytucji cywilnej, właściwych ze względu na ostatnie miejsce
pełnienia przez żołnierza zawodowego zawodowej służby wojskowej w roku kalendarzowym, za który
przysługuje dodatkowe uposażenie roczne.
2. Odmowa przyznania dodatkowego uposażenia rocznego w przypadkach, o których mowa w art. 83
ust. 4 ustawy, następuje w formie decyzji organu, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. 1. W przypadku przeniesienia żołnierza zawodowego w ciągu roku kalendarzowego do pełnienia
służby w innej jednostce wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił dotychczas
służbę wojskową, jest obowiązany powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz aktualnie
pełni służbę, o liczbie dni nieobecności żołnierza w służbie, które nie zostały usprawiedliwione.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego do
pełnienia służby w instytucji cywilnej albo przeniesienia żołnierza do dyspozycji lub rezerwy kadrowej.
§ 4. O przyznaniu żołnierzowi zawodowemu dodatkowego uposażenia rocznego organ, o którym
mowa w § 2 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia dowódcę jednostki wojskowej albo kierownika instytucji
cywilnej, na którego zaopatrzeniu żołnierz zawodowy pozostaje w dniu wypłaty dodatkowego uposażenia
rocznego.
§ 5. 1. Dodatkowe uposażenie roczne wypłaca się po wydaniu rozkazu albo decyzji, o których mowa
w § 2 ust. 1, w terminie wypłaty uposażenia w okresie pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego
następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne.
2. Dodatkowe uposażenie roczne przysługujące żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby
wojskowej oraz żołnierzowi zawodowemu, który zmarł, został uznany za zmarłego albo zaginął, wypłaca
się odpowiednio w dniu zwolnienia ze służby lub dniu wygaśnięcia stosunku służbowego.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy, dodatkowe uposażenie roczne wypłaca
się w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113,
poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 122, poz. 654, Nr
122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. …

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

w porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2

UZASADNIENIE
Przedkładany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zamieszczonej w art. 83 ust. 6
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zgodnie z którym Minister
Obrony Narodowej został upoważniony do uregulowania w drodze rozporządzenia trybu przyznawania
dodatkowego uposażenia rocznego i terminy jego wypłacania.
Aktualnie problematyka ta jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia
20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego
(Dz. U. Nr 108, poz. 1146).
Konieczność wejścia w życie nowego rozporządzenia w tym zakresie, wynika z dokonanych
zmian art. 83 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dotyczących zmian redakcyjnych
delegacji do wydania aktu wykonawczego, dostosowujących go do wymogów konstytucyjnych.
W projekcie rozporządzenia nie zamieszczono istotnych zmian względem obecnie obowiązującego aktu
wykonawczego. Doprecyzowano przepisy dotyczące wypłaty dodatkowego uposażenia rocznego,
wskazując, że organ, który przyznał dodatkowe uposażenia rocznego przesyła wyciąg bezpośrednio do
dowódcy jednostki wojskowej, na którego zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w dniu wypłaty
nagrody.
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039,
z późn. zm.) projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

3

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Podmiotami, na które będzie oddziaływało projektowane rozporządzenie są żołnierze zawodowi oraz
dowódcy jednostek wojskowych, którzy będą przyznawać i wypłacać tym żołnierzom dodatkowe
uposażenie roczne.
2. Konsultacje społeczne
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Rządowego Centrum Legislacji,
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie spowodują dodatkowych kosztów dla budżetu państwa,
gdyż rozporządzenie to nie reguluje sprawy wysokości dodatkowego uposażenia rocznego.
4. Wpływ na rynek pracy
Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
6. Wpływ na sytuację i rozwój regionów
Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia
w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego
nagród uznaniowych i zapomóg
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm 1))
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Funkcjonariuszowi można przyznać nagrodę uznaniową za uzyskiwanie znaczących wyników
w
służbie,
wykonywanie
zadań
służbowych
w
szczególnie
trudnych
warunkach
lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także
w razie dokonania czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza.
2. Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do osiągnięć funkcjonariusza,
o których mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych
powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych, można przyznać zapomogę
pieniężną. Przy określaniu wysokości zapomogi uwzględnia się wszystkie okoliczności mające wpływ na
sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.
2. Zapomogę pieniężną można przyznać również w związku ze śmiercią funkcjonariusza
członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej przyznawaną na podstawie ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. 2)).
§ 3. Podstawę do wypłaty nagrody uznaniowej i zapomogi stanowi dokument sporządzony na piśmie
przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
§ 4. Nagrodę uznaniową oraz zapomogę przyznaje:
1) funkcjonariuszowi - kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego
właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza;
2) zastępcom Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownikom jednostek organizacyjnych
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz ich zastępcom - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
3) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - Minister Obrony Narodowej.

1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113,
poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95,
poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 637 i 664 oraz z 2013 r. poz. …

§ 5. 1. Nagrody uznaniowe są przyznawane z własnej inicjatywy osób, o których mowa
w § 4, lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
2. Zapomogę przyznaje się na uzasadniony wniosek funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach
zapomogę może przyznać kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego
z własnej inicjatywy, w tym również na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu
Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 174, poz. 1275), które utraci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia …o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu,
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).
3)

2

UZASADNIENIE
Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U.
Nr 104, poz. 710), w brzmieniu ustalonym art. 9 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży
Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).
Przywołana norma upoważnia Ministra Obrony Narodowej do wydania rozporządzenia
określającego: warunki i okoliczności uzasadniające
przyznawanie funkcjonariuszom Służby
Kontrwywiadu Wojskowego nagród uznaniowych i zapomóg, właściwość przełożonych, tryb
postępowania w tych sprawach, z uwzględnieniem celowej i racjonalnej polityki dysponowania środkami
finansowymi.
Projekt wskazuje w § 1 przesłanki przyznania nagrody uznaniowej. Pośród nich można wskazać:
zyskiwanie znaczących wyników w służbie, wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych
warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także
w razie dokonania czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza. Uwzględniając wytyczne zawarte
w ustawie w § 1 ust. 2 projektu zastrzeżono, że wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do
osiągnięć funkcjonariusza.
Przyznanie zapomogi uzależnione zostało z kolei od wykazania przez funkcjonariusza
(lub osoby uprawnionej do otrzymania policyjnej renty rodzinnej), że warunki bytowe uległy pogorszeniu
wskutek zdarzeń losowych powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych.
Proponuje się także, by przy określaniu wysokości zapomogi właściwi przełożeni uwzględnili wszystkie
okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.
W § 4 projektu wskazano przełożonych uprawnionych do przyznawania nagród i zapomóg.
Prezentowane propozycje uregulowania warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych oraz
zapomóg są zbieżne z dotychczas obowiązującymi normami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby
Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 174, poz.
1275).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym
instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania
opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnień.
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego.
2. Konsultacje społeczne
Projektowane rozporządzenie, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.),
zostanie zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych oraz nie
spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
5.Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia
w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu
Wojskowego nagród uznaniowych i zapomóg
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104,
poz. 710, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego, zwanemu dalej
„funkcjonariuszem”, można przyznać nagrodę uznaniową za uzyskiwanie znaczących
wyników w służbie, wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub
wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także w razie
dokonania czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza.
2. Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do osiągnięć funkcjonariusza,
o których mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń
losowych powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych, można
przyznać zapomogę pieniężną. Przy określaniu wysokości zapomogi uwzględnia się
wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.
2. Zapomogę pieniężną można przyznać również w związku ze śmiercią funkcjonariusza
członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej przyznawanej na
podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. 2)).
§ 3. Podstawę do wypłaty nagrody uznaniowej i zapomogi stanowi dokument
sporządzony na piśmie potwierdzający ich przyznanie.
1)
2)

§ 4. Nagrodę uznaniową oraz zapomogę przyznaje:
funkcjonariuszowi – Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego – Minister Obrony Narodowej.

§ 5. 1. Nagrody uznaniowe są przyznawane z własnej inicjatywy osób, o których mowa
w § 4, lub na wniosek przełożonego funkcjonariusza.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113,
poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264
i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145
i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 637 i 664 oraz
z 2013r. poz. 271.
1)

2. Zapomogę przyznaje się na uzasadniony wniosek funkcjonariusza. W uzasadnionych
przypadkach zapomogę może przyznać Szef Służby Wywiadu Wojskowego z własnej
inicjatywy, w tym również na wniosek przełożonego funkcjonariusza.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3).

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września
2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród
rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 174, poz. 1276), które utraci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. ...).

2

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz. 710), w brzmieniu ustalonym art. 9 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze
Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. …).
Projektowana ustawa przewiduje uregulowanie warunków i trybu przyznawania
funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych wprost w ustawie z dnia
9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego. W chwili obecnej kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra
Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania
funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych
i zapomóg (Dz. U. Nr 174, poz. 1276). Po zmianie brzmienia art. 85 ust. 2 cyt. ustawy
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane na podstawie tego upoważnienia
ustawowego będzie regulować wyłącznie warunki i tryb przyznawania funkcjonariuszom
Służby Wywiadu Wojskowego nagród uznaniowych i zapomóg. Dlatego konieczne jest
wydanie nowego rozporządzenia odnoszącego się wyłącznie do nagród uznaniowych
i zapomóg.
Projektowane rozporządzenie, w części dotyczącej warunków przyznawania
funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród uznaniowych i zapomóg, oparte
zostało o dotychczasowe rozwiązania zawarte w cytowanym już rozporządzeniu Ministra
Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania
funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych
i zapomóg.
Zmieniono tryb przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego
nagród uznaniowych i zapomóg. Wprowadzono bowiem jako zasadę, że nagrodę uznaniową
oraz zapomogę każdemu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego przyznaje Szef
Służby Wywiadu Wojskowego (§ 4). Ponadto jako zasadę przyjęto, że podstawę do wypłaty
nagrody uznaniowej i zapomogi stanowić ma dokument sporządzony na piśmie
potwierdzający ich przyznanie (§ 3).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji lub uzgodnień.
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na funkcjonariuszy Służby
Wywiadu Wojskowego.
2. Konsultacje społeczne
Projektowane rozporządzenie stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.) zostanie zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie Rządowego Centrum
Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronie Ministerstwa Obrony
Narodowej.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych oraz
nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

06/06/KC
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia
w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 205 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79,
poz. 523, z późn.zm. 1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi, zwanego dalej
„funduszem”,
dla
funkcjonariuszy
Służby
Więziennej,
zwanych
dalej
„funkcjonariuszami”;
2) sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”;
3) tryb zwiększenia funduszu o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń,
o którym mowa w art. 60f ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
zwanej dalej „ustawą”;
4) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty
nagród rocznych, uznaniowych i zapomóg.
§ 2. 1. Wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla
funkcjonariuszy, zwanego dalej „funduszem”, stanowią:
1)
środki w wysokości 10,5 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków na
uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym;
2)
środki finansowe, o których mowa w art. 60f ust. 1 i 2 ustawy.
2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może być podwyższana przez
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”,
o niewykorzystane środki na nagrody roczne i uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze
stałym.
§ 3. 1. Fundusz tworzy się w jednostkach organizacyjnych posiadających status jednostek
budżetowych.
2. Wysokość funduszu w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1:
1) pkt 1, ustala:
a) Dyrektor Generalny w bezpośrednio mu podległych jednostkach organizacyjnych,
b) dyrektor okręgowy Służby Więziennej, zwany dalej „dyrektorem okręgowym”,
w podległych mu jednostkach organizacyjnych;
2) pkt 2, ustala kierownik jednostki organizacyjnej w podległej mu jednostce.
§ 4. 1. Przełożonym właściwym do przyznania nagród rocznych, nagród uznaniowych
i zapomóg jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz na stałe pełni służbę;
1)

Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r.
Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz…

przełożony, określony w art. 63 ust. 2 ustawy, w przypadku funkcjonariuszy
zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej;
- zwanym dalej „przełożonym”.
2. Nagrody uznaniowe może przyznać także:
1) Dyrektor Generalny - wszystkim funkcjonariuszom;
2) dyrektor okręgowy - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych mu jednostkach
organizacyjnych;
3) dyrektor okręgowy, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej,
komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka doskonalenia kadr
Służby Więziennej, dyrektor zakładu karnego albo dyrektor aresztu śledczego:
a) funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w tej jednostce,
b) funkcjonariuszowi pozostającemu bez przydziału służbowego w tej jednostce.
3. Nagrody uznaniowe przyznaje przełożony z własnej inicjatywy bądź na wniosek
bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
4. Nagrody uznaniowe ze środków finansowych, o których mowa w art. 60f ust. 1 i 2
ustawy, przyznaje przełożony z urzędu.
2)

§ 5. Zapomogi przyznaje przełożony z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek w sprawie
przyznania zapomogi, zwany dalej „wnioskiem”, zainteresowanego funkcjonariusza, a w
uzasadnionych przypadkach, także na wniosek:
1) bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza;
2) osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce
organizacyjnej;
3) organizacji związku zawodowego funkcjonariuszy.
§ 6. 1. Wniosek o zapomogę składa się do komórki kadrowej.
2. Funkcjonariusz może zostać zobowiązany do udokumentowania okoliczności mających
wpływ na sytuację osobistą oraz materialną jego i rodziny, w szczególności do:
1) potwierdzenia wysokości innych dochodów funkcjonariusza, współmałżonka i
członków jego rodziny;
2) przedłożenia innych dokumentów uzasadniających przyznanie zapomogi, w
szczególności zaświadczeń właściwych organów pomocy społecznej, dokumentacji
medycznej, rachunków i faktur.
§ 7. Nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi wypłaca niezwłocznie jednostka
organizacyjna właściwa w sprawach wypłaty uposażenia funkcjonariusza.

2

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 2).

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
W porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2)

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 22, poz. 118), które traci moc
na podstawie art. 18 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), z dniem wejścia
w życie tej ustawy.
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 205 ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w brzmieniu nadanym przez art. 10 pkt 8 ustawy
z dnia … o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …),
zgodnie z art. 10 pkt 8 i art. 18 tej ustawy.
Mając na uwadze, że przepisy art. 17 ww. ustawy z dnia …….. 2013 r. nie przewidują
zachowania w mocy dotychczasowego rozporządzenia od dnia wejścia w życie tej ustawy, niniejsze
rozporządzenie powinno wejść w życie równocześnie z tą ustawą. Zastąpienie dotychczas
obowiązującego rozporządzenia ma na celu uniknięcie luki w prawie oraz zagwarantowanie
uprawnień funkcjonariuszy wynikających z art. 205 ustawy o Służbie Więziennej w zakresie
określenia funduszu na nagrody i zapomogi oraz w zakresie właściwości przełożonych i trybu
przyznawania nagród i zapomóg.
Dotychczas zakres regulacji ujęty był w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 stycznia 201 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U.
Nr 22, poz. 118).
W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, wprowadzono następujące
zmiany:
1) wysokość tworzonego funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi obecnie
ustalony jest w wysokości 9,5% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na
uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym. W projekcie wysokość
funduszu ustalono na poziomie 10,5%. Powyższa zmiana podyktowana jest zdecydowanie
niższą wysokością funduszu w porównaniu do pozostałych służb mundurowych. Należy
podkreślić, że w ramach aktualnie tworzonego funduszu na nagrody roczne, uznaniowe i
zapomogi, limit wydatków z tytułu nagród rocznych ustalony jest w wysokości 101 724 000
zł., co stanowi 8,33% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia
zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym. Pozostałą część funduszu stanowią środki
finansowe na nagrody uznaniowe i zapomogi, co stanowi 1,17% planowanych na dany rok
kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.
Wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi w innych służbach mundurowych
wynosi Biuro Ochrony Rządu i Straży Graniczna - 2,70%, Policja i Straż Pożarna - 2,25%.
Zatem jest wyższa o około 200% od ustalonej dla Służby Więziennej. Propozycja ustalenia
wysokości funduszu na poziomie 10,5% przyczyni się do osiągnięcia funduszu na poziomie
zbliżonym do pozostałych służb mundurowych aczkolwiek nadal najniższym. W
szczególności wysokość środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych ma
szczególne znaczenie dla funkcjonariuszy pod względem motywacyjnym, co wpływa na
zaangażowanie funkcjonariuszy, właściwą politykę kadrową przełożonych, a w konsekwencji
na bezpieczeństwo w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Dysproporcja w
wysokości tych środków w stosunku do pozostałych służb mundurowych jest nie tylko
krzywdząca, ale i nie znajduje uzasadnienia w warunkach pełnienia służby. Powyższa zmiana
nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu więziennictwa bowiem środki na
fundusz nagród i zapomóg wyodrębnione są w ramach łącznej sumy środków na uposażenia
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2)

3)

4)

5)

6)

funkcjonariuszy, które są ustalane jako iloczyn kwoty bazowej (określonej w ustawie
budżetowej), wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej oraz limitu etatów;
wynikające ze zmiany treści upoważniania i poszerzenia zakresu regulacji o określenie trybu
zwiększenia funduszu o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń
funkcjonariuszy do 80%, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przez art. 10 pkt 8
ustawy z dnia …, a także trybu postępowania oraz właściwości przełożonych w zakresie
przyznawania nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy zastępujących funkcjonariuszy
przebywających na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z dodanym art. 60f tej ustawy;
wzorem innych służb mundurowych w projekcie rozporządzenia przewiduje się możliwość
podwyższania wysokości funduszu w ramach łącznej sumy środków na uposażenia zasadnicze
funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z dodatkami o charakterze stałym. Aktualnie
wysokość funduszu na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi może być podwyższana tylko
przez Ministra Sprawiedliwości w ramach łącznej sumy środków na uposażenia zasadnicze
wraz z dodatkami o charakterze stałym. Zgodnie z wprowadzoną zmianą Dyrektor Generalny
Służby Więziennej będzie posiadał kompetencję do podwyższania wysokości funduszu,
analogicznie do innych służb mundurowych, gdzie uprawnienia do jego podwyższania
posiadają szefowie i komendanci tych służb, a nie Minister;
polegające na odejściu od enumeratywnego wyliczenia jednostek organizacyjnych, w których
wyżsi przełożeni ustalają wysokość funduszu w podległych im jednostkach organizacyjnych
SW, na rzecz bardziej elastycznego sformułowania uwzględniającego zmiany w zakresie
podległości tych jednostek. W chwili obecnej, np. dyrektor okręgowy Służby Więziennej,
w ramach jednostek organizacyjnych mu podległych, nie posiada ośrodka doskonalenia kadr
Służby Więziennej, a jedyny aktualnie ośrodek tego typu podlega bezpośrednio Dyrektorowi
Generalnemu Służby Więziennej, co również w przyszłości, na podstawie odrębnych
przepisów, może ulec zmianie;
polegające na ustaleniu, że wysokość funduszu w ramach środków finansowych uzyskanych
z tytułu zmniejszenia uposażeń, które zwiększają fundusz na nagrody i zapomogi ustala we
własnym zakresie kierownik jednostki w podległej mu jednostce organizacyjnej, co znacznie
usprawni procedurę i postępowanie w zakresie przyznawania nagród uznaniowych dla
funkcjonariuszy zastępujących nieobecnych w służbie z powodu absencji chorobowej;
wprowadzenia regulacji, że nagrody uznaniowe ze środków finansowych, o których mowa
w art. 60f ust. 1 i 2 ustawy, przyznaje przełożony z urzędu, zgodnie z kompetencjami
w sprawach osobowych funkcjonariuszy.

W projekcie jak w przepisach dotychczasowych określono, że:
1)
zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu (Dz.U. Nr 245, poz. 1637),
dysponentem środków budżetu państwa jest zarówno dysponent części budżetowej, jak
i każdy z kierowników podległych mu jednostek budżetowych. Zatem fundusz tworzy się we
wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a jego wysokość, zgodnie
z podległością służbową tych jednostek, wynikającą z art. 11 i 12 ustawy o Służbie
Więziennej ustala odpowiednio Dyrektor Generalny Służby Więziennej i dyrektor okręgowy
Służby Więziennej. Powyższy sposób ustalania wysokości funduszu pozwala na prowadzenie
celowej i racjonalnej polityki w zakresie dysponowania tymi środkami oraz umożliwia
dokonywanie zmian w okresie roku budżetowego, jak również koordynowanie tych zmian;
2)
określono również właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród
i zapomóg. Przełożonym właściwym do przyznawania nagród rocznych, uznaniowych
i zapomóg jest, co do zasady, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której
funkcjonariusz pełni służbę, oraz wyższy przełożony w stosunku do funkcjonariuszy
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3)

4)

5)

zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej (art. 63 ust. 2 ustawy
o Służbie Więziennej);
w zakresie przyznawania nagród uznaniowych, niezależnie od właściwości kierownika
jednostki i właściwości wyższego przełożonego w stosunku do funkcjonariuszy zajmujących
wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej, nagrody uznaniowe może przyznać
także odpowiednio Dyrektor Generalny Służby Więziennej, dyrektor okręgowy Służby
Więziennej, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant
ośrodka szkolenia i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej. Zgodnie z art.
203 ustawy o Służbie Więziennej, nagrody uznaniowe mogą być przyznane funkcjonariuszowi
za sumienne wykonywanie zadań służbowych, wykonywanie zadań wymagających znacznego
nakładu pracy, a także dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza. Mając na
uwadze hierarchiczną strukturę organizacyjną Służby Więziennej, prestiż przełożonego i sam
charakter nagrody uznaniowej, zgodnie z projektem rozporządzenia nagrodę uznaniową może
przyznać Dyrektor Generalny Służby Więziennej – wszystkim funkcjonariuszom, natomiast
dyrektor okręgowy Służby Więziennej – funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych
mu jednostkach organizacyjnych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 3 ustawy o Służbie
Więziennej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej i dyrektor okręgowy Służby Więziennej,
jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy w podległych im jednostkach organizacyjnych.
Możliwość przyznawania nagród uznaniowych posiadają także wszyscy kierownicy jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej, w stosunku do funkcjonariuszy delegowanych do ich
jednostki ze względu na potrzeby służby, w trybie art. 70 ustawy o Służbie Więziennej.
Kierownik jednostki jest przełożonym funkcjonariusza delegowanego do podległej mu
jednostki organizacyjnej, przez cały okres delegowania. Kierownik jednostki, w którego
dyspozycji pozostaje funkcjonariusz w okresie delegowania tym samym ma możliwość
przyznania nagrody uznaniowej, w wysokości uwzględniającej zaangażowanie
funkcjonariusza na rzecz realizacji obowiązków w podległej mu jednostce. W innym
przypadku, np. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, który podjął decyzje o delegowaniu
funkcjonariusza z aresztu śledczego lub zakładu karnego do Centralnego Zarządu Służby
Więziennej musiałby wnioskować do dyrektora tej jednostki o przyznanie nagrody uznaniowej
z tytułu służby pełnionej w innej jednostce organizacyjnej. Z podobnych względów nagrodę
uznaniową może przyznać dyrektor okręgowy Służby Więziennej, komendant Centralnego
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej,
komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, dyrektor zakładu karnego albo
dyrektor aresztu śledczego funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby
w tej jednostce albo funkcjonariuszowi pozostającemu bez przydziału służbowego w tej
jednostce. Tryb przyznawania nagród uznaniowych jest analogiczny, jak w przypadkach
przyznawania wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej, w trybie art. 169 ustawy o Służbie
Więziennej;
nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi wypłaca jednostka organizacyjna właściwa w
sprawach wypłaty uposażenia funkcjonariusza. Określenie podmiotu dokonującego wypłaty,
jako jednostki, w której funkcjonariusz stale pełni służbę z punktu widzenia prawa
podatkowego ułatwia dokonywanie rozliczeń;
rozporządzenie precyzuje tryb postępowania w sprawie przyznawania zapomóg
funkcjonariuszom Służby Więziennej. Uregulowania zawarte w projekcie ujednolicają sposób
postępowania w zakresie przyznawania zapomóg, który oparty jest o wewnętrzne decyzje
kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Zapomogi przyznaje przełożony
z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek w sprawie przyznania zapomogi, zainteresowanego
funkcjonariusza, a w uzasadnionych przypadkach, także na wniosek: bezpośredniego
przełożonego funkcjonariusza, osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub
socjalnych w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej lub organizacji związku
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zawodowego funkcjonariuszy. Wniosek w sprawie przyznania zapomogi składa się do
komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych
w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej. Funkcjonariusz może zostać zobowiązany do
udokumentowania okoliczności mających wpływ na sytuację osobistą oraz materialną jego
i rodziny, a w szczególności do:
a) potwierdzenia wysokości innych dochodów funkcjonariusza, współmałżonka
i członków jego rodziny,
b) przedłożenia
innych
dokumentów
uzasadniających
przyznanie
zapomogi,
w szczególności zaświadczeń właściwych organów pomocy społecznej, dokumentacji
medycznej, rachunków i faktur.
Powyższe zasady rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania zapomóg oparte są
o dotychczasowe przepisy rozporządzenia i praktykę.
Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia z dniem wejścia w życie ustawy z dnia …
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy
o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), zgodnie z art. 10 pkt 8 i art. 18
tej ustawy.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,poz. 2039, z
późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie
Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Projekt rozporządzenia zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca
2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn.zm.)
Projekt zostanie przesłany do konsultacji Niezależnemu Samorządnemu Związkowi
Zawodowemu Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wprowadzenie w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych
dla budżetu. Środki finansowe przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby
Więziennej, w wysokości 10,5% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia
zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zostały ujęte w części 37
budżetu państwa „Sprawiedliwość” na 2013 r. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszeń
uposażeń wprowadzonych nowymi regulacjami ustawy z dnia …….. 2013 r. zostaną przeznaczone na
wypłatę nagród uznaniowych.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały wpływu na
rynek pracy.
5.
Wpływ
regulacji
na
konkurencyjność
gospodarki
i
przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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