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 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ  Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa po zapoznaniu się i analizie  projektu ustawy  z dnia 14 stycznia               

o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób 

pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby, wnosi                          

o odrzucenie tego projektu w całości. 

 

           Uważamy, że równolegle powinny być procedowane dwa projekty,                           

a mianowicie wspomniana ustawa i rozporządzenie właściwego ministra w sprawie 

wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby.  

 

Nie mniej jednak, wnosimy następujące uwagi do obecnego projektu. 

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW stoi na stanowisku, że funkcjonariusze 

Służby Więziennej powinni zostać objęci zakresem normowania przedmiotowej 

ustawy. Mając na uwadze założenia projektodawców zmierzające do ujednolicenia 

przepisów i wysokości kwot jednorazowego odszkodowania w służbach 

mundurowych wydaje się nam to uzasadnione.  

 

Ponadto w art.3 powinien być dodany pkt. 7 w brzmieniu:  z odbywaniem 

bezpośredniej drogi do i z miejsca wykonania czynności określonych w pkt. 1 – 6; 

Proponujemy aby art. 23 zmienić następująco: Kierownik jednostki organizacyjnej 

właściwej ze względu na miejsce wypadku przechowuje akta postępowania 

wyjaśniającego przez okres 20 lat od dnia wypadku. 

 

         Projektowany akt prawny nie reguluje wypłatę odszkodowania za utracone, 

zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku funkcjonariusza. Nie 

możemy tego zaakceptować. Kwoty, które należało by wypłacić nie zrujnują budżetu 

danej służby, a dla funkcjonariusza są istotne bo pozwoliłyby odtworzyć utracone, 

zniszczone przedmioty w czasie wykonywania obowiązków służbowych.   
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

      Nie uwzględnienie funkcjonariuszy Służby Więziennej w projektowanej ustawie 

jest dla nas nie do przyjęcia. Wprawdzie art.118 ustawy o Służbie Więziennej 

normuje świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków i chorób pozostających            

w związku z warunkami lub właściwościami służby, ale w porównaniu                                

z proponowanymi zmianami dla pozostałych służb mundurowych, są one  dla nas 

niekorzystne. Analiza kwot jednorazowego odszkodowania na podstawie 

obowiązującej ustawy o Służbie Więziennej (art.118) oraz propozycji 

przedstawionych w opiniowanym projekcie wyraźnie wskazuje , że w przypadku 

śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej, rodzina po nim otrzyma o połowę niższą 

kwotę odszkodowania, niż rodzina po zmarłym funkcjonariuszu służb objętych 

przepisami projektowanej ustawy.  

 

Przyznanie odszkodowania w wysokości niższej niż w pozostałych służbach, 

może spowodować, że przepisy art.118 ustawy o Służbie Więziennej, zostaną uznane 

za niezgodne z konstytucyjną zasadą równości podmiotów, rozumianą w ten sposób, 

iż wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w stopniu równym, 

muszą być traktowane tak samo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań 

dyskryminujących, czy też faworyzujących określoną grupę osób. 

 

 

 

  

 
       Za Prezydium Zarządu Głównego  

NSZZ FiPW: 

 

 

                   Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW 
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