
Biuro   Zarządu   Głównego                                 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. 

02 - 520 Warszawa     ul. Wiśniowa 50 

tel. 640 80 23; 640 82 67   fax  849 82 30 
             
 

 

 

Uchwała Nr 288-VII/2013 
 Prezydium Zarządu Głównego  

NSZZ FiPW 

z dnia 11 kwietnia 2013 r. 

 

 

 

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa po zapoznaniu się z projektem z dnia 19 marca 2013 roku ustawy         

o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,  

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 

o zmianie ustawy 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 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wnosi                 

o utrzymanie aktualnie obowiązujących uprawnień wobec funkcjonariuszy przyjętych 

do służby do dnia wejścia nowych rozwiązań ustawowych. Nowe regulacje powinny 

jedynie obejmować funkcjonariuszy przyjmowanych do służby po dniu wejścia ich   

w życie. Analogiczną zasadę zastosowano przy uchwalaniu ustawy z dnia  11 maja 

2012 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin, zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, … i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. 

Nieodzownym elementem tegoż aktu prawnego winien być przepis 

wykonawczy w postaci wykazu chorób i ułomności. Jest to podstawowa zasada 

poprawnej legislacji. 

Wnosimy również o usunięcie z systemu komisji, Centralnej Komisji 

Lekarskiej, zachowując jednak dwustopniowy system orzeczniczy w postaci: 

wojewódzkich i okręgowych komisji lekarskich. 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Proponując likwidację Centralnej Komisji Lekarskiej NSZZ Funkcjonariuszy   

i Pracowników Więziennictwa ma na uwadze uproszczenie systemu i zmniejszenie 

kosztów jego funkcjonowania. Bierzemy też pod uwagę dostępność komisji dla 

funkcjonariuszy w całym kraju i związane z tym oszczędności dla uczestników 

postępowania i budżetu państwa. 

Przypominamy i podkreślamy też zapewnienia Pana Premiera skierowane       

w listach do wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy: „Podkreślam z całą 

stanowczością: warunki przechodzenia na emeryturę i związane z tym odprawy          

 



 2 

i wysokość świadczeń dla zatrudnionych już żołnierzy, policjantów czy 

funkcjonariuszy innych służb mundurowych nie ulegną zmianie! Przestrzegam 

zasady praw nabytych – dyskusja o nowych uzgodnieniach może dotyczyć tylko 

osób, które w przyszłości podejmą pracę w tych formacjach”. 

 

 

 

 
      Za Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW: 

 

 

 (-) Wiesław Żurawski 

 


