
Niezależny §amorządny Związek Zawodowyl
Funkc|onariuszy l Pracownlków Więziennictwa

Z 
^RZĄD 

G ŁOWNY
02 - 520 Warszawa
ul" Wiśniowa 50
REGON: 01304,1 871

tel: 22 640 80 23; 22 640 82 67
tax. 22 849 82 30
NlP: 521-28-94-909

Warszawa dn. 27.08.2014 r

L,Dz. zG l J/ł l 2014

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

źa*€,J*7
l

frrr.€ fuo*r}nŁ,/

Zar ząd Główny Ni ezal eżne go S amorządne go Związku Zawodowe go
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wnosi następujące uwagi w sprawie
projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych ( druk 26Ia ) ;

1. Projekt powinien zostaó wycofany zprac legislacyjnych z powodu naruszenia
zasad i trybu konsultacji społecznych vide pismo do Pani Marszałek Enry Kopacz

2.Rozdziń Ą projektowanej ustawy nie uwzględnia prawa funkcjonariuszy SW do
uzyskania orzeczenia komisji lekarskiej w sprawie zwolnienia lekarskiego z
powodu;

a. wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuzby
b. choroby powstałej w związku ze szczegolnymi właściwościami lub warunkami

słuzby
c. wYpadku w drodze do miejsca pełnienia słuzby lub w drodze powrotnej ze sŁużby

Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje w/w okres funkcjonariusz zachowuje
prawo do 100% uposazenia zgodnie z ari.60c ust. 5 pkt 1,2,3 ustawy o Sfuzbie
Więziennej z dnia 9 kwietnia2010 r.

3. W trybie art. 59 projektowanej ustawy naleĘ zmienió zapis art,96 ust 2 pkt 8 i
Art.111 ust 2 ustawy o SW dostosowując do rozwtązńprzyjętychw art.29
projektowanej ustawy



4. W przypadku zmiany zapisów dotyczących kontroli prawidłowoŚci wYkorzYstania

,*^otrriónia lekarskiego aft. l3projektowanej ustawy, dokonanie zmianY zaPisów

art. 60 f. ust 2 pkt 2,7 ,9 ustawy o SW

5. W związku ze zm\anąw trybie art. 59 pkt 3 , art . ż05 pkt 3 ustawy o SW co wiąze

się z koniecznością zmiany rozporządzeniaMS w sprawie nagród i zaPomóg dla

funkcjonariuszy SW, wprowadŻenie zapisu w nowym rozporządzeniu o tworzeniu

regulaminow nagrod dń fuŃcjonariuszy vide pismo do Ministra PraoY i PolitYki

Społecznej z dnia 05.08.2014

- */ ?ą?r:rry/ §e*,o 7łŹoę

l) ł{, ,{ $._!V 9_ tł N,I C,ź ĄCV
, .,, . #łłJ*3$.:h9}ffig*.*.

i:u ikcjonariuszy i rńcoĘtorł;ivęziennictlfi
g/poJQ-

Czeshw TuIa

Do Wiadomości:
Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz
Przewodn icząey Komi sj i Wewnętr zny ch Marek Wój cik
Minister S praw Wewnętr zny ch B ańłomi ej S i enki ewicz
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki


