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tr'ederacji Zwi4zk6w Zawodowych Sluib Mundurowych z dnia 15 stycznia 2013 roku

Federacja Zwi4zk6w Zawodowych Sluzb Mundurowych, w mi4zku
z otrzymanym projektem z dnia l8 grudnia 2012 roku ustawy o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o StraZy Granicmej, ustawy o Parlstwowej Strazy Po2arnej, ustawy o Biurze
Ochrony Rzqdu, ustawy o Agencji Bezpieczeristwa Wewngtrznego oraz Agencji
Wywiadu, ustawy o slu2bie wojskowej ilolniercy zawodowych, ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o slu2bie funkcjonariuszy Slu2by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Slu2bie Wigziennej oraz
niekt6rych innych ustaw, ̂ Nr c sig do Prezesa Rady Ministr6w, Ministra Spraw
Wewngtrznych i Marszalek Sejmu o odrzucenie rvw. projektu w calo5ci.

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu przedmiotowego projektu ustawy zawarto ewidentnie

nieprawdziwe dane w zakresie Sredniej liczby dni zwolnieri lekarskich przypadajqcych na
jednego ubezpieczonego w ZUS, ponad dwukrotnie zanilaj1c tg liczbg w por6wnaniu
z danymi dostgpnymi na stronie internetowej Zakladu Ubezpieczeri Spoleczrych.
W oparciu o zani2one liczby w uzasadnieniu projektu sformulowano nastgpnie wniosek,
2e ,dane statystyczne dotycz4ce zwolnierl lekarskich w poszczeg6lnych slu2bach
mundurowych s4 alarmuj4ce", gdy w istocie z danych tych wynika" ze funkcjonariusze
sluZb mundurowych choruj4 rzadziej niZ osoby ubezpieczone w ZUS. Frzykladowo
w uzasadnieniu projektu podano, 2e wska2nik dni zwolnieri lekarskich przypadaj4cych na
jednego ubezpieczonego w ZUS wynosil w 2011 roku 14 dni. Tymczasem dostgpne dane
ZUS m6wiq 2e wskaifoiik ten wyni6sl w tym okresie 35,77 dnia. Dla por6wnania Srednia
absencja chorobowa przypadaj4ca na jednego funkcjonariusza w 2011 roku wyniosla w:
Strazy Granicznej- 29 dni, Policji- 23 dni, Sfuzbie wigziennej - 14 dni, Paristwowej
Stra2yPozarnej-8dni.

Federacja Zwi4zk6w Zawodowych Sluib Mundurorvych nie moie tego
interpretowad inaczej ni2 jako celow4 manipulacjg danymi, majqc4 wytworzyd
falszyrvy obraz sytuacji i wprowadz :4cq w bt4d Prezesa Rady Ministn6w omz
opinig publiczn4.

Kolejnym argumentem przemawiaj4cym za odrzuceniem projektu w calo$ci jest
fakt, 2e w rozwinigtych krajach europejskich takich jak Niemcy i Francja nie stosuje sig
2adnych ograniczeri w zakresie wysokosci uposaZenia funkcjonariuszy przebywaj4cych na
zwolnieniach lekarskich.

Federacja Zwi4zk6w Zawodowych StuZb Mundurowych uwaia projekt
za niesprawiedliwy i V,rrywdz1cy dla 2olnierzy i funkcjonariuszy pelni4cych kazdego dnia
ofiarn4 sluzbg na fizecz og6tu obywateli. Obecna pr6ba wprowadzenia roz riqzah
maj4cych zrnierzaf w kierunku zapis6w z kodeksu pracy bez jednoczesnego uregulowania
kwestii platnych nadgodzin omz gntyfrk,acji za sluZbg pelnion4 w potze nocnej, niedziele
i $wigta jest niedopuszczalna i godzi zar6wno w interes funkcjonariusry, jak i ma
negatywny wplyw na bezpieczef stwo publicme"

Peln4 argumentacjg w tej sprawie zwi1zki zawodowe wchodz4ce w sklad FZZ
SM przedstawi4 w opiniach do projektu, kt6re zostan4 wydane do22 stycmia 2013 roku.
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