
STANOWISKO
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 stycznia 2013 roku

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku 
z otrzymanym projektem z dnia 18 grudnia 2012 roku 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 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw, zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Marszałek Sejmu o odrzucenie ww. projektu w całości.

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu przedmiotowego projektu ustawy zawarto ewidentnie 

nieprawdziwe dane w zakresie średniej liczby dni zwolnień lekarskich przypadających na 
jednego ubezpieczonego w ZUS, ponad dwukrotnie zaniżając tę liczbę w porównaniu 
z danymi dostępnymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
W oparciu o zaniżone liczby w uzasadnieniu projektu sformułowano następnie 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. Przykładowo 
w uzasadnieniu projektu podano, że wskaźnik dni zwolnień lekarskich przypadających na 
jednego ubezpieczonego w ZUS wynosił w 2011 roku 14 dni. Tymczasem dostępne dane 
ZUS mówią, że wskaźnik ten wyniósł w tym okresie 35,77 dnia. Dla porównania średnia 
absencja chorobowa przypadająca na jednego funkcjonariusza w 2011 roku wyniosła w: 
Straży Granicznej- 29 dni, Policji- 23 dni, Służbie Więziennej - 14 dni, Państwowej 
Straży Pożarnej - 8 dni.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie może tego 
interpretować inaczej niż jako celową manipulację danymi, mającą wytworzyć 
fałszywy obraz sytuacji i wprowadzającą w błąd Prezesa Rady Ministrów oraz 
opinię publiczną.

Kolejnym 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.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych uważa projekt 
za niesprawiedliwy i krzywdzący dla żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących każdego dnia 
ofiarną służbę na rzecz ogółu obywateli. Obecna próba wprowadzenia rozwiązań 
mających zmierzać w kierunku zapisów z kodeksu pracy bez jednoczesnego uregulowania 
kwestii płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w porze nocnej, niedziele 
i święta jest niedopuszczalna i godzi zarówno w interes funkcjonariuszy, jak i ma 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne.

Pełną argumentację w tej sprawie związki zawodowe wchodzące w skład FZZ 
SM przedstawią w opiniach do projektu, które zostaną wydane do 22 stycznia 2013 roku.


