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Biuro
FORUM
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

WARSZAWA

OPINIA
NSZZ Pracowników Pożarnictwa
w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
W nawiązaniu do pisma DP-WL-0231-9/2016/KKan z dnia 05 kwietnia 2017
roku, Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Pożarnictwa przedkłada uwagi wobec otrzymanego projektu:
1. W zakresie zaproponowanych zmian w art. 67 ustawy o Policji (tzw. pluralizmu
związkowego) – NSZZ Pracowników Pożarnictwa uważa za zasadne zachowanie
dotychczasowego sytemu funkcjonowania związków zawodowych w służbach
mundurowych. Aktualny system ukształtowany w toku zachodzących zmian
historyczno-ustrojowych wielokrotnie sprawdził się w praktyce, gwarantując
apolityczność i stabilność służb mundurowych.
2. W zakresie wprowadzenia prawa funkcjonariusza do zachowania 100%
uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie
nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym – Zarząd Główny NSZZ
Pracowników Pożarnictwa ocenia pozytywnie zaproponowane zmiany.
Przypominając jednocześnie iż zgodnie z wypracowanym projektem i propozycją
Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw
Wewnętrznych i Administracji ds. Podsumowania Działania „Ustawy o L-4” z
dnia 05 lipca 2016 roku, rekomendowany okres ochrony funkcjonariuszy wynosił
łącznie do 90 dni.
3. Dodatkowo należy także podjąć prace w tematach i problemach jakie ujawniły się
podczas okresu funkcjonowania aktualnie obowiązujących rozwiązań w tym m.in.

katalogu chorób i dostosowania go dla funkcjonariuszy pełniących służbę w
warunkach szczególnych i stresogennych.
4. Niezależnie od powyższego rozwiązania dotyczące zwolnień lekarskich należało
by zastosować również wobec funkcjonariuszy służby więziennej i żołnierzy
zawodowych, których objęły niekorzystne zmiany wprowadzane w 2014 roku.
Niemniej podkreślenia wymaga fakt iż zmiany w zakresie przywrócenia prawa do
zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby funkcjonariusza jest uzasadniona i
oczekiwana przez całe środowisko, wychodząc na przeciw postulatom i argumentom
przedstawianym od dawna przez związki zawodowe działające w służbach
mundurowych.
Za Zarząd
Wiceprzewodniczący ZG NSZZ PP
Paweł Borek
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