16 lipca 2020 roku

KOMUNIKAT
Obrady Sejmowej Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych

W dniu 14 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych, w trakcie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu
ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw służb mundurowych oraz Służby
Więziennej (druk nr 432) – projekt uzasadnił i przedstawił obecny na posiedzeniu
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. W trakcie obrad
powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia w/w rządowego projektu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych…
(ASW03N).
W dniu 15 lipca 2020 roku, odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji i
zarazem drugie czytanie przedmiotowego projektu, podczas którego stronę
Ministerstwa reprezentował Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik oraz Dyrektor
Władysław Budzeń i Mariusz Cichomski. W posiedzeniu komisji w formie
zdalnej za pośrednictwem

środków

komunikacji

elektronicznej

uczestniczyli

przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (NSZZ
Policjantów, NSZZ FSG, ZZS „Florian” i NSZZ PP). Związek nasz reprezentował
Wiceprzewodniczący ZG NSZZ PP Krzysztof Wojtkowiak.
W wyniku wcześniej podjętych rozmów z Przewodniczącym Komisji Posłem
Wiesławem Szczepańskim, w dniu 02 lipca br. przekazano na piśmie wnioski Związku
dotyczące procedowanej ustawy i zaproponowanych rozwiązań. W przedstawionym
piśmie proponowaliśmy zastosowania co najmniej rozwiązania równoważnego z
aktualnie stosowanymi zapisami obowiązującymi przy odchodzeniu strażaka na
emeryturę (uwzgledniającymi pełną wysługę i staż pracy) wraz z rozważeniem
rozwiązań dla wszystkich grup funkcjonariuszy jako zachętę do pozostania w służbie
- całość pisma w załączeniu-plik pdf.

Niestety wnioski te oraz zgłaszane przez pozostałe związki rozwiązania
dotyczące np. wprowadzenia dodatku dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 20 lat
nie zostały uwzględnione. „(…) W udzielonej odpowiedzi, wiceminister Wąsik
negatywnie odniósł się do propozycji objęcie funkcjonariuszy Straży Granicznej
posiadających 20 lat stażu proponowanym dodatkiem motywacyjnym. Stwierdził, że
na ten dodatek ,,trzeba zapracować” i ma być to ,,ukoronowanie służby”, wprowadzone
po 25 latach służby. Dodał, że w tym zakresie opracowano skutki finansowe, a
propozycja objęcia funkcjonariuszy z 20 letnim stażem wiązałaby się z wydłużeniem
prac nad ustawą.(…)”-(komunikat ZG NSZZ FSG).
Minister w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił współpracę ze stroną
związkową nad projektem ustawy. Uwagi zgłaszane przez związki znajdują
odzwierciedlenie w omawianym projekcie ustawy, w tym zapewnienie powszechności
świadczenia

motywacyjnego.

Minister

stwierdził,

że związki

zawodowe

są

współautorami procedowanego aktu prawnego.
Po zakończeniu procedowania poprawek odbyło się głosowanie nad przyjęciem
całego projektu ustawy wraz z przyjętymi poprawkami, który staje się zarazem
Sprawozdaniem Podkomisji (sprawozdanie przyjęto jednomyślnie – 9 głosów za). Na
Sprawozdawcę projektu wybrano przewodniczącego Podkomisji posła Zdzisława
Sipierę. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji przewidywane jest na dzień 20 lipca
2020 roku.

z koleżeńskim pozdrowieniem
Krzysztof Hetman
(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

