
 

 

Druk nr 1975-A   
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja  

 

 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI  SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

 

o rządowym projekcie 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 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie 
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu 
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 
1497). 
 
 

Sejm na 59. Posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 r. -  zgodnie z art. 47 ust. 1  

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1975 do Komisji 

Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 
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Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło 
przedstawiciela Komisji. 

Komisja Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu 

w dniu 22 stycznia 2014 r., 

 
wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m  raczy następujący wniosek i poprawki: 
 

odrzucić projekt ustawy 
– KP PiS 

– odrzucić 
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. e w art. 110 w ust. 4 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„–  po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu: 
„1a) korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o 

których mowa w art. 185 § 2 lub art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.); 

1b) korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia 
się dziecka policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

1c) korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w 
art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn.zm.);”; 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 3, 4 i 6. 
 

2) w art. 2 w pkt 2 w art. 113a ust. 13 i 14 nadać brzmienie: 
„13. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody roczne kierownikowi 

komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi 
oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, 
komendantowi ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępcom. Komendant Główny 
Straży Granicznej może przyznawać nagrody roczne wszystkim funkcjonariuszom, z 
zastrzeżeniem ust. 12. 

14. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, 
komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży 
Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody roczne 
odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej 
Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia 
Straży Granicznej i ośrodku Straży Granicznej.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 
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3) w art. 3 w pkt 3 w lit. e w art. 95 w ust. 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„– po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu: 

„1a) korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o 
których mowa w art. 185 § 2 lub art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy; 

1b) korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia 
się dziecka strażaka, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 
1c) korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w 
art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

4) w art. 4 w pkt 3 w art. 101 ust. 1e nadać brzmienie: 
„1e. Przepisu ust. 1d nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody rocznej za rok 

kalendarzowy, w którym funkcjonariusz korzystał: 
1) z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego; 

2) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa 
w art. 185 § 2 lub art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

3) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka 
funkcjonariusza, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

4) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 77, poz. 512, z późn.zm.).”; 

– KP PO 
– przyjąć 

5) w art. 6 w pkt 4 w art. 60e ust. 9 nadać brzmienie: 
„9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 60c pkt 3, przeprowadza osoba 
upoważniona przez dowódcę jednostki wojskowej.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

6) w art. 9 w pkt 4 w art. 196 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody rocznej za rok 

kalendarzowy, w którym funkcjonariusz korzystał: 
1) z urlopu wypoczynkowego, urlopu wychowawczego, urlopu dodatkowego, 

urlopu krótkoterminowego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego; 
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2) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa 
w art. 185 § 2 lub art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

3) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka 
funkcjonariusza, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

4) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

7) w art. 10 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„…) w art. 32b ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W przypadku ponownego powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej 
i pełnienia tej służby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na 
wniosek emeryta ustala się nową podstawę wymiaru emerytury, w sposób 
określony odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 2 albo w art. 18f.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

8) w art. 15 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Funkcjonariuszom, którzy rozpoczęli służbę przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, nagrodę roczną za rok 2014 wylicza się według zasad dotychczasowych, z 
tym że do okresu, od którego uzależnione jest przyznanie nagrody rocznej, zalicza 
się okresy niewykonywania zadań służbowych z powodu: korzystania z urlopu 
wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

9) art. 18 nadać brzmienie: 
„Art. 18. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej, Minister Sprawiedliwości w stosunku do 
funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Minister Obrony Narodowej w 
stosunku do żołnierzy zawodowych, po upływie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, przedstawią Sejmowi ocenę jej 
funkcjonowania, w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności 
rozwiązań w niej przewidzianych.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. 
 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 
 
     Tomasz Szymański   Marek Wójcik  
 



Minister 
.Spraw Zagranicznych 

. DPUE- 920- ~1 ~ 13/jf/ §" 
DPUE.920.78.2013/19 
dut.: ĄSW-0140-1.2G-2014z 22.01.2014 r. 

Warszawa, 1.3 styczni<~ 201.4 r. 

Pan 
Marek Wójcik 
Przewodniczący Komisji 
Spraw Wewnętrznych 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poptliwek ujętych ~ dodtJtkowym 
sprawozdaniu Komi$ji Sprow Wewnętrznych o projelcde ustawy o znliolłie ustaw" o Poliq'i, 
uStawy o Straży Grunicznej, usttJwy o Państwowej Strai."/ PożCJmej, ustawy o Bi&J~e 
Ochrony Rządu, ustawy o Agcn~ji BeZpieczeństwo Wewnętrzn~-go oraz Agencji Wywiadu, 
ustowy o słui.bie wojskowt:"j iołnien.y .zawodowych, ustawy o Centralnym 8iunc 
Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie KontrWywiadu WojSkowego Ol'az Służbie. Wywiadu 
Wojskowego, Usf(liNY o sluibJe funkc]onQriuszy Służby /ContfflllytNiadu WojskQwego oraz 
Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych Innych ustaw 
{druk 1975-A). wyrażona na podstawie art. 13 ust .. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 wrześńla 1997 r •. 
o działach administracji rządowej (Dz- U. z 2007 r. Nr 65, poL 437z pófn. zm.) w związku . · 
2 art. 42 ust_ 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez. ministta wła5ciwego do spraw 
członkostWa Rxeczypospolltej Pols!dej w Unii Europejskiej 

Szanowny Punie Przewodniczący, 

w zwi~zku z przedłożonymi poprawkami pozwalam sobie wyrazićponiższą opinię. 

Poprawka nr 8 zmienia przepis przejściowy zawarty w art. 15 ust. l ustal<.~jąc., że 

funkcjonariuszom, którzy rozpoczęli służbę przed dniem wejścia w iyde ustawy, nagrod~ 
roczną za rok 2014 wylicza się według zasad dotychczasowych, z tym że do okre~u. od 
którego uzależnione jest przyznanie nagrody roClnej, zalicza się okresy nieWykonywania 
zadań służbowych z powodu: korzystania z urlopu wychowawczego, urlopu maderzyrlskicgo, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu n<J 

warunk<:~ch urlopu macierlyr•skiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
maci~rzyńskiego. 

Należy jednak zaznaczyć, że proponowany przepis pomija inne uprawnieni<:~ zwiąLane 

z rodzicielstwem, które na skutek wprowadzenia poprawek 1, 3, 4 i 6 będą uwzględniane 
w związku z przyznawaniem funkcjonariuszom nagrody rocznej, tj. zwolnil~nie od pracy, 
o którym mowa w art. 185 § 2 i 188 Kodeksu prac:y, zwolnienie od pracy w raLic urodzeni" 
się dziecka pracownika, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 Kodck!iu 



pracy oraz zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobi~lc.•go 

sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktc>rym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z. dni<J 
25 czerwca 1999 r .. o świadczeniach pieniężnych z ubezpicr.zenia społecznego w razie 
choroby i macierzvr•stwa). W opinii z grudnia 2013 r., sygn.: DPUE-920-78-201.3/}f/1.6,. 
wskazywano na potrzebę uwzględnienia tych uprawnieri w celu zapt.~wuienia pełnej 

zgodności projektowanych przepisów dotyczących nagród rocznych z prawem UE. 

Przedstawione w ww. piśmie argumenty przemawiają takie za uwzględnil!niem lych 
uprawnień w odniesieniu do nagród za 2014 r. 

Poprawka 8 jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem uwagi ZOliwartej 

w niniejszej opinii. 
Poprawki 1-7 oraz 9 są zgodne z prawem Unii Europejskiej • 

Do wiiJdomości: 
Pan Bartłomiej Sienkiewicz 
Minister SprilW Wewnętrznych 

.Z poważoniem 
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