
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego,  

Zdzisława Pupę i Waldemara Kraskę 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej, do komendanta główne-

go Policji Marka Działoszyńskiego oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Komendancie! Szanowna Pani Rzecznik! 

W związku z problemami natury pragmatycznej, związanymi ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 

24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej (…) oraz niektórych innych ustaw 

(DzU z 2014 r. poz. 502), zwracamy się do Państwa o ustosunkowanie się do kwestii dotyczącej uznawania 

związku choroby funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich z pełnioną przez nich 

służbą. 

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o Policji funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzy-

mują 80% należnego im uposażenia (art. 121b ust. 1). Natomiast w przypadku, gdy stwierdza się związek 

choroby ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby (ust. 5 pkt 2), wypłacana jest całość przy-

sługującego im uposażenia. 

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Komendancie! 

Prosimy o wskazanie, w jakim trybie oraz na podstawie jakich przepisów wykonawczych ustalany jest 

związek choroby funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich z pełnioną przez nich 

służbą oraz kto podejmuje decyzje w przedmiotowym zakresie. Czy są to organy kolegialne, których człon-

kowie posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu medycyny? 

Szanowna Pani Rzecznik! 

Zwracamy się z prośbą o zbadanie, czy wskazane zmiany dotyczące służb mundurowych, mające na celu 

zbliżenie przepisów ich dotyczących do regulacji obowiązujących w systemie powszechnym, nie noszą zna-

mion dyskryminacji funkcjonariuszy w porównaniu z pozostałymi obywatelami. System wynagrodzeń funk-

cjonariuszy zmieniony został bowiem jedynie w zakresie przebywania na zwolnieniu chorobowym. Nie roz-

ważono natomiast możliwości wypłacania dodatkowych należności z tytułu pracy w niedziele i święta usta-

wowo wolne od pracy, tak jak to ma miejsce w systemie powszechnym. Jednocześnie prosimy o zbadanie, 

czy tryb uznawania choroby za związaną ze służbą nie ma charakteru uznaniowego i czy nie rodzi on pro-

blemów natury prawnej, związanych z możliwością wydawania odmiennych decyzji wobec funkcjonariuszy 

pozostających w takiej samej sytuacji. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Zdzisław Pupa 

Waldemar Kraska 

 




