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Pani
Teresa Piotrowska
Minister Spraw Wewnętrznych

uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw O bywatelskich zwrócił się Zarząd Główny
NSZZ Policjantów. Problem atyka wniosku koncentruje się wokół zagadnień związanych
z obniżeniem wysokości uposażenia za czas zw olnienia lekarskiego ze 100% do 80%.
W kontekście przedstawionego wniosku, w ątpliw ości Rzecznika budzi - treść art. 121 f
ust. 1 ustawy z dnia 6 kw ietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. N r 287, poz. 1687 ze zm.),
w

zakresie,

w

jakim

przepis

ten

kształtuje

w

sposób

mniej

korzystny

w stosunku do funkcjonariuszy Policji podstawę obliczania wysokości świadczeń. Do
podstawy wymiaru w licza się tylko uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym,
a zatem

nie w licza się dodatków

czasowych, czy nagród.

Tym czasem

w

systemie

powszechnym podstaw ą jest przeciętne w ynagrodzenie z ostatnich 12 m iesięcy (wlicza się
dodatki czasowe i nagrody). Takie ukształtow anie odm iennych podstaw dla funkcjonariuszy
oraz dla pracowników - w ocenie Związku - narusza zasady sprawiedliwości społecznej.
Przedstawiciele Związku w skazują rów nież na konsekwencje (dla realizacji należności z art.
119 ust. 2 ustawy o Policji) braku definicji wypadku w drodze do m iejsca pełnienia służby lub
w drodze powrotnej ze służby.
W świetle powyższego na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648) zwracam się do Pani
M inister z uprzejm ą prośbą o spowodowanie zbadania oraz odniesienie się do przedstawionych
problemów.
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