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W poczet polityków, którzy przedkładają polityczny interes partyjny nad zdrowy rozsądek i
bezpieczeństwo zwykłych mieszkańców wpisał się – niestety – również prezydent Bronisław
Komorowski podpisując ustawę wprowadzającą 80 procentową odpłatność mundurowych na
zwolnieniach lekarskich.
Nie prowadząc żadnych konsultacji ze środowiskiem funkcjonariuszy cieszący się dotąd zaufaniem
Prezydent uznał za stosowne nie przeprowadzać właściwych w takim przypadku konsultacji
środowiskowych. Być może nie chciał usłyszeć zastrzeżeń konstytucyjnych, jakie niewątpliwie
występują w tej kontrowersyjnej zmianie legislacyjnej.
Głowa Państwa tym samym dołączyła do grona polityków, o których będziemy
przypominać naszym funkcjonariuszkom w kolejnych kampaniach wyborczych,
prezentując sylwetki ludzi działających na niekorzyść służb mundurowych.

/red./

Komunikat PAP:
O podpisaniu ustawy przez Bronis?awa Komorowskiego poinformowa?a w pi?tek PAP Kancelaria Prezydenta RP.

Wed?ug nowych przepisów pe?na stawka (100 proc.) zasi?ku chorobowego dla funkcjonariuszy zostanie utrzymana, je?li choroba b?dzie wynika?a z pe?nienia s?u?by. Chodzi m.in. o wypadki podczas s?u?by i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pe?nienia
s?u?by (i powrotnej), choroby w czasie ci??y, sytuacje poddania si? badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narz?dów.

W my?l ustawy ?rodki finansowe pozyskane z ograniczenia uposa?e? b?d? w ca?o?ci przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonuj?cych zadania s?u?bowe w zast?pstwie nieobecnych w pracy. Jednocze?nie obni?enie uposa?enia z powodu zwolnienia
lekarskiego nie b?dzie podstaw? do zmniejszenia wysoko?ci innych ?wiadcze? pieni??nych zwi?zanych ze s?u?b? oraz naliczenia ?wiadcze? emerytalnych i rentowych.

Ustawa zak?ada te?, ?e lekarze orzecznicy ZUS b?d? zobowi?zani do kontrolowania prawid?owo?ci wystawiania za?wiadcze? lekarskich funkcjonariuszom i ?o?nierzom. Przewiduje te? mo?liwo?? kontrolowania prawid?owo?ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
Dotychczas nie by?o takiej mo?liwo?ci.

Ustaw? autorstwa MSW krytykuje Federacja Zwi?zków Zawodowych S?u?b Mundurowych. Wed?ug zwi?zkowców ustawa nie zmniejszy liczby dni, kiedy funkcjonariusze s? na zwolnieniach, spowoduje natomiast, ?e mundurowi - obawiaj?c si? utraty pieni?dzy - b?d?
pe?ni? s?u?b? chorzy, co wp?ynie na bezpiecze?stwo obywateli.

Zwi?zki zawodowe zapowiedzia?y te? skierowanie wniosku do Trybuna?u Konstytucyjnego, je?eli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta w obecnym kszta?cie.

Zwi?zkowcy zarzucaj? te? rz?dowi, ?e z regulacji dotycz?cych cywilów czerpie jedynie takie pomys?y, które s? korzystne dla bud?etu pa?stwa a niekorzystne dla funkcjonariuszy. Dlatego przygotowuj? obywatelski projekt ustawy dotycz?cy odp?atno?ci za nadgodziny,
prac? w noce i ?wi?ta.
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