Druk nr 3643-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej,
Służby
Ochrony
Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby CelnoSkarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 3643 do Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na
posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 skreślić lit. a;
– KP PSL-KP
– odrzucić
Uwaga: poprawki nr 1, 2, 3 i 18 należy głosować łącznie.

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. b ust. 3 nadać brzmienie:
„3. Funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, który w
dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego
osiągnął staż służby 15 lat, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego stażu
niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia
stosunku służbowego.”;
– KP PSL-KP
– odrzucić
3) w art. 1 po pkt 3 dodać pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) w art. 15d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emerytura dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 3, którzy zostali
mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. wynosi 40% podstawy
jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15a.”;
3b) art. 15e otrzymuje brzmienie:
„Art. 15e. Emeryturę dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 3, którzy
zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których
stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art.
22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej i którzy przed dniem 2 stycznia 1999 r.
pełnili służbę lub byli zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 13
ust. 1 pkt 4, oblicza się na zasadach określonych odpowiednio w art. 15 lub
art. 15c.”;”;
– KP PSL-KP
– odrzucić
4) w art. 2 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich
wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w kwartalnych okresach
rozliczeniowych.”,”;
– KP PO-KO
– KP PSL-KP
– odrzucić
Uwaga: poprawki nr 4, 5 i 6 należy głosować łącznie.

5) w art. 2 w pkt 1 lit. c nadać brzmienie:
„c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 policjantowi
przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze, a po zakończeniu
okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni od
zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu
wolnego od służby w tym samym wymiarze w bieżącym okresie
rozliczeniowym.”,”;
– KP PO-KO
– KP PSL-KP
– odrzucić

6) w art. 2 w pkt 1 dotychczasową treść lit. e oznaczyć, jako lit. f oraz dodać lit. e w brzmieniu:
„e) uchyla się ust. 4,”;
– KP PO-KO
– KP PSL-KP
– odrzucić
7) w art. 2 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) w art. 115a:
a) po wyrazie „dodatkowego” skreśla się wyrazy „oraz za każde rozpoczęte 8 godzin
niewykorzystanego czasu wolnego przysługującego na podstawie art. 33 ust. 3”,
b) wyrazy „1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego" zastępuje się
wyrazami „1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego”;”;
– KP PO-KO
– KP PSL-KP
– odrzucić
8) w art. 3 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo
w przyjętym kwartalnym okresie rozliczeniowym.”;”;
– KP PO-KO
– KP PSL-KP
– odrzucić
Uwaga: poprawki nr 8 i 9 należy głosować łącznie.
9) w art. 3 w pkt 1 lit. c nadać brzmienie:
„c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2,
funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze, a
po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie
10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o
udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze w bieżącym okresie
rozliczeniowym.”,”;
– KP PO-KO
– KP PSL-KP
– odrzucić
10) w art. 3 w pkt 1 skreślić lit. d;
– KP PO-KO
– KP PSL-KP
– odrzucić
11) w art. 6 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czas służby wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym kwartalnym
okresie rozliczeniowym.”;”;
– KP PO-KO
–odrzucić
Uwaga: poprawki nr 11 i 12 należy głosować łącznie.

  
  

12) w art. 6 w pkt 3, w art. 131 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10
dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie
czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze w bieżącym okresie
rozliczeniowym.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
13) w art. 6 w pkt 6, w art. 195b ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
„1. Rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 193 ust. 1 pkt 7, za jedną godzinę
służby stanowi 1/172 miesięcznego uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w
art. 57 ust. 1 obowiązującego w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 121
ust. 1.
2. Należną rekompensatę pieniężną, o której mowa w art. 193 ust. 1 pkt 7, wypłaca się do
końca miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.”;
– KP PSL-KP
– odrzucić
14) w art. 7 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo
w przyjętym kwartalnym okresie rozliczeniowym.”;”;
– KP PO-KO
– odrzucić
Uwaga: poprawki nr 14 i 15 należy głosować łącznie.
15) w art. 7 w pkt 1 lit. c nadać brzmienie:
„c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2
funkcjonariuszowi przysługuje:
1) w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze
albo
2) po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w
terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi
z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze
w bieżącym okresie rozliczeniowym.”;”;
– KP PO-KO
–odrzucić
16) w art. 8 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej wynosi
przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym kwartalnym okresie
rozliczeniowym.”,”;
– KP PO-KO
– odrzucić
Uwaga: poprawki nr 16 i 17 należy głosować łącznie.
17) w art. 8 w pkt 1 w lit. b ust. 4 nadać brzmienie:

„4. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 funkcjonariuszowi
Straży Marszałkowskiej przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby
w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata
pieniężna, o ile w terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego nie
wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze
w bieżącym okresie rozliczeniowym.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
18) po art. 19 dodać art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. Funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby CelnoSkarbowej, którzy zostali zwolnieni ze służby albo których stosunek
służbowy został przekształcony albo wygasł w okresie od dnia 3 marca 2015
r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje prawo do
emerytury policyjnej na zasadach określonych w art. 15d lub art. 15e ustawy
zmienionej w art. 1 w przypadku, gdy funkcjonariusz Służby Celnej lub
funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, we wskazanym wyżej okresie,
spełniał przesłanki do nabycia prawa do emerytury określone w art. 12
ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą.”;
– KP PSL-KP
– odrzucić
19) art. 24 nadać brzmienie:
„Art. 24. 1. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej będących skutkiem finansowym wejścia w życie
niniejszej ustawy wynosi 407 403 tys. zł, w tym w:
1) 2019 r. – 0 tys. zł;
2) 2020 r. – 39 385 tys. zł;
3) 2021 r. – 42 139 tys. zł;
4) 2022 r. – 43 181 tys. zł;
5) 2023 r. – 44 224 tys. zł;
6) 2024 r. – 45 347 tys. zł;
7) 2025 r. – 46 524 tys. zł;
8) 2026 r. – 47 647 tys. zł;
9) 2027 r. – 48 850 tys. zł;
10) 2028 r. – 50 106 tys. zł.
2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej monitoruje wykorzystanie limitu
wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego
limitu według stanu na koniec pierwszego kwartału oraz trzeciego kwartału
danego roku budżetowego.
3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w
ust. 1, o 25%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na
zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym
niniejszej ustawy, w szczególności przez zmniejszenie liczby godzin służby
przekraczający przyjętą normę.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym
mowa w ust. 3, jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.”;
– KP PSL-KP
– odrzucić

20) po art. 25 dodać art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. Drugie półrocze 2019 r. jest okresem rozliczeniowym, o którym mowa w:
1) art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2;
2) art. 37 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3;
3) art. 121 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6;
4) art. 81 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7;
5) art. 23 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8.”.
– KP PO-KO
– odrzucić
  

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji

/-/ Rafał Mucha

/-/ Arkadiusz Czartoryski

