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ZMIANY W ROZLICZANIU NADGODZIN DLA
"FUNKCYJNYCH" NIE TYLKO W POLICJI
Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła i uchwaliła dezyderat kierowany do ministra spraw
wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę
uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Zasugerowane podczas posiedzenia i wprowadzone od razu
poprawki sprawią, że zmiany dotyczyć będą również funkcjonariuszy Straż Granicznej.
W czasie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji w dniu 4 lipca 2019 r. rozpatrzono i uchwalono
dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu
służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Przyjęto go z dwoma
zmianami, wniesionymi już w trakcie trwania Komisji. ZG NSZZ Policjantów w petycji postuluje
mianowicie o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uchylenie lub zmianę
obecnie obowiązujących przepisów, które nie przewidują rekompensaty pieniężnej za czas służby
przekraczający normę w przypadku policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.
Wprowadzone dwie poprawki powodują, że dezyderat będzie miał zastosowanie nie tylko wobec
policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego, lecz również do pozostających w identycznej
sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Czytaj też: Płatne nadgodziny w Policji także dla "funkcyjnych"? Sprawą zajmie się MSWiA
Przypomnijmy, że wspomniany dezyderat to wynik propozycji przewodniczącego Komisji, który
zaproponował przygotowanie go wobec braku porozumienia stron w sprawie przedstawionej przez
związkowców petycji dotyczącej rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu
uchylenie lub zmianę obecnie obowiązujących przepisów.
Petycja ta została opiniowana negatywnie przez Biuro Analiz Sejmowych. Jeszcze w maju w trakcie
posiedzenia komisji Robert Warwas, poseł przedstawiający petycję, opierając się na opinii BAS
stwierdził, że wobec faktu, iż w przypadku służb nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy,
ustawodawca uregulował problem wynagrodzenia za pracę świadczoną w nadgodzinach przez
policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowniczych w ramach dodatku funkcyjnego.
Zdaniem posła policjanci tacy otrzymują właściwą rekompensatę w postaci dodatku funkcyjnego. Jego
zdaniem petycja nie jest uzasadniona.
Uczestniczący wtedy w posiedzeniu przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski
odpowiadając na wypowiedź posła podkreślił, że w petycji chodzi o ukazanie problemu - zgodnie z
Porozumieniem z 8 listopada 2018 r., w którym wypracowano rozwiązanie dotyczące płatności za
nadgodziny, wynagrodzenie będzie przysługiwać jedynie policjantom pobierającym dodatek służbowy.
Nie otrzymają go ci, którzy otrzymują dodatek funkcyjny. Może to doprowadzić to do licznych sytuacji,

w których podwładni będą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od przełożonych. Jak podkreślił, będzie
to miało miejsce zwłaszcza w niewielkich jednostkach, w których specyﬁka służby i wakaty wymuszają
wykonywanie pracy w pierwszej linii przez również tych funkcjonariuszy, którzy otrzymują dodatek
funkcyjny.
Czytaj też: Związkowy "bój" z prezydentem. Dialog "wyłącznie z Solidarnością"?
Przyjęty dezyderat ma rozstrzygnąć wątpliwości związane z ustaleniem czy te dodatkowe godziny są
obecnie stałym fragmentem służby, czy też - jak twierdzi MSWiA - są związane wyłącznie z sytuacjami
nagłymi.

