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WICEMINISTER ZASKOCZONY UWAGAMI DO ZMIAN
W ART. 15A
W poniedziałek uwagi do roboczego projektu zmian w art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
zgłosił Zarząd Główny NSZZ Policjantów, czyli ostatni ze związków, którego dotyczą projektowane
zmiany. Jak się okazało, i jak relacjonują sami związkowcy, reprezentujący Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji wiceminister Maciej Wąsik miał być zaskoczony taką liczbą
proponowanych zmian, które napłynęły nie tylko od policjantów, ale również strażników granicznych i
strażaków. Niezależnie od nich jednak, projekt w art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zostać
miał już zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zebrało już komplet uwag dotyczących roboczego projektu zmian
w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym od związkowców. W poniedziałek, 7 grudnia, podczas
spotkania Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych, NSZZ Policjantów przekazał
wiceministrowi Maciejowi Wąsikowi, jak ocenia propozycje resortu spraw wewnętrznych i
administracji. Jak informują policyjni związkowcy, plusem jest sam fakt, że ministerstwo zdecydowało
się zająć sprawą art. 15a, problem jednak w tym, że roboczy projekt nie pokrywa się z ustaleniami z
2018 roku, które pozwoliły podpisać porozumienie kończące mundurowy protest.
Pierwsza "policyjna" uwaga, z czterech, odnosiła się do mniej korzystnego wskaźnika, na podstawie
którego, funkcjonariusze przyjęci do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. będą mogli powiększać sobie
emeryturę mundurową za pracę w cywilu poprzedzającą przyjęcie do służby. Za każdy rok tzw.
okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej w dokumencie przyjęto jednakowy
wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Związkowcy uważają, że powinien on
wynosić 2,6 proc. Kolejna uwaga dotyczy pominięcia wykluczającego powiększenie emerytury
mundurowej o lata pracy w cywilu po zwolnieniu ze służby, w przypadku nie osiągnięcia pełnej wysługi
emerytalnej, czyli 75 proc. uposażenia. Natomiast trzeci komentarz odnosił się do warunku 25 lat
służby, bez osiągnięcia którego doliczenie pracy z cywila w ogóle będzie niemożliwe. Czwarta, i
ostatnia, uwaga to informacja, że likwidacja art. 15a powinna objąć wszystkich funkcjonariuszy
przyjętych po raz pierwszy do służby w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Sprawy, na które uwagę zwrócił NSZZ Policjantów, pokrywają się więc z tym, co zgłosili już wcześniej
związkowcy ze Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Wersja pandemiczna
Według związkowców z NSZZ Policjantów, sekretarz stanu MSWiA Maciej Wąsik był zaskoczony liczbą
uwag wniesionych do projektu przez mundurowych. Poinformował również, że dokument w kształcie,
który został zaprezentowany traﬁ do Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Łukasza Szrajbera i zgłoszony zostanie do wykazu prac legislacyjnych Rady
Ministrów.

Czytaj też: Kolejna porcja uwag do zmian w art. 15a
Wąsik zaznaczyć miał, jak relacjonują związkowcy, iż ma nadzieję, że dalsza współpraca między
związkami a resortem, dotycząca zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym będzie
konstruktywna i odpowiedzialna. Podkreślić miał również, iż ma świadomość, że projekt nie jest
doskonały, a na jego kształt wpłynął kryzys spowodowany pandemią, ale każda racjonalna uwaga
zostanie w procesie legislacji przeanalizowana i uwzględniona. Pytanie, ile ze zmian, o które wnoszą
związkowcy, MSWiA uzna za racjonalne i na ile pozwoli wywołany pandemią koronawirusa kryzys, na
który powołuje się wiceminister.
Co ważne, MSWiA będzie musiało podjąć jeszcze inną ważną decyzję, dotyczącą tego, czy do projektu
włączyć mundurowych ze Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej. Nie bez powodu w spotkaniu
nie tylko wzięli udział, ale również wypowiadali się wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz
wiceminister ﬁnansów Piotr Dziedzic oraz związkowcy z podległych tym resortom formacji. Woś, który
już wcześniej w piśmie do MSWiA wsparł strażników więziennych w dążeniu do włączenia ich do
zapisów dokumentu, zadeklarować miał, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie brało udział w
pracach nad projektem. Innego zdania, jak to ujęli mundurowi z NSZZ Policjantów, miał być Piotr
Dziedzic. "W jego ocenie, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej nie powinni być
zaskoczeni zmianą, jaka w przepisach emerytalnych pojawiła się w roku 2003, ponieważ do systemu
zaopatrzeniowego przyłączeni zostali dopiero od roku 2018" - piszą. Zgodnie jednak z relacją
związkowców z Celnicy.pl, wiceminister zadeklarował, że sprawa jest otwarta jeżeli chodzi o
dołączenie funkcjonariuszy SCS.
W jedności siła
Siłę mundurowych stanowią w tym przypadku zbieżne stanowiska i jedność. MSWiA może bowiem
przeforsować zmiany w zaproponowanej wersji, ale wprowadzenie takich modyﬁkacji nie zakończy
jednak tematu art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i nie zadowoli mundurowych.
Szczególnie, jeśli sam wiceminister podkreśla, że projekt wyglądałby pewnie inaczej, gdyby nie kryzys
spowodowany pandemią.
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