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Spotkanie prezydenta z przedstawicielami związków zawodowych
służb mundurowych

We wtorek 5 czerwca br. odbyło się spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z
przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych. Prezydentowi towarzyszyli
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej i podsekretarz stanu w
KPRP Irena Wóycicka.

Przedmiotem spotkania  była  uchwalona  w dniu  11  maja  2012 r.  ustawa o
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin,  ustawy  o  zaopatrzeniu  emerytalnym  funkcjonariuszy  Policji,  Agencji
Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby  Kontrwywiadu
Wojskowego,  Służby  Wywiadu  Wojskowego,  Centralnego  Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Jednym  z  głównych  tematów  spotkania  była  kwestia  dotycząca  potrzeby
utrzymania  odrębności  systemu  emerytalnego  dla  funkcjonariuszy  służb
mundurowych  oraz  żołnierzy  zawodowych.  Ustosunkowując  się  do  tego
problemu  prezydent  zaznaczył,  że  istniejąca  w  polskim  systemie  prawnym
odrębność  systemu  emerytalnego  obejmującego  służby  mundurowe,
obowiązująca  zresztą  również  w  wielu  państwach  europejskich,  znajduje
głębokie uzasadnienie i nie powinna zostać podważona.

Kolejnym tematem podniesionym przez związkowców była kwestia wychodząca
poza zakres ustawy emerytalnej, dotycząca rozwiązań zawartych w ustawach
pragmatycznych:  Policji,  Straży  Granicznej,  Państwowej  Staży  Pożarnej  oraz
Służby  Więziennej.  Zdaniem  związkowców  ustawowe  zapisy  umożliwiające
zwolnienie funkcjonariuszy wymienionych służb w przypadku nabycia przez nich
prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej są – w ich
opinii  –  sprzeczne  z  ideą  przyświecającą  wprowadzeniu  nowego  systemu
emerytalnego.  Po  wysłuchaniu  tych
argumentów  prezydent  polecił  szefowi
Biura  Bezpieczeństwa  Narodowego,  we
współpracy  ze  związkami  zawodowymi
służb  mundurowych  i  w  konsultacji  z
MSW, dokonać pogłębionej analizy, co do
ewentualnej  możliwości  podjęcia  w  tym  zakresie  stosownej  inicjatywy
ustawodawczej.  Ustalono,  że  opinia  szefa  BBN  na  ten  temat  zostanie
przedstawiona prezydentowi w ciągu najbliższego miesiąca.
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W rozmowach,  przebiegających  w  szczerej  i  konstruktywnej  atmosferze,  ze
strony związkowej uczestniczyli przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda,
przewodnicząc  NSZZ  Funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  Mariusz  Tyl,
przewodniczący  NSZZ  Pracowników  Pożarnictwa  Krzysztof  Hetman
i przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Krzysztof Oleksiak.
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