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Protokół   

z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS 

z dnia 5 marca 2018 r. 

  

  

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

Przewodniczący: Mariusz Tyl, Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. służb 

mundurowych RDS. 

 

Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych 

RDS i eksperci 

 

Przyjęto następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS 

z dnia 13 października 2017 roku. 

3. Przyjęcie programu działania Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych na 2018 

rok. 

4. Dyskusja nad projektem ustawy o jawności życia publicznego – w zakresie jawności 

oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy. (wniosek K. Hetman) 

5. Przedstawienie informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych – w kontekście art. 15a 

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, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin.(wniosek R. Osmycki) 

6. Dyskusja dotycząca środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz konieczności 

uregulowania sytuacji prawnej pracowników służb mundurowych. (wniosek M. Lewicka)  
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7. Sprawy różne.  

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Mariusz Tyl, FZZ przywitał członków Podzespołu oraz zaproszonych gości, 

następnie przeszedł do omówienia porządku obrad posiedzenia. 

 

Ad.1 

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia. 

 

Ad.2 

Przyjęto protokół z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS z dnia 

13 października 2017 roku. 

 

Ad.3 

Jednomyślnie przyjęto program działania Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych 

na rok 2018. 

Plan pracy Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych na rok 2018 stanowi załącznik 

nr 1 do projektu protokołu.  

Ad.4 

Przewodniczący zwrócił się o przedstawienie punktu.  

Krzysztof Hetman, Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa powiedział, że 

projekt ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018 roku zakłada jednym z 

szerszych punktów jest zbieranie oświadczeń majątkowych w zakresie funkcjonariuszy służb 

mundurowych. Podkreślił, że w projekcie nie zabezpieczono interesów funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej. Art.46 pkt. 97 

Dariusz Atłas, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA poinformował, że 

pismem z dnia 6 października br. resort przekazał informacje na temat stanu prac nad projektem 

zmian zapisu art. 15a 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. W związku 

z opracowywanym projektem ustawy przeprowadzono wstępne oszacowanie kosztów 

finansowania. W układzie 10-letnim skutki finansowe regulacji wyniosą 372 mln złotych. 

Wyliczona kwota nie uwzględnia jednak kosztów nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej, która 
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wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku. Modyfikacja dotyczy włączenia do systemu 

zaopatrzeniowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a swoimi postanowieniami 

również ingeruje w art. 15a. Dalsze procedowanie nad zmianą art. 15a wiązałoby się z 

koniecznością uwzględnienia tej grupy funkcjonariuszy i najprawdopodobniej ze wzrostem 

kosztów dla budżetu państwa. Tym samym projekt czeka na zaopiniowanie przez Ministerstwo 

Finansów, a ostateczne rozstrzygnięcie kwestii art. 15a jest zależne od wyników uzgodnień 

międzyresortowych.  

Przewodniczący Mariusz Tyl zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do Ministerstwa 

Finansów o przedstawienie informacji dotyczących aktualnego stanu prac nad projektem zmian 

zapisu art. 15a  ustawy oraz kosztów realizacji włączenia funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej.  

Robert Osmycki, NSZZ „Solidarność” zauważył, że od dawna przewidywano włączenie 

byłych funkcjonariuszy Służby Celnej  i obecnych funkcjonariuszy celno-skarbowych do 

systemu emerytur służb mundurowych. Wcześniejsze rozpoczęcie prac przygotowawczych 

umożliwiłoby szybsze wprowadzenie koniecznych zmian do art. 15a ustawy. 

 

Ad.4 

Andrzej Sprycha, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA podkreślił, 

iż stanowisko kierownictwa resortu MSWiA w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień 

lekarskich funkcjonariuszy nie uległo zmianie. Według projektu nowelizacji ustawy o Policji 

oraz niektórych innych ustaw funkcjonariuszowi policji przysługuje 30 dni w roku 

kalendarzowym z prawem do otrzymania 100 % uposażenia. Aktualnie w Komitecie Stałym 

Rady Ministrów trwają dalsze prace nad projektem ustawy. 

Marek Rajewicz, Centralny Zarząd Służby Więziennej zapytał czy Służba Więzienna 

została uwzględniona w powyższym projekcie. 

Andrzej Sprycha, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA wyjaśnił, iż 

na Stałym Komitecie Rady Ministrów rozpatrywane były trzy projekty dotyczące zmian w tym 

zakresie m.in. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej przedłożony przez 

Ministra Sprawiedliwości.  

Krzysztof Oleksak, OPZZ zwrócił uwagę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji deklarowało niezwłoczne wejście w życie regulacji. Tymczasem tak długo 

wyczekiwana zmiana jest nadal procedowana. 
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Ad.5 

Dariusz Atłas, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA odnosząc się do 

kwestii wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych w 2018 roku, 

poinformował, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Mariusza Błaszczaka zatwierdziła 

przeznaczenie dodatkowych 150 mln złotych dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy 

wszystkich czterech formacji. Podwyżka ma nastąpić 1 maja 2018 roku. Dodał, że decyzja które 

grupy i w jakiej wysokości zostaną objęte wsparciem nie została jeszcze podjęta. Poza tą kwotą 

Rada Ministrów przyznała 15 mln złotych na tzw. dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy 

policji. Poinformował również, iż nie zaplanowano wygospodarowania dodatkowych funduszy 

na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych służb mundurowych. 

Marek Rajewicz, Centralny Zarząd Służby Więziennej zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie 

dlaczego Służba Więzienna została pominięta w zapisach regulacji. 

Dariusz Atłas, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA stwierdził, że Rada 

Ministrów przyznała dodatek wyłącznie dla czterech formacji mundurowych, nad którymi 

nadzór pełni Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.   

Rafał Jankowski, FZZ zapytał czy funkcjonariusze policji ze Śląska również otrzymają 

dodatek metropolitarny. 

Dariusz Atłas, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA powiedział, że w  

projekcie budżetu z 26 września br. nie przewidziano dodatku dla funkcjonariuszy policji ze 

Śląska.  

Robert Osmycki, NSZZ „Solidarność” zwrócił się o wyjaśnienie czy kwota 150 mln złotych 

zwiększająca środki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych   

stanowi osobny dodatek ponad ustawę modernizacyjną.  

Dariusz Atłas, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA potwierdził, iż w 

ramach wzrostu uposażeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych na 2018 rok znalazły się 

środki związane z ustawą modernizacyjną, dodatkowe 150 mln złotych dla funkcjonariuszy 

czterech formacji oraz  15 mln złotych na dodatek stołeczny dla policjantów. 

Przewodniczący Mariusz Tyl zapytał czy są plany podwyższenia uposażeń pracownikom 

cywilnym formacji mundurowych w roku 2018 roku. 

Dariusz Atłas, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu w MSWiA podkreślił, że 

zwiększone środki nie dotyczą pracowników cywilnych. Odnosząc się do możliwości działania 

w trakcie roku budżetowego, poinformował, iż pismem skierowanym do Przewodniczącej 

KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej wyjaśniono jakie są możliwości 
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techniczne realizowania indywidualnych podwyżek pracowniczych w ciągu roku w ramach 

dostępnego funduszu wynagrodzeń.  

Ad.6 

Robert Osmycki, NSZZ „Solidarność” wnioskował o przedstawienie członkom Podzespołu 

problemowego ds. służb mundurowych RDS informacji o stanie prac nad nowelizacją ustawy 

o Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo zapytał jakie oszczędności rocznie będzie 

generował Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w związku z wdrożeniem ustawy 

dezubekizacyjnej.  

Paweł Olejnik, Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA stwierdził, że można określić o jaką 

kwotę zostały zmniejszone bieżące świadczenia, trudno natomiast prognozować jaka nastąpi 

obniżka w skali całego roku. Dodał, że to Skarb Państwa najwięcej zaoszczędzi z tytułu 

realizacji ustawy dezubekizacyjnej. 

 

Następnie uczestnicy posiedzenia powrócili do dyskusji z punktu 3 porządku obrad. 

 

Barbara Smolińska, Naczelnik w Departamencie Budżetu Logistyki i Kadr, Ministerstwo 

Finansów poinformowała, że Ministerstwo Finansów nie prowadziło wyliczeń dotyczących 

skutków finansowych włączenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w zakres art. 15a 

ustawy. Objęcie grupy funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej systemem 

zaopatrzeniowym nie było wówczas przesądzone. Dodała, że obecnie priorytetem dla 

Ministerstwa Finansów jest rozpoczęcie od 1 stycznia 2018 roku realizacji wdrożenia tej grupy 

do ustawy zaopatrzeniowej.  

Robert Osmycki, NSZZ „Solidarność” zapytał ile osób w ramach KAS-u zostanie objętych 

systemem emerytalnym w roku 2018. 

Barbara Smolińska, Naczelnik w Departamencie Budżetu Logistyki i Kadr, Ministerstwo 

Finansów powiedziała, że niewiele ponad 1200 osób nabędzie uprawnienia do przejścia na 

zaopatrzeniowy system emerytalny w roku 2018. Ponadto tacy funkcjonariusze muszą spełnić 

3 warunki: 5 lat pracy przy zadaniach policyjnych, minimum 15 lat służby oraz muszą osiągnąć 

wiek 55 lat. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 15 września 1999 r. o Służbie Celnej można 

założyć, że jest to pełna grupa, która mogłaby ewentualnie także być objęta zmianą artykułu 

15a.  

Robert Osmycki, NSZZ „Solidarność” zwrócił się o wyjaśnienie jaka jest fluktuacja w 

służbie w skali roku oraz jakie jest średnie wynagrodzenie osób, które mają możliwość przejścia 

na emeryturę. 
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Barbara Smolińska, Naczelnik w Departamencie Budżetu Logistyki i Kadr, Ministerstwo 

Finansów zauważyła, iż ogólna skala funkcjonariuszy KAS-u, którzy mogliby skorzystać z 

uprawnień emerytalnych jest niewielka. Największy jest udział osób, które otrzymały 

propozycję służby. Te osoby najprawdopodobniej nie będą zainteresowane skorzystaniem ze 

świadczeń emerytalnych systemu zaopatrzeniowego ze względu na dosyć niskie uposażenie. 

Dodała, że  średnie wynagrodzenie wynosi około 4500 złotych. 

 

Robert Osmycki, NSZZ „Solidarność”  - wniosek do ZER o przedstawienie rocznych danych 

na temat liczby osób występujących o świadczenia w ramach zaopatrzeniowego systemu 

emerytalnego. 

Dariusz Mieczyński NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – wniosek o 

wystąpienie do Ministerstwa Finansów w sprawie wdrożenia Służby Więziennej do wzrostu 

uposażeń na rok 2018. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Mariusz Tyl 

podziękował członkom Podzespołu oraz zaproszonym gościom za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

Mariusz Tyl 

Przewodniczący Podzespołu 

  

  

Sporządziła 

Marlena Wiśniewska 

Biuro Rady Dialogu Społecznego 

  

  


