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 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy 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 (projekt z 10.01.2012 r. – wersja ostateczna) 

zgłasza następujące uwagi: 

 

I. W zakresie art. 2 projektu ustawy. 

 

1. Wprowadzić dodatkową zmianę art. 15 ust. 6 pkt 2 poprzez dodanie na końcu 

pkt 2 wyrazów „a także w oddziałach psychiatrycznych więziennej służby 

zdrowia”.  

2. W art. 18b proponujemy ust. 1 w brzmieniu „1. Emerytura przysługuje 

funkcjonariuszowi, który w dniu zwolnienia, albo wygaśnięcia stosunku 

służbowego posiada co najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służbie Więziennej. (wariant I) 

 

lub:  

 

„Art. 18b. 1. Emerytura przysługuje funkcjonariuszowi, który w dniu 

zwolnienia, albo wygaśnięcia  stosunku służbowego posiada 50 lat życia i co 

najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej. (wariant II) 
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3. W przypadku przyjęcia wariantu I wymienionego w punkcie 2 art. 18d zostaje 

usunięty z przesunięciem numeracji artykułów następnych, zaś w przypadku 

przyjęcia wariantu II wymienionego w punkcie 2 art. 18d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18d. 1. Funkcjonariusz, który w dniu zwolnienia, albo wygaśnięcia 

stosunku służbowego osiągnął staż służby 25 lat, ale nie osiągnął wieku 50 lat 

życia, nabywa prawo do emerytury w przypadku gdy zwolnienie ze służby 

nastąpiło z przyczyn określonych w: 

8) art. 96 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art.97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.).” 

 

4. Art. 18f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18f. Podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne 

funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku.” 

 

5. Art. 18g. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18g. 1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i         

świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 80% 

podstawy jej wymiaru.” 

 

II. Uwagi do art. 8 projektu dotyczące zmian w ustawie o Służbie 

Więziennej: 

 

1. Art. 8. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art.167.1. Funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury, z 

wyjątkiem funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 31 

grudnia 2012 roku, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 1a ustawy 

z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

… , i Służby Więziennej oraz ich rodzin.” 

Art. 167 ust. 2-4 pozostają bez zmian  

 

U z a s a d n i e n i e 

 

 Poprawka zaproponowana w pkt I.1. ma na celu zwiększenie o 0,5 % podstawy 

za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i 

zdrowiu. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie występował o podjęcie 

nowelizacji ustawy emerytalnej zmierzającej do objęcia tym przepisem również 

funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach psychiatrycznych Więziennej 

Służby Zdrowia (ostatnie pismo w tej sprawie z dnia 5 maja 2011 r., RPO-648085-

III-910/10/WK). 

 

 Uwagi wymienione w pkt I.1 niniejszego stanowiska wynikają z faktu iż 

ustawodawca wprowadził zasadę spełnienia przez funkcjonariusza dwóch warunków, 

aby uzyskać uprawnienia emerytalne: 25 lat służby i jednocześnie 55 roku życia. 

Tym samym spełnienie tylko jednego z nich nie uprawnia do otrzymania należnej 

emerytury, nawet gdy funkcjonariusz przepracuje 30 i więcej lat. W toku negocjacji 



 3 

zespołu związkowo – rządowego, strona społeczna prezentowała stanowisko jakie 

zostało zawarte w naszej propozycji poprawki. 

 

 Uwaga I.4. wynika z braku zrozumienia dla proponowanej zmiany. Stoimy na 

stanowisku, że obecne rozwiązania funkcjonują od wielu lat i się sprawdzają. 

Tłumaczenie, że podnoszenie dodatku służbowego tuż przed przejściem na 

zaopatrzenie emerytalne sztucznie podnosi podstawę wymiaru nie do końca jest 

trafne, gdyż funkcjonariusz z wieloletnim stażem służby, wykazujący się 

osiągnięciami i dobrze ocieniany przez przełożonych, winien zbliżać się do 

maksymalnego poziomu dodatku służbowego. Ale, niestety tylko z powodu 

niewystarczających środków finansowych próbuje się to w jakiś sposób naprawić i 

zrekompensować utracone uposażenie w ten sposób. 

 

 Uwaga I.5. to próba stworzenia mechanizmu motywującego do dłuższej 

służby. Takiego elementu w przedłożonym projekcie – nie ma. Niezrozumiałym jest 

w jaki sposób ustawodawca chce zachęcić do wydłużenia aktywności zawodowej 

funkcjonariuszy już pełniących służbę. 

 

 Uwaga II.1 – na mocy projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy uchyla się art. 167 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej (Dz. U. Nr 79,poz. 523. z późn. zm.). Po wejściu projektu ustawy w życie 

traci moc przepis stanowiący, iż funkcjonariusz po 15 latach służby nabywa prawo do 

emerytury. Ze względu na uchylenie art. 167 ustawy o Służbie Więziennej, 

funkcjonariusze, którzy staną się inwalidami, nie zostaną uprawnieni do renty 

inwalidzkiej. W wypadku śmierci funkcjonariusza, jego rodzina utraci, po wejściu 

opiniowanego projektu, uprawnienie do renty rodzinnej. W związku z utratą mocy 

powyższych uprawnień, uchylony został także przepis dotyczący przyznawania 

powyższych świadczeń (art. 167 ust. 4 ustawy o Służbie Więziennej). 

 

 W przypadku podtrzymania zapisów zawartych w wersji projektu z dnia 

10.01.2012 r. wnosimy o jego odrzucenie w całości.  

 

 Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych w razie odrzucenia zgłaszanych uwag przez NSZZ Funkcjonariuszy i 

Pracowników Więziennictwa, Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW wnosi o 

pisemną informację tej sprawie wraz z uzasadnieniem. 

 

 
      Za Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW: 

 

 

 

        (-) Wiesław Żurawski 
        Przewodniczący ZG NSZZ FiPW 

 

 

       

 


