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PIS: NIE DLA ERMERYTURY STAŻOWEJ 
 

Posłowie PiS przeciw emeryturze stażowej  

 

 
 
Na wczorajszym (12.09.) posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospoli-

tej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładającego 

przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet 

i 65 lat dla mężczyzn, posłowie przyjęli poprawkę zakładającą, że 

niższy wiek emerytalny zostanie wprowadzony nie wcześniej niż 1 

października 2017r. 

 

Wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Marcin Zieleniecki uzasadniał to koniecznością przygotowania sys-

temów informatycznych operatorów systemu Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i KRUS. Podczas posiedzenia przedstawiciel NSZZ 

„Solidarność" zgłosił postulat wprowadzenia możliwości przecho-

dzenia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat 

przez mężczyzn, traktując ten staż, jako osobną przesłankę do uzy-

skania prawa do emerytury. Postulat ten został wsparty przez przed-

stawicieli OPZZ, a przypomnieć należy, że pod tym postulatem 

OPZZ zebrał przy projekcie obywatelskim ponad 700 tysięcy podpi-

sów. Niestety podczas dwóch poprzednich kadencji Sejmu nie udało 

się tego pomysłu uskutecznić. 

Obecnie wydawało się, że jest sprzyjający klimat, aby ten oczekiwa-

ny przez społeczeństwo postulat został uchwalony przez Sejm, tym 

bardziej, że był on wspierany w kampanii prezydenckiej przez Prezy-

denta Andrzeja Dudę i kampanii parlamentarnej przez premier Beatę 

Szydło. Niestety propozycja związkowców spotkała się z negatywną 

oceną przedstawiciela kancelarii Prezydenta RP oraz negatywną 

opinią rządu, w związku z tym, posłowie PiS odrzucili pomysł eme-

rytur stażowych. 

Jest jeszcze cień szansy, że odpowiednia poprawka może pojawić się 

podczas obrad Komisji polityki społecznej lub podczas drugiego 

czytania projektu ustawy. Zapowiedział to poseł partii Kukiz15 -  

Jarosław Porwich. 

 

B.G. 

 

 

 

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicz-

nych  

 
 
12 września 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu pro-

blemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. 

Spotkanie prowadził przewodniczący posiedzenia Sławomir 

Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

 W pierwszej części obrad omówiono sytuację pracowników pedago-

gicznych zatrudnionych w domach dziecka i pogotowiach opiekuń-

czych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-

niu rodziny i systemie pieczy zastępczej- art. 237. Działania na rzecz 

nauczycieli, których miejsca pracy zostały przekształcone, w związku 

z czym przestali być objęci zapisami ustawy Karta Nauczyciela, 

przedstawił wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński. Mimo przed-

stawionych argumentów strona rządowa negatywnie oceniła propo-

zycję związkowców, by przywrócić uprawnienia nauczycielom wy-

kluczonym przez ustawę z czerwca 2011 r. Sekretarz stanu w Mini-

sterstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkie-

wicz podkreślał, że wprowadzenie zmian jest bezzasadne, ponieważ 

w ciągu minionych lat obowiązywania ustawy, domy dziecka i 

ośrodki opiekuńcze zostały przekształcone w małe, rodzinne placów-

ki, w których nie ma już podziału na opiekunów oraz pracowników 

pedagogicznych. Przedstawiciele stron pracowników, pracodawców i 

rządu będą starały się wypracować nowe przepisy, które pozwolą 

zabezpieczyć interesy tej grupy pracowników. Ministerstwo Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w 

ramach uzgodnień międzyresortowych zobowiązały się zorganizować 

cykl spotkań w celu rozwiązania obecnej sytuacji. 

W drugiej części spotkania dyskutowano o podjęciu prac prowadzą-

cych do podpisania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla 

Państwowych Instytucji Kultury, których organizatorem jest Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczący Federacji 

Związków Zawodowych Pracowników  Kultury i Sztuki Jan Bud-

kiewicz omówił zasadność tych działań. Przedstawiciele ministerstwa 

zgodzili się ze stroną społeczną co do zasadności stworzenia układu 

zbiorowego. Jednocześnie zaznaczyli, że ministerstwo nie powinno 

stać się stroną układu. Strona rządowa zobowiązała się do zorgani-

zowania spotkania, na którym zostaną wskazane instytucje, które 

będą staną się  stronami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego. 
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RDS o służbach mundurowych  

 

 
 
8 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" 

odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mun-

durowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Ma-

riusza Tyla (Forum Związków Zawodowych). W spotkaniu oprócz 

statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezento-

wana była przez Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac 

podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Proble-

mowym ds. usług publicznych. 

2. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Świato-

wych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem: 

a. liczby funkcjonariuszy; 

b. wykonywanych zadań; 

c. nadgodzin i sposobu rozliczenia; 

d. nagród, wyróżnień. 

3.  Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

temat art. 15 „a". 

4. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-

2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i 

wysokości zaproponowanych             kwot itp. (dwie ustawy Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz          Minister-

stwa Sprawiedliwości). 

 

Spotkanie rozpoczęto od przyjęcia przez Podzespół, na podstawie 

wcześniej rozesłanych członkom Podzespołu: zasad funkcjonowania 

prac podzespołu problemowego ds. służb mundurowych przy Zespole 

problemowym ds. usług publicznych RDS. 

Następnie przystąpiono do dyskusji objętej pkt 2 porządku obrad 

dotyczącej informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni 

Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem: liczby funkcjonariu-

szy, wykonywanych zadań, nadgodzin i sposobu rozliczenia oraz 

nagród i wyróżnień. 

Wiceminister Jarosław Zieliński powiedział, że najlepszą oceną, jak 

zostały zorganizowane Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO 

jest to, że było bezpiecznie. Dodał, że największym dowodem tego 

jest aplauz jaki spotykał naszych funkcjonariuszy na ulicach m.in. 

Krakowa. Następnie podkreślił zaangażowanie funkcjonariuszy 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży 

Granicznej, Służby Celnej oraz wszystkich innych służb, którzy dbali 

o bezpieczeństwo podczas szczytu NATO i ŚDM. 

Ponadto, Jarosław Zieliński, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i 

administracji poinformował, że wypłacane są rekompensaty za po-

nadnormatywny czas pracy oraz zostały przekazane nagrody tym, 

którzy byli zaangażowani w zabezpieczenie ŚDM i Szczyt NATO, 

nie tylko kadrze dowódczej, ale również pozostałym funkcjonariu-

szom. 

Następnie jeżeli chodzi wypłaty funkcjonariuszom zryczałtowanego 

ekwiwalentu pieniężnego za ponadnormatywny czas służby – Włady-

sław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA powie-

dział, że były przeznaczone ok.10 mln. 41 tys. zł. 

 

W punkcie dotyczącym dyskusji na temat projektu ustawy moderni-

zacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwo-

ści zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot. Przed-

stawiciel Służby Więziennej powiedział, że SW i funkcjonariusze nie 

mogą być pomijani i kwoty powinny być jednakowe. Dodał, że w 

lipcu na Stałym Komitecie Rady Ministrów obydwa projekty zostały 

przejęte. 

Jeżeli chodzi o ustawę modernizacyjną Władysław Budzeń, Dyrektor 

Departamentu Budżetu w MSWiA powiedział, że ostateczne decyzje 

zapadną pod koniec września na RM. Następnie poinformował o 

proponowanej podwyżce 200 zł. Zaznaczył, że propozycja była taka, 

aby do tych 200 zł, od 1 października zaliczone zostały te kwoty, 

które są w budżecie na 2017 rok czyli 1,3 % wzrostu wynagrodzeń z 

tytułu planowanego wzrostu wskaźnika cent towarów i usług. Co ona 

oznacza – przeciętna podwyżka od 1 stycznia 2017r. dla funkcjona-

riusza to jest ok. 55 zł., dla pracownika ok. 40 zł. Koncepcja tych 200 

zł polegałaby na tym, że od 1 października będzie 200 zł z zalicze-

niem tych środków, które są od 1 stycznia 2017r. Taka sytuacja ma 

miejsce na tym etapie kształtowanie budżetu na 2017 rok nie mniej 

jednak MSWiA nie zaprzestaje swoich działań mających na celu 

zabezpieczenie środków w ustawie budżetowej na zapisów zawarte w 

projekcie ustawy modernizacyjnej służb mundurowych i liczy tu na 

wsparcie związków zawodowych działających w tych służbach. 

Kolejny punkt spotkania był poświęcony art. 15 „a". Informację na 

ten temat przedstawiła przedstawicielka Zakładu Emerytalno-

Rentowego MSW. Poinformowała, że przychylając się do postulatów 

zgłaszanych przez funkcjonariuszy, przyjętych do służby po raz 

pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. proponuje się dokonanie noweli-

zacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mającej na celu 

umożliwienie tym funkcjonariuszom doliczania okresów pracy do 

wysługi emerytalnej, według następujących reguł: 

 

1. doliczanie tych samych okresów i w takim samym wymia-

rze procentowym do podstawy wymiaru emerytury, w ja-

kim mogą sobie doliczać je funkcjonariusze, przyjęci do 

służby po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1999 r., 

2. okresy pracy będą doliczane na wniosek funkcjonariusza, 

jeżeli jego emerytura będzie wynosiła mniej niż 75% pod-

stawy jej wymiaru: 

a. po osiągnięciu przez niego 55 lat 

 lub 

b. jeżeli będzie posiadał co najmniej 20 lat służby. 

 

Wskazany warunek posiadania 20 lat służby ma zachęcić funkcjona-

riuszy do dłuższego pozostania w służbie. Dodała, że przedstawiona 

propozycja nie uwzględnia możliwości doliczania do wysługi emery-

talnej okresów pracy funkcjonariuszowi (emerytowi policyjnemu), 

który nie osiągnął jeszcze wieku 55 lat lub nie posiada co najmniej 20 

lat służby, ale stał się inwalidą (ma ustalone prawo do policyjnej 

renty inwalidzkiej). 

Zauważono również, że działanie prowadzone od wielu lat przez 

związki zawodowe służb mundurowych, Federację Związków Zawo-

dowych Służb Mundurowych i w ostatnim okresie przez podzespół 

ds. służb mundurowych przy RDS dają wymierne korzyści dla funk-

cjonariusz i pozwolą naprawić tę sytuację. 

Przewodniczący Podzespołu zamknął posiedzenie, sugerując jedno-

cześnie zwołanie następnego spotkania w połowie października br. i 

dotyczyć będzie m.in.: 

 dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopa-

trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-

go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicz-

nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnia-

niu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 dyskusji na temat projektu zmiany do Ustawy o Policji. 

 

(BS) 


