Premier: rozmowy ze związkami będą kontynuowane!
Negocjacje z reprezentacją związków mundurowych na temat reformy systemu emerytalnego służb mundurowych będą wznowione - powiedział premier w dzisiejszym wystąpieniu sejmowym.
Dziś rano w Sejmie premier Donald Tusk odpowiadał na pytania, jakie padły we wczorajszej debacie po wygłoszonym expose. Premier odniósł się między innymi do pytania zadanego we wczorajszej debacie przez posła SLD Stanisława Wziątka, dotyczącego szczegółów planowanej reformy systemu emerytalnego służb mundurowych.

Premier Tusk odpowiedział "...Było wczoraj pytanie dotyczące emerytur mundurowych, ustaleń ze związkami zawodowymi służb mundurowych. - Zawieszono te negocjacje w związku z kampanią wyborczą, nie chcieliśmy, aby kampania wpływała na te negocjacje. Te dyskusje doprowadziły do pewnego poziomu porozumienia. Nie chodzi o staż służby, ale chodzi o wiek. Strona społeczna jest za wariantem 25 - 50. My uważamy, że wariant 25 - 55 jest właściwszy i będziemy nadal przekonywać stronę społeczną za takim wariantem. Propozycje, rządu w tej sprawie, które trafią do sejmu będą procedowane w oparciu o solidne formy konsultacji społecznych..."
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Komentując wczorajsze i dzisiejsze wystąpienia premiera Antoni Duda powiedział: "...tak więc wbrew opiniom przeciwników i oponentów prowadzenia rozmów w zespole rządowym, podjęcie negocjacji z rządem okazało się niezmiernie korzystnym dla funkcjonariuszy posunięciem, które już przyniosło nam bardzo konkretne ustalenia. Oto premier osobiście końcowy komunikat zespołu, którego wartość i ważność była podważana przez niektóre ogniwa naszej organizacji - nazwał ustaleniami. Oto nie ma już mowy o włączeniu służb mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego. Mamy zapewnienie dalszych negocjacji nad modernizacją systemu zaopatrzeniowego z naszym udziałem, i wreszcie mamy niezbitą gwarancję, że nowe rozwiązania będą obowiązywać wyłącznie nowo wstępujących do służby..." 
Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów wyraził wątpliwość, czy nawet przy zachowaniu extra tempa procedowania, wdrożenie reformy systemu emerytalnego służb mundurowych możliwe będzie w takim terminie, aby mogła ona wejść w życie od 1 stycznia 2012'. Zdaniem Antoniego Dudy zdecydowanie bardziej prawdopodobny termin rozpoczęcia obowiązywania nowych ustaleń to 1 stycznia 2013'.
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