
Warszawa. 25 kwietnia 2009 roku.

Informacja z konferencji zorganizowanej w Sejmie RP.

O szkodliwych oszczędnościach na bezpieczeństwie oraz chaoĘcznych próbach zmiany
zasad emerytur mundurowych, debatowali uczestnicy konferencji poświęconej sytuacji
w służbach mundurowych zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Prawo i
Sp rawiedliwo Ść or az zw iązki zawodowe służb m un d u rowych.

Uczestnicy debaty starali się odpowiedzlec na pytanie: ,,Czy naszebezpteczenstwo jest
zagroŻone?,,.Dziil'anl'arządu Donalda Tuska, zwł'aszcza niezrozumiałe i chaotyczne
oszczędności w policji i innych stużbach, obnlŻająich skutecznośc i powodują opór
zwtękow zawodowych.

Dodatkowo rząd zapowledział zmiany w emeryturach mundurowych co negatywnie wpływa
na kondycję zarówno policji jak innych słuzb odpowiedzialnycl^l zabezpieczęństwo Polaków'
. Nie mozna oszczędzaó nabezpieczeństwie, nawet w czasach kryzysu. Takie działantato
tylko pozorne oszczędności - mówit poseł Jarosłalry Zielinski, wiceprzewodniczący Sejmowej
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Podczas konferencji przypomniano, Że to z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości Sejm V
kadencji uchwalił ustawę o modernizacji policji i innych słuzb mundurowych, ktorazakładał
przekazanie w latach 2007-2009 ponad 6 miliardow 300 milionów złotych dla czterech
formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze przekazane
słuzbom słuiyć miały m.in. na zakup nowego sprzętu, remonty i inwestycje' Ustawa
przewidywałarownięz podwyzki płac Średnio o ponad 1000 zł. nakaŻdy etat, w ciągu trzech
lat. Rząd Donalda Tuska dokonał cięć budzetowych, które uderzyły równiez w formacje
mundurowe. hŻ w 2008 roku skala cięć w samej policji wyniosła ponad pół miliardazł.otych,
a We wszystkich służbach cięcia wyniosły 837 milionów. Na Samym początku 2009 roku
cięcia w MSWiA wyniosły ponad 1 miliard 200 milionów złotych. Srodki na modern|zaqę
słuzb zostały zmniejszone o ponad 600 milionów. Widać zatem vuryrainie, Że przełom 2008 i
2009 roku to całościowe cięcia na poziomie 2 miliardow i 58 milionów złotych, Uczestnicy
konferencji byli zgodnl', Że oszczędności na policji i innych formacjach mundurowych to
o szczędzanie na bezpieczeństwie Po laków.

Kolejnym równie waznym tematem poruszonym podczas konferencji była kwestia emerytur
mundurowych. Wicepremier Grzegorz Schetyna zapowiedział w grudniu 2008 r., ie rząd
zam|etza wydłuzyó okres uprawniający do tzw. cząstkowej emerytury z 15 do 20 lub 25 |at.
Jednocześnle rząd nie przedstawit konkretnego projektu ustawy, dotyczącego zm|any zasad
emerytalnych dla słuzb mundurowych. Zapowiedzi Grzegorza Schetyny spowodowały wzrost
|lczby chętnych do wcześniejszej emerytury oraz|iczne protesty funkcjonariuszy. . Zasady,
na których policjanci i funkcjonariusze innych słuzb, podejmowali pracę musząbyó
respektowane - przekonywat Przewodniczący KP PiS Przemysław Gosiewski. Podobne
argumenty wy suwali prze dstawi ciele zw iązkó w zawo do wych.

Nieudolne oszczędności oraz chaotyczne proby odebrania części uprawnień emerytalnych
formacjom mundurowym powodujązaniepokojenie i frustracje funkcjonarluszy oraz
destabilizację służb odpowiedzialnych zabezpteczeństwo W konferencjiudział wzięli



politycy PiS: Przewodniczący KP PiS Przemysław Gosiewski,
wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Jarosław
Zieliński oraz wiceprzęwodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Beata Kempa.

W ko nferencj i u czestniczyli również p rzedstaw iciele Fed e r a cji Zw iązków Zaw o d owych
Służb Mundurowych m.in. Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ
Policjantów, Jacek Zakrzewski przewodniczący KKw NSZZ Funkcjonariuszy Straży
Granicznej, Robert Osmycki przewodniczący Kraj owej Sekcji Pożarnictw a NSZZ
Solidarność, przewodniczący NSZZ PSP ''Florian'' Wiesław Puchalski, przewodniczący
NSZZ Pracowników i Funkcjonariuszy FSP Krzysztof Hetman oraz Bronisław ogonek-
Obierzyński, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W
konferencji brało udział ponad 600 umundurowanych funkcjonariuszy policji' strażry
granicznej, straĘ pożarnej i służby więziennej

W najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie
powołania wspólnej komisji ds. ustawy o emeryturach.

Rapacki: trwają pracę nad ustawą o emeryturach
Prace nad reformą emerytur słuzb mundurowych wciąi trwają - poinformował wiceminister
Spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki. Zaznaczył, ie MSWiA prowadzi
rozmowy w tej sprawie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami I Zam:rerza wypracować
wspólne stanowisko.
- Prace nad przygotowaniem ustawy o systemie emerytalnym służb mundurowych trwają. W
tej chwili sąprzygotowane wstępne zał'ozenia w MSWiA i odbywają się dyskusje, rozmowy
ze związkami zawodowymi, wszystkimi zainteresowanymi formacjami słuzb tak, aby
wypracować dobre rozwiązanta - powiedział Rapacki dziennikarzom.

Jak dodał, w najbliższy poniedzirrlek odbęclzie się rv tcj sprarr,ie spotkirnie ze związkami
zawodnwymi rv MSWiA.

- Dobre rozwiązania spowodują ze funkcjonariuszom słuzb mundurowych będzie się opłaciło
i będąchcieli pracować dłuŻej, Nie będąono odchodz1|tpo 15, 16, 17 latachpracy, a będą
pracowali 25,30lat i nawet dlużej. I mówienie , ze nie moŻna pracować dłuzej, Że powryŻĄ
50. roku zycia trudno jest sobie wyobrazió policjantów - jest mitem. W niektórych krajach UE
funkcjonariusze słuzb mundurowych pracują tak, jak inne grupy zawodowe, do 60. 65. roku
Życta.Trzebato zmienic i im szybciej i mądrzej to zrobimy, tym lepiej - zaznaczył
wiceminister.

Rapacki ocenit sobotniąkonferencję PiS dotyczącąreformy słuzb mundurowych jako
przedwczesną a wypowiedzi polityków tej par1ii o osłabieniubezpteczeństwa z powodu
nlzszy ch nakładów j ako''populistyczne'''

- W wydaniu PiS-u to akurat populistycznie brzmi. To zaczasów PiS z samej policji odeszło
ponad 13 tys. policjantów, gdzieś ok. 3-4 tys. więcej niz standardowo w tych latach powinno
odejść . zaznaczył',
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Składam gorące podziękowania dla wszystkich Koleżanek i
Kolegów, którzy pomimo weekendu poświęcili się tak licznie
przybywając na sobotnią konferencje w Sejmie i wsparli Swoją
obecnością nasze działania związane z obroną praw
emerytalnych wszystkich funkcjonariu szy.

Przewodniczący
ZK ZZS FLORIAN
Wiesław Puchalski


