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Warszawa, dnia 12 października 2020 r.

Pan
Rafał Jankowski
Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Szanowny Panie Przewodniczący,
nawiązując do pisma z dnia 2 października br., znak: FZZ SM-II-12/20, oraz do ustaleń
na spotkaniu przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem
Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 25.09 br. uprzejmie informuję, że w Ministerstwie
trwają prace nad nowelizacją art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Nowelizacja obejmować będzie funkcjonariuszy naszego resortu, którzy zostali przyjęci do służby
po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. W wyniku zmiany
przepisów funkcjonariusze ci będą mogli doliczyć „pracę cywilną” do wysługi emerytalnej
po osiągnięciu co najmniej 25 lat udokumentowanej służby, w wymiarze 1,3% za każdy rok
pracy, do osiągnięcia maksymalnej podstawy wymiaru, tj. 75%.
Oznacza to, że ww. funkcjonariusze będą mogli spełniać warunek osiągnięcia 25 lat służby
najwcześniej od 1.01.2023 roku (po uwzględnieniu ewentualnego odbycia zasadniczej służby
wojskowej). Oszacowane na tym etapie prac skutki finansowe dla budżetu w perspektywie
do roku 2030 wyniosą około 200 mln złotych.
Jednocześnie na chwilę obecną ocenia się, że z prawa doliczenia do wysługi emerytalnej stażu
cywilnego będzie mogło skorzystać w tym okresie około 9 tys. funkcjonariuszy pełniących służbę
w formacjach naszego resortu.
Panie Przewodniczący, aktualnie prowadzone są w Ministerstwie prace nad projektem
nowelizacji ustawy. Ministerstwo planuje niezwłocznie po opracowaniu projektu przekazać
go do opinii związkom zawodowym zrzeszającym funkcjonariuszy formacji naszego resortu.
Proponuję się, aby nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.
Z poważaniem
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
z up. Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym -
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