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Pan Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Szanowny Panie Ministrze.
W załączeniu przesyłam uprzejmie komisyjny projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji
(….), który został wniesiony w dniu 18 stycznia 2019 r. do Marszałka Sejmu przez
Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP – nr druku 3178
W projekcie tym Komisja do Spraw Petycji uznała za zasadne eliminację z w/w ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym tych przepisów, które wprowadzają wyłącznie w stosunku
do funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno – Skarbowej nieznane innych
służbom mundurowym warunki nabycia uprawnień emerytalnych tj. wymóg:
- wykonywania przez 5 lat tzw. zadań policyjnych,
- ukończenia 55 lat przez funkcjonariuszy przyjętych do służby przed dniem 1 stycznia
2013 r.
Jak wynika z uzasadnienia projektu zaakceptowanego jednogłośnie przez wszystkich
posłów Komisji cyt. „proponowane rozwiązanie zmierza do unifikacji podejścia wobec
wszystkich służb mundurowych i stosowania identycznych zasad nabywania
uprawnień emerytalnych”.
Ponieważ w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji w dniu 17 stycznia 2019 r.
Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA p. Władysław Budzeń stwierdził, iż cyt.
„petycja będzie – jako składowa szerszej nowelizacji – również uwzględniona w
pracach wynikających z porozumień” (stenogram z posiedzenia Komisji nr 168),
zwracam się z prośbą o wykorzystanie i uwzględnienie przesłanego komisyjnego
projektu ustawy w trakcie prowadzonych w MSWiA prac legislacyjnych dotyczących tej
ustawy z uwzględnieniem petycji, tak jak uzasadniła to Komisja, a więc także z
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uwzględnieniem błędu legislacyjnego jaki wkradł się na etapie sporządzania projektu,
tj. z uwzględnieniem wykreślenia warunku 5 lat zadań policyjnych i wieku 55 lat, także
w ust.3 art.12, obok ust.2, który już nie występuje w projekcie Komisji ds. Petycji.
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