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SzanownyPanieMinistrze,
w odpowiedzina pismo z dnia 0? maja 2015 r. nr RCL.DpA.
520-g-10/15,
555'21'2015dotycz4cezmian zasadwzrostuuposateniazasadniczcgo
z tyhrtu uystggi lat
futtkcjonariury sfuZbspecjalnychuprzejmieprzedkladarn
nastepujqcc
stanowisko.
Skierowanedo
"'godniefi migdzyrcsortowychprcjetcty roryn4dzefr w sprawie
zmianyzasadwznostuuposa2ciz t5rtuluwyslug lat funkcjonariusryAgencji
Bczpieczenstwa
Wewngtrzncgo, Agencji Wy*'iadu, Ccntralnego Birna fuitykorupcyjnego
i Sluzby
Kontrwywiadu Wojskowego majq na celu uprowadzenie mechanizrnu sklaniqi4ccgo
funkcjonariuszrystueb specjalnychdo jak najdluzszegopozostawaniaw slu2bie. Obecnie
obowiqzuj4cymechaniznrwzrostuuposa2enia
z tlrtulu uvstug lat nie sprawdzasig,poniewa2
uryskanienajuryrszegowskaftrikawzrostuuyslugi lrt zbiegasig z uzyskaniemuprawnieri
emerytalnych
(do 20 lag.
Problcm ten zostal zaur4azonyjuz wczesniej
WirfrE stanowiqcych prawo
w Rzcc4pospolitejPolskiej,czagoefektem
sq
l)

obowiqzujqca
od dnia 13 sierpnia2010r. ustawaz dnia 9 kwietria 2010r. o Slu2bie
wigziennej(Dz u. z 2014r. poz 1415,z P6to zm.) - vide aft.Sg ust. I pkt l,

zgodnie z kt6rym uposa2enie fuirkcjonariusza Shrzby Wiqziennej
wzrasta
maksymalnie
po
o 35% 30latachshr2by;
2)

obowiqzujqceod dnia 4 grudnia2014r. rozpotzqdzenie
Ministra obrony Narodowej
z dnia l0 listopada2}l4r. w spra$'iedodatk6wdo uposa2cnia
zasadniczego
2ohierzy
zawodowych(Dz. U. poz l6lE) - videg 28 ust.2 i 3, zgodnie
z kt6rymi2ofinierzowi
zawodowcmudodatekza dtugolctri4 sluzh wojskowqavigksza
sig maksymalnie
do urysokosci35%kwoty nalctnegouposatcniazasadniczego
po 35 latachslu2by;

oraz
3)

4)

5)

zrnienionez dniemI kwietria 2015r. rozporzqdzenie
Minisha SprawWevmgtrznych
i Adninistracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie
szczeg6lolvychzasad
otrzlmywania i wysoko$ci uposatenia zasadniczegopolicjant6w,
dodatk6w
do uposa2enia
orazustalaniawyslugilat, od kt6rejjest'zale2niony wzrostuposa2enia
zasadniczego
(Dz u- Nr rs2, poz. l732,zp6in.znr.) - vr:de 3 ust-l;
$
" mrienionez dniem9 kwietnia2015r. rozporzqdzenie
Minisua spraw wewngtznych
i AdminisEacji z dnia I lutego 2008 r. w sprawieuposalenia
zasadniczegooraz
dodatk6wdo uposa2enia
fiurkcjonariusrystraty Granicznej(Dz U. Nr 24, poz l4g,
zfi?rr. zn.) - videg 5 ust 2;
zrnienionez dniem22 hrrietnia2015r. rozporz4dzenie
MinistraSprawwewngtrzrych
i Administracjiz dnia 24 maja 2002 r. w sprawiestawek
uposa2eniazasadniczego
funkcjonariusry
Biura ochronyRz4du(Dz. U. 22014 r.poz 315 oraz zz0l5 rpoz.484)- videzdgczniknr l;

zgodniez lct6rymiuposa2enia
2ohrierzy,policjant6womz funkcjonariuszyStazy Granicznej
i Biura ochrony Rzadu wzrasqiq maksymalnie o 35o/o po
35 latach slu2by.
Najkorzystriejszym qPosr6durszystkichtego typu roarri4zartjcst
roznriqzanieprzyjgte
w odniesieniudo filrkcjonariuszyStuzbyWigziennejgdzieuposa2enie
$zrastao 3sropo 30
latachshrzby.
W polskim systemieprawnym frurkcjonujq czreryroaniqzania
dotycz4cewzrostu
uposa2eflz tytutu wyslugi lat:
l)
funkcjonariuszySluzbyWigziennej:5% uposa2enia
zasadniczego
po 2 latachslu2by,
po 5 latachsluZby,15%po l0 latachstu2by,20%p 15 latach
109/o
sluiby, 25%
po 20latachstu2by,3(p/o
po 25 latachi 3s%po 30laach shr2by;
2)
2otnierzyzawodowych:dodarckza dtugoletniqstuz\ wojskowqw wysoko6ci
300,00
zl, kt6ry waastao3o/ouposa2enia
zasadniczego
po 3 latachslu2bywojskowej, o 6Vo
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4)

po 6 latach'o 97opo 9 latach<o
12%po t2 latactl o 15%po 15 lsrach onz o lvo
za ka2dykolejny rok sl.2by wojskowejpetnionej
ponad15 lat, nie wiecejjednarqnit
do wysokosci35Zopo 35 latachshreby;
funkcjonariuszy Policji, straey Graniczncj
i panstwowej suaty potarnej
(projektowany)oraz odpowiadajqcy
im systemobowiqzujqcyfimkcjonariuszyBiura
ochrony Rz4du: 2% uposa2enia
zasadniczego
po 2 latach slu2by, lo/o zakrzdy
kolejny rok slutbY, do wysoko$ci
20%po 20 larachstutby i 2% zakatde kolejne
dwa lata slu2by,do wysoko$ci32% po
32 latachsluzby,l4czniedo wysokosci35%
po 35 latachsfutby;
fwrkcjonariuszyslu2b specjalnych:2%
uposa2enia
zasadniczego
po 2 latachst'2by
(w przypadku ccnbalncgo Bi.ra
Antykorupcyjnego:s% po 5 ratachsrutby),
l%
za ka2dy kolejny rok shrZby,do
wysokosci20% po 20 latach sluzby oraz
0,5olo
za katdy kolejny rok stu2bypou4yzej
20 lat - lqczniedo wysokosci25% po 30 latach
slu2by.

Dane te wskazujq ir nie ma jednego
mzwi4zaniasystemou/ego
w przedmiotowyn
zakresie' wobec powyzszego
Eudno przychylic sig do stanowiskaRzqdowcgo
centrum
Legislacji i propozycji dostosowania
projektowanych akt6w praumych
dotycz*cych
furkcjonariusry shub specjalnych
do roaliqzaf przyj?tychw projekcie'stawy pafrstwowej
o
strazy Pozarnej oraz przepisach
dotyczqcychpolicjant6w i fiurkcjonariuszy
Smey
Granicarej.
Trudno takte wskazadpowdd,dla

kt6regoroaviqzaniadotyczgcepansnvowejstrazy
Po2arncjmialyby stacsig prunktcm
odniesieniadla nnzystkichinnych slutb, vczeg6lnie
dla
stuzbspccjalnych,kil6rerealizujqzadania
w odmiennychwanurkachi o odmiennejspecyfice.
czgsto w wan[rkach bezposrcdniego
zagrczeniatycia lub zdrowi4 pozagranicamipolski,
nierzadkow wan'rkach wojennych
gdzienie mogqliczyc na natychmiastowq
pomocw razie
klopor6w.
Mqiqc na uwadzer62nicepomigdzy
stutbami specjalnyni a pozostalymislutbami
mundruowymiwyptacowanodla
nichjednoliteroaviaz"niaprawng zgodnez roadi-aniami
przyjerymi dla 2olnierzy
zawodowych. 7a takim roauigzaniem
w odniesieniu
do funkcjonariuszywojskowych
shrzbspecjalnych przemawiafakt, it w sl'zbie
Wprriadu
wojskowego i sl'zbic Kontrvrpviadu
wojskowego zadania wykonujq zar6wno
funkcjonariusze
jak i eohrierzczawodowi,kt6rzyposiadajq
te sameuprawnieniai obowiqzkl
Trudno u'Elefut rraasadnienie,dla
kt6rego finkcjonariusz i tolnierz zawodowypetni4cy

sluzbg na rdrvnonegdny:ch
stanowiskachrv nojqkov,'vch slu2bach specialnych
mieliby b-v-c
traktorvani w sposittr oclnriennl'. Taka
s-l'tuac;iauzasadnia ujednolicenie zasacl wffostu
tlposaZef furrkcjonarius4. w'ojskow1,q,1r
slu2b specjalnl,chz uuadami okreilaiqclrni nzrosr
dodatkuza dlugrretrriqsru'bg *njskowq
zolnierzyzarvodowy.ch.
wydaje si* r'drtalisa ,k' pr$pono\A'any
dla slu2b specjalnych sysrem rv?rostu
uposazeniarasadtriczegoz tltulu wyslugi
lat *.ydaie sig elbkt.rrmicjszy niz sy"srcrnprz$gty
jako ntodelorvy \! resorcie
$pra\.v wer+rretrznych. System nal,iczania 96
l
urzrostu
rY'vnqgrodzevr'ia
zo kucly kcrlejnyrok pelnionei sluttrl' jesr prosrszy,
.ponie*'azponrara da*ej
forrnacii lepiqj z'aplandwnc u'ylatki
hud2etowe w krudynr roku, natomjasr samernu
funkcjonariusz'owi pozwala racjonalniej
poqjqc tlec.vrjg o ternrinie ocle,i$ciaze
slu2by
albo o jej kontynuo.rr.aniu.
Ivlqi4c na urtadze poRlzszq argumentnci$
uwazarnziloz.eniaprz.l,jgrerv skiero*,anych
do uzgoclnieri migdzyresonou'ych
prqiuktach rozporz4dzefi dotycz4cych
zmiany zasa,
wzrostu'uposazenjaznstrdniczcgo
tytulu rryslugi lat firnkcjorrarius;ryAgenqii
Rezpieczeristrwr
wewngtrznego- Agenqji wywiadu,
cenrralnggo Biura Antvkorupcyjnego
i stuzby
Ktlntnryr+'iadu Wojskowegoza uzasaclrrione.
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