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W N I O S E K 

o opinię projektu ustawy

Na podstawie przepisu art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1254) Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
(zwane dalej „Prezydium”) wnosi o wydanie i przesłanie do marszałków Sejmu i Senatu opinii o
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin (druk sejmowy 1105).

Składając ten wniosek Prezydium kieruje się następującymi przesłankami. 

1. Projekt ustawy został przygotowany potajemnie z rażącym naruszeniem obowiązującego
prawa. Podczas prac nad nim naruszono liczne przepisy Regulaminu Pracy Rady Ministrów
dotyczące postępowania z projektami dokumentów rządowych. Wbrew twierdzeniu autorów
projektu ustawy zamieszczonym w jej uzasadnieniu, nie został on opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Nie można go
znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie przeprowadzono
jego uzgodnień ani konsultacji społecznych. Nie został on rozpatrzony przez Komitet Stały
Rady Ministrów. Nie było go również w porządku obrad Rady Ministrów ani w dniu 24 listopada
2016 r., ani w innych terminach. Mimo tych naruszeń prawa w dniu 2 grudnia br. został on
podpisany przez Panią Premier Beatę Szydło i jako projekt rządowy skierowany do Sejmu

2. Projekt ustawy powstawał w atmosferze kłamstwa. W dniu 5 lutego 2016 r. Szef Gabinetu
Politycznego Ministra Obrony Narodowej – Rzecznik Prasowy, Pan Bartłomiej Misiewicz, w



reakcji na obawy w wojsku dotyczące m. in. warunków przechodzenia na emeryturę,
poinformował Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych (KONWENT),
że w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych ministerstwach nie są w tej chwili
prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy zawodowych oraz emerytów
wojskowych. Pan Bartłomiej Misiewicz podkreślił także, że takie prace nie są planowane w
komórkach resortu obrony narodowej. 

3. Projektodawca uzasadnia potrzebę nowelizacji ustawy koniecznością zniesienia przywilejów
emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22
lipca 19944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. oraz w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego.
Autor ustawy wprowadza w błąd społeczeństwo używając określenia „specjalne przywileje
emerytalne”, co jest świadomym, zamierzonym brakiem odróżnienia zaopatrzeniowego
systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i ich rodzin od powszechnego systemu
ubezpieczeń społecznych. Nie bierze pod uwagę tego, że system emerytalny służb
mundurowych nie kształtuje przywilejów emerytalnych, tak jak powszechnie twierdzi się w
środkach masowego przekazu, ale uwzględnia szczególne ryzyko zawodowe. Uprawnienia
emerytalne nie są szczególnymi korzyściami (nagrodą) nawet w odniesieniu do służb
mundurowych. Jest to uprawnienie z tytułu pełnienia tej służby w organach państwa. Emerytura
należy się za udział (pełnienie służby), a nie za sposób jej pełnienia. Jeśliby sposób pełnienia
służby doprowadzał do popełnienia przestępstwa przez konkretnego żołnierza
(funkcjonariusza), to możliwe jest odebranie mu prawa do emerytury mundurowej, czego nie
przewiduje system powszechny. 

4. Projektodawca nie chce zauważyć, że żołnierze objęci zakresem projektowanej ustawy pełnili
również zawodową służbę wojskową w różnych jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem
ich na stanowiska służbowe w jednostkach i formacjach wymienionych w art. 13b ust. 1
projektu ustawy oraz po zwolnieniu z nich, a także w wolnej Polsce po dniu 31 sierpnia 1990 r.
Dlatego projekt obniżenia im emerytur do średniej krajowej bez uwzględniania tych faktów ma
charakter represyjny i odwetowy. 

Mając powyższe na uwadze wniosek o wydanie opinii jest zasadny. 

Z upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

P R E Z E S

/  -  / gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszek Puchała


