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wystąpienia skierowanego

w sprawie wycofania z

do Premier

Rządu

dalszego procedowania w parlamencie

projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz

ich rodzin przekazanego celem udzielenia odpowiedzi proszę o przyjęcie następującego
wyjaśnienia.
Projekt powołanej ustawy zostŃ przyjęty ptzez Radę Ministrów w trybie obiegowym
stosownie do postanowień § 92 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów
2013 r.

-

z dnia29 pńdziemika

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006

falł, żę w

..uqJznaczonym terminie

i

1204).

Z lwagi

na

do zajęcia stanowiska nie zgłoszono uwag do projektu,

zgodnie z § 94 ust. 4 powołanej uchwały, został on uznany zaprzyjęty ptzezRadę Ministrów

i skierowany do Sejmu.
Ponadto wskazaó należy, ze wspomnianawyżej uchwała Rady Ministrów optócztrńu
,,zwykłego" przejmowania dokumentów rządo!\rych przewiduje również tryby odrębne, który
zostŃ przyjęty do procedowania powołanego proj ektu.
Projektowane rozwiązania są analo gicznejak regulacje ujęte w przygotowanym przez

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
o

i

Administracji projekcie ustawy o zmianie ustawy

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, SłużbyKontrwywiadu Wojskowego, SłużbyWywiadu

Wojskowego,

Centralnego Biura AntykorupĘnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Państwowej
Straży Pożarnej i SłużbyWięziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).

Podnieśćnależy, że projektowane zmiany zal<ładają obnizenie wysokości świadczeń
emerltalno-rentowych dla człoltków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz żołnierzy,
którzy pełnili słuzbę narzęcz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22lipca 1944 r. do dnia

31 sierpnia 1990 r. Katalog instytucji, w których pełnienie służbybędzie skutkowało
obniżeniem świadczeń, jest identyczny jak we wskazanej v,yżej ustawie o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcj onar ius zy

(...

).

W ocenie Ministerstwa Obrony Narodowej służbai praca w aparacie bezpieczeństwa
PRL uzasadnia obniZenie świadczeńotrzymywanych dotychczas w pełnej wysokości.
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Do wiadomości

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Minister - Członek Rady Ministrów
Pani Beata KEMPA
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