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Z głębokimniepokojemZG NSZZFiPW przyjął fakt, żę przepisy ustawy z dnia29

pńdzieńika 20żI r.-o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

"Ju*v 
o podatku dochodowym od osób prawnych oruz niektórych innych ustaw (Dz. U

z 202i,, por. 2 I0 5), tzw. " 
pol skie go Ładu", p oprzęz zmianę spo s obu obliczania Podatku

i składki zdrowotnej (9%) oraz ulgi podatkowej (425 zŁ) spowodowałY de facto

zmniejszenie otrzymywanych uposażeń nie tylko czynnych funkcjonariuszY SłuŻbY

Więziinnej, a|e i świadczęń emerytalno - rentowych ustalonych dla bYĘch

funkcjonariuszy tej służby oraz człorlków ich rodzin.
Nie do zaakceptowania jest taka konstrukcja przepisów, która mogła wPĘnąĆ na

obnizenie otrzymywanego doĘchczas uposazenia, wynagrodzenia, czy ŚwiadCzenia

emerytalno - reŃowego, jakiegokolwiek funkcjonariusza, emeryta lub rencisty tej sfuzbY.

Wszókie zmiany podatkowe powinny byó co najmniej obojętne, a przede wszystkim

korzystniej ,r", rgódnie z zapewnieniami Pana Premieta, anikt w słuzbach mundurowYch

nie powinien otizymac niższego uposazenia, co powinno doĘczyó takżę wYsokoŚci

świadczenia emerytalno - rentowego Służby Więziennej t .

Należy podkreślić, że najmniej korzystne są przepisy dla emerytów i rencistów

Służby Więziennej, gdyż pomrjają wprost możliwość uwzględnienia dla tej gruPy

świadczeniobiorców tzw. ulgi dla klasy średniej, która przysługuje §lko czfnn|m
funkcjonariuszom i pracownikom. Tym samym przepisy są podwójnie dotkliwę

i niek-orzystne dla emerytów i rencistów Służby Więziennej oruz człotków ich rodzin, nie

Ęlko poptzęz obniżenie świadczenia, wskutek odmiennego obliczania podatku, składki,
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czy ilgi podatkowej, ale i pozbawienie ulgi dla klasy średniej, co dodatkowo je obniza od
kilkudziesięciu do kilkuset ńoĘ ch.

W ocenie Zarządll Głównego, konieczna jest zmiana przepisów w kierurlku
umozliwienia zastosowania ulgi dla klasy średniej równiez przęz emerytów i rencistów
SW. Przy azym zrównanie uprawnień w zakresie ulgi dla klasy średniej, nie powinno
spowodowaó obnizenia wysokości ani jednej otrzymywanej emerytury lub renty.
W odbiorze emerytów i rencistów, zapowiadane zmiany, w kierunku "rekompensaty"
tylko dla czynnych funkcjonariuszy, z jednoczesnym pominięciem tej rekompensaty dla
emerytów i rencistów, będzie przeprowadzone w sposób l<rzywdzący i kosźem ich
świadczeń. Ponadto ulga dla klasy średniej nie powinna wpĘwać bezpośrednio na
obnizenie uposazeń i wynagrodzeit, czy świadczęń ęmęrytalno - rentowych byĘch
funkcjonariuszy, bez względu na zajmowanę stanowisko w sfużbię, gdyż v,rynika ono
z jego indywidualnej ścieżki zawodowej, jęgo kompetencji, kwalifikacji,
odpowiedzialności ponoszonej nazajmowanym stanowisku, co niejednokrotnie odbija się
niekorzystnie na jego zdrowiu.

Postrzeganie Państwą przez funkcjonariuszy każdej służby mundurowej, przez
obywateli, a nawet przęz przyszĘch funkcjonariuszy, następuje takżę poprzez
zagwarantowanie w przepisach prawnych szacunku dla emerytow i rencistów tych słuzb,
a żadna zmiana przepisów będąca niekorzystna, a dodatkowo mogąca wywołać wrażenie,
że możę odbywać się kosźem środków budżetowych ptzeznaczonych na ich emerytury
lub renty, nie budzi zaufania do Państwa, a dodatkowo, mozę naruszaó ich podstawowe
prawa nabyte zagwatantowane w Konstytucji RP.

Mając na lwadzę povlyższe, ZG NSZZFiPW postuluje, aby zapowiadane
w oficjalnych stanowiskach Rządu zmiaty lub "rekompensaty" poprzez nowelizację
przepisów, przewidywaĘ zagwarantowanię nię pomniejszonej wysokości ich uposazeń,
wynagrodzęfi oraz świadczeń emerytalno - rentowych, ponadto ustanawiĄ odrębny
system podatkowy dla służb mundurowych oraz emerytów i rencistów tych służb, atalże
jednolitej ulgi dla klasy średniej zarówno dla czynrrych funkcjonariuszy SW oraz
emerytów lub rencistów SW, w wysokości, która nię różmicuje na niekorzyść niektórych
czynnych lu$ byĘch funkcjonariuszy.
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