
Niezależny §amoządny Zwlązek Zawodowy
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

ZARZĄD GŁOWNY
02-520 Warszawa tel.:22 640 80 23|226408267
ul, Wiśniowa 50

REGON: O1 3041 87 1

tax. 22 849 82 30
NlP: 521-28-94-909

199o-2o2o

Ldz.ZGl I" D022

Warszawa, /0 stycznia 2022t.

1. Sz. Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Sz. Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

3. Sz. Pan Jarosław Kacryński
Wiceprezes Rady Ministrów

4. Sz. Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

5. Sz. Pan Michał Woś
Wiceminister Sprawiedliwości
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Z głęb okim niepokoj e m ZG NSZZF iPW przy ją fakt, że przepisy ustawy z dnia 29
paździemika 202l r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U
z 202l r, poz. 21 0 5), tzw. "Polskiego Ładu", poprzęz zmianę sposobu obliczania podatku
i składki zdrowotnej (9%) oraz ulgi podatkowej (425 zł) spowodowĄ de facto
zmniejszenie otrzymywanych uposażeń nie tylko czynnych funkcjonariuszy Służby
Więziennej, ale i świadczeń emerytalno - rentowych ustalonych dla byĘch
funkcjonariuszy tej służby oraz człotków ich rodzin.

Nie do zaakceptowania jest taka konstrukcja przepisów, która mogła wpĘnąć na
obnizenie otrzymywanego doĘchczas uposazenia, wynagrodzenia, czy świadczenia
emerytalno - rentowego, jakiegokolwiek funkcjonarilsza, emeryta lub rencisty tej sfuZby.
Wszelkie zmiany podatkowe powinny być co najmniej obojętne, a przede wszystkim
korzystniej sze, zgodnie z zapewnieniami Pana Premieta, a nikt w słuzbach mundurowych
nie powinien otrzymaó niższego uposazenia, co powinno doĘczyć takżę wysokości
świadczęnia emerytalno - rentowego Służby Więziennej t .

Należy podkreślić, że nĄmniej 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 tylko czynnym
funkcjonariuszom i pracownikom. Tym samym przepisy są podwójnie dotkliwe
i niekorzystne dla emerytów i ręncistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, nie
tylko poprzęz obnizenie świadczenia, wskutek odmięnnego obliczania podatku, składki,



czl ulgi podatkowej, ale i pozbawienie ulgi dla klasy średniej, co dodatkowo je obniza od
kilkudziesięciu do kilkuset złoĘ ch.

W ocenie Zarządu Głównego, konieczna jest zmiana przepisów w kierunku
umożliwienia zastosowania ulgi dla klasy średniej również przęz emerytów i rencistów
SW. Przy czym ztównanię uprawnień w zakresie ulgi dla klasy średniej, nie powinno
spowodowaĆ obniżenia wysokości ani jednej otrzymywanej emerytury lub ren§.
W odbiorze emerytów i rencistów, zapowiadane zmiany, w kierunku "rekompensaty"
tylko dla czynrrych funkcjonariuszy, z jednoczesnym pominięciem tej rekompensaty dla
emerytów i rencistów, będzie przęprowadzone w sposób Łłzywdzący i kosżem ich
świadczeń. Ponadto ulga dla klasy średniej nie powinna wpĘwać bezpośrednio na
obnizenie uposazeń i wynagrodzeń, czy świadczęfi ęmęrytalno - rentowych byĘch
funkcjonariuszy, bez względu na zĄmowane stanowisko w sfużbie, gdyż wynika ono
z jego indywidualnej ścieżki zawodowej, jego kompetencji, kwalifikacji,
odpowiedzialności ponoszonej na zajmowanym stanowisku, co niejednokrotnie odbija się
niekorzystnie na jego zdrowiu.

Postrzeganie Państwa, przęz funkcjonariuszy kużdej służby mundurowej, przez
obywateli, a nawet przęz przyszĘch funkcjonariuszy, następuje takżę poprzęz
zagwarantowanię w przepisach prawnych szacunku dla emerytow i rencistów tych sfużb,
a żadna zmiana przepisów będąca niekorzystna, a dodatkowo mogąca wywołaó wrażenie,
że możę odbywać się kosźem środków budźetowych przeznaczonych na ich emerytury
lub renty, nie budzi zaufania do Państwa, a dodatkowo, mozę naruszać ich podstawowe
prawa nabyte zagwarantowane w KonĘtucji RP.

Mając na uwadzę powyższe, ZG NSZZFiPW postuluje, aby zapowiadane
w oficjalnych stanowiskach Rządu zmiany lub "rekompensaty" poptzez nowelizację
przepisów, przewidywaĘ zagwarantowanie nie pomniejszonej wysokości ich uposńeń,
wynagrodzęfi oraz świadczeń emerytalno - rentowych, ponadto ustanawiĄ odrębny
system podatkowy dla służb mundurowych oraz emerytów i rencistów tych służb, atakżę
jednolitej ulgi dla klasy średniej zarówno dla czynnych funkcjonariuszy SW oraz
emerytów lub rencistów SW, w wysokości, która nie róźnicuje na niekorzyść niektórych
czynny ch lub byłych funkcj onariuszy.
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