Warszawa,

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Departament Spraw Socjalnych

£5

października 20161.

AL SfcpóSgMd 218,00411 Wmmma
Tde&n: Hi)»l-«74404.Tde&c (+48)261-876451

*yMIST£BSTWO OBRONY NARODOWEJ
KANCELARIA JAWNA WYDZIAŁ I

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz.
1195) oraz § 8 piet 1 decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 250/MON z dnia 26 czerwca
2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
(Dz. Urz. MON poz. 192 z późn. zm.) zawiadamiam, że Pana petycja z dnia 28 lipca 2016 r.,
dotycząca podjęcia działań legislacyjnych mających na celu odmowę zaliczenia okresu pracy
(służby) przypadającego na lata 1944-1957 jako okresu pracy (służby) wpływającego na
wysokość świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy
pracujących (pełniących służbę) w tymże okresie w:
a) Głównym Zarządzie Informacji Wojskowej (polski odpowiednik sowieckiego Smiersz,
kontrwywiadzie wojskowym PRL z lat 1944-1957);
b) Zarządzie II Sztabu Generalnego LWP;
c) Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
d) Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego oraz terenowych Urzędach Bezpieczeństwa
Wewnętrznego;
e) wojskowych instytucjach wymiaru sprawiedliwości (sądownictwa i prokuratury)
została rozpatrzona negatywnie.
UZASADNIENIE
W dniu 29 lipca 2016 r. do Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęła drogą
elektroniczną petycja, w której wnosi Pan o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu
odmowę zaliczenia okresu pracy (służby) przypadającego na lata 1944-1957 jako okresu
pracy (służby) wpływającego na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych
pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy wskazanych przez Pana służb i instytucji.
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W uzasadnieniu petycji podnosi Pan, że „Mimo podjęcia w ostatnim czasie działań
legislacyjnych mających na celu obniżenie (nadal wysokich w porównaniu z „cywilnymi")
emerytur byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa..., niemalże całkowicie pomija się
inną - równie zasadną kwestię. Mowa tutaj o generalnym uznaniu okresu przypadającego na
lala 1944-1957, za okres pracy.". Wskazuje Pan na brak uzasadnienia do uznawania czasu
służby przypadającego w okresie od 1944 r. do 1957 r. w wyżej wymienionych organach do
łącznego czasu pracy ze względu na takt, że był on okresem pracy na rzecz Związku
Radzieckiego, a nie Polski.
W odpowiedzi na Pana petycję uprzejmie wyjaśniam.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037 - j.t.) wprowadza w stosunku do ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 887 - j.t.), regulującej zasady funkcjonowania ogólnego stanu zabezpieczenia
społecznego odrębny, szczególny system zabezpieczenia społecznego w stosunku do
żołnierzy zawodowych.
Wskazany system opiera się na założeniu, że zwolnionemu ze służby żołnierzowi
przysługuje na zasadach określonych w ustawie zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi
emerytalnej obejmującej okresy służby wojskowej w Wojsku Polskim i im równorzędne,
łącznie z okresami wskazanymi w art. 14 i 16. Wyjątek od powyższego określa art. 13 ust 2
wojskowej ustawy emerytalnej, zgodnie z którym jako okresu służby w Wojsku Polskim nie
traktuje się służby pełnionej w latach 1944-1956 w Informacji Wojskowej, sądownictwie
wojskowym i w prokuraturze wojskowej, jeżeli emerytowi udowodniono w trybie
postępowania karnego lub dyscyplinarnego stosowanie represji wobec osób podejrzanych lub
skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości. Jednakże okresy te
przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej traktuje się jako okresy składkowe.
W art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 - j.t.) ustawodawca szczegółowo określił
okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości Przedmiotowe
okresy podzielił na składkowe i nieskładkowe. Okresy zatrudnienia (pełnienia służby)
zaliczone zostały do okresów składkowych bez względu na czas i miejsce ich wykonywania.
Nadto system ubezpieczeń społecznych, funkcjonujący w oparciu o ustawę z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 - j.t.)
w art 6 ust. 1 pkt 1 stanowi, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu
podlegają, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami,
z wyłączeniem prokuratorów.
Tym samym powyższe zapisy wykluczają możliwość całkowitego wyłączenia przy
ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych okresów pracy (służby) przypadających na lata
1944-1957 we wskazanych przez Pana organach.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że zgłoszony postulat
w proponowanym kształcie nie może zostać uwzględniony.
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Każde podjecie działań w kierunku zmiany przepisów w zakresie uprawnień dla
określonej grupy społecznej lub zmniejszenia zakresu już przyznanych uprawnień wymaga
szczegółowe) analizy przy rozważaniu możliwych do zastosowania rozwiązań.
POUCZENIE
Zgodnie z art 13 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. poz. 1195), sposób załatwienia
petycji nie może być przedmiotem skargi.
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