
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

„Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 23 kwietnia na pierwszej stronie opublikował artykuł, z którego wynika, 

że tegoroczne odprawy dla funkcjonariuszy mogą zrujnować budżet Policji. Ze służby w roku bieżącym mo-

że odejść nawet sześć tysięcy funkcjonariuszy. Przyczyn takiego stanu rzeczy dziennikarze upatrują w tym, 

że rząd w niedługim czasie może zlikwidować trzecią grupę inwalidzką, a ta daje mundurowym powiększe-

nie emerytury nawet o 15%. Według wyliczeń w przypadku jednego funkcjonariusza może chodzić o kwotę 

równowartą pięciu latom pracy, tak więc policjanci nie chcą narażać się na utratę tego przywileju. 

Już dziś wiadomo, że na pokrycie przysługujących z mocy prawa świadczeń dla odchodzących policjan-

tów potrzeba 242 miliony zł. Dla porównania podam, że w tegorocznym budżecie Policji na zakup radiowo-

zów przeznaczono 9 milionów zł. Tak więc kwota wyliczona na potrzebne świadczenia dla przyszłych poli-

cjantów emerytów jest ogromna. Jeśli funkcjonariusz Policji przepracował trzydzieści lat w służbie, to – 

przechodząc dziś na emeryturę – może liczyć na sześciokrotność pensji, dodatkowo pracodawca musi się 

rozliczyć z funkcjonariuszem z zaległych urlopów. Niektórzy funkcjonariusze wysocy rangą, odchodząc na 

emeryturę, otrzymają nawet 50 tysięcy zł, a nie brakuje i takich, którzy otrzymają 100 tysięcy zł odprawy. Są 

to niepokojące dane, które mogą skutkować zrujnowaniem tegorocznego budżetu Policji. 

Chcę zapytać: 

1. Czy Pan Minister był proszony o opiniowanie pomysłu likwidacji trzeciej grupy inwalidzkiej w kontek-

ście pracy służb mundurowych, a jeśli tak, to w jaki sposób Pan opiniował ten pomysł? Jak Pan się zapatruje 

na fakt, że duża grupa policjantów może myśleć o odejściu ze służby, biorąc pod uwagę taką okoliczność, iż 

mogą otrzymać trzecią grupę inwalidzką? Czy to zjawisko jawi się jako problem organizacyjny dla polskiej 

Policji? 

2. Czy kwota 242 milionów zł na odprawy dla policjantów – przyszłych emerytów, podawana przez re-

daktorów „Dziennika Gazety Prawnej”, jest zbliżona do rzeczywistej kwoty przewidzianej na ten cel? Jeśli 

nie, to jakiego rzędu kwotę na omawiany cel przewiduje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w roku bieżą-

cym? Czy kwota ta nie zachwieje planami związanymi z tegorocznymi zakupami przez Policję wyposażenia 

i planami inwestycyjnymi związanymi z remontami komisariatów? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 
 

 




