Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.

Protokół czwartego posiedzenia Senackiego Zespołu StraŜaków

Dnia 20 marca 2013 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego
Zespołu

StraŜaków

pod

przewodnictwem

Pana

Senatora

Zbigniewa

Meresa,

przy udziale Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej - Przewodniczącej Poselskiego Zespołu
StraŜaków.
Pierwsza część posiedzenia, w związku z licznymi interwencjami emerytów
i rencistów słuŜb mundurowych, w tym Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów
PoŜarnictwa, dotyczyła sprawy planowanej ustawy, która ograniczałaby wysokość odpisu
na fundusz socjalny.
Przewodniczący

Zespołu,

senator

Zbigniew

Meres,

przedstawił

pokrótce

problematykę i poinformował, Ŝe obecnie Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów słuŜb
mundurowych stanowi 0,5% kwoty zaplanowanej w budŜecie państwa na wypłatę
świadczeń zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy. W okresie ostatnich 5 lat wysokość
tego funduszu wzrosła z poziomu 25 mln zł do blisko 32 mln zł, czyli o 7 mln zł. W dniu 21
lutego 2013 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur
poinformował podczas posiedzenia Sejmu o tym, Ŝe planowane jest obniŜenie funduszu o
połowę. Oszczędności powstałe z tego tytułu miałyby zostać przeznaczone na realizację
programów prewencji rentowej i aktywizacji zawodowej słuŜb.
Propozycja Ministra Spraw Wewnętrznych została ujęta w projekcie ustawy
o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Ŝołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego,
SłuŜby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, StraŜy Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej StraŜy PoŜarnej i SłuŜby Więziennej oraz ich rodzin
oraz o zmianie niektórych innych ustaw …
…(http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/435/22065/Projekt_ustawy_o_komisjach_lekarskich_po
dleglych_ministrowi_wlasciwemu_do_spraw_.html).

Pani Poseł Krystyna Skowrońska poinformowała, Ŝe Poselski Zespół StraŜaków
nie zapoznał się jeszcze z proponowanymi zmianami. W związku z powyŜszym, celem
skrócenia okresu konsultacji potrzebnych do opracowania wspólnego stanowiska obu
Zespołów, upowaŜniono Panią Senator AndŜelikę MoŜdŜanowską do udziału w
najbliŜszym spotkaniu tego gremium.
Druga część posiedzenia Zespołu poświęcona była problematyce podatku VAT.
Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany przepisów w sprawie obniŜonej stawki
podatku VAT stosowanej do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego. Zgodnie z unijnymi przepisami obniŜona stawka tego podatku moŜe
być stosowana tylko do niektórych towarów i usług. Zdaniem Komisji unijna dyrektywa
nie zezwala Polsce na stosowanie obniŜonej stawki podatku VAT w odniesieniu
do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Nie są one
bowiem umieszczone w przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie wykazie
towarów i usług, które mogą być objęte niŜszym podatkiem.
Pani Poseł Krystyna Skowrońska podzieliła się informacją, Ŝe obecnie rząd nie
przygotowuje zmiany w zakresie podatku VAT, co moŜe jednocześnie oznaczać
oczekiwanie na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przeprowadzane są
ekspertyzy prawne.
Członkowie Zespołu przychylili się do koncepcji skierowania do Ministra Finansów
wystąpienia, którego zasadniczym celem będzie uzyskanie formalnego potwierdzenia
faktu, iŜ nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące zmian stawki podatku VAT na
towary przeznaczone na cele bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.
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