
NIE dla obniżania emerytur mundurowych 

4 marzec o 11:34 

PETYCJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCA EMERYTALNEJ 

USTAWY REPRESYJNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH. 

Apeluję do wszystkich, którzy nie zgadzają się na niszczenie elementarnych podstaw państwa 

prawnego o poparcie dla poniższych inicjatyw: 

1.PETYCJA DOTYCZĄCA EMERYTALNEJ USTAWY REPRESYJNEJ SŁUŻB 

MUNDUROWYCH. Można ją znaleźć na stronie IGI przy wpisie z 24 stycznia. Podaję link 

http://www.ifp.pl/index.php… do strony IFP gdzie można znaleźć adres strony. Oryginalny 

link jest odrzucany przez FB jako NIEBEZPIECZNY. Petycję będzie ją można poprzeć, 

gdy zostanie uznana za dopuszczalną i pojawi się na stronie PE.  

2. Już teraz można poprzeć petycję nr 0031/2016 do PE DOTYCZĄCĄ NARUSZENIA 

PRAW PODSTAWOWYCH, bo została ona uznana za dopuszczalną. Ta petycja jest także 

bardzo ważna. 

Akcja popierania tych petycji jest ważna, ale niech nikt się nie łudzi, że Parlament Europejski 

coś za nas załatwi. Zarówno Komisja Wenecka jak i PE są organizacjami nakłaniającymi do 

przestrzegania prawa, ale nie posiadają twardych instrumentów dla egzekwowania swoich 

zaleceń. Zadaniem petycji jest postawienie pod pręgierzem międzynarodowej opinii 

publicznej tych, którzy nie przestrzegają elementarnych norm obowiązujących w 

cywilizowanych państwach prawa. Zarówno Komisja Wenecka jak i PE wydają zalecenia, 

które są prawem w wersji „soft”. Jak na razie, oczadziały władzą PiS nic sobie z tego nie robi. 

Sytuację porównać można do meczu szachowego gdzie zawodnik po jednej stronie 

szachownicy opracowuje różne strategie prowadzące do wygranej, a przeciwnik przychodzi z 

kijem bejsbolowym, rozwala wszystko i twierdzi, że wygrał mecz. 

Dlatego jeszcze raz proszę, nie ograniczajcie się do klepania po klawiaturach komputerów i 

klikania myszką. Docierajcie do jak największej liczby REPRESJONOWANYCH 

EMERYTÓW MUNDUROWYCH już dotkniętych tą ustawą, do tych, wobec których 

podobne rozwiązania się tworzy i do członków ich rodzin. Odnawiajcie stare kontakty i 

znajomości. Wystarczy, gdy REPRESJONOWANY EMERYT posiadający autorytet w 

swoim środowisku, zgromadzi wokół siebie 5- 7 osób i powiadomi mnie lub kogoś, kto wie 

już, komu o takiej grupie powiedzieć. Ja ze swojej strony postaram się skontaktować z 

zainteresowanymi i powiedzieć, co robić dalej. ZJEDNOCZMY SIĘ I WALCZMY O 

SWOJE PRAWA. NIKT ZA NAS TEGO NIE ZROBI!!! Andrzej Milczanowski w swoim 

publicznym wystąpieniu powiedział: „Znaczna cześć z was i wasze rodziny, dozna uderzenia 

w podstawy waszej egzystencji…… „. My już nie mamy gdzie się cofnąć. POZOSTAJE 

NAM TYLKO TWARDE DOCHODZENIE SWOICH RACJI W RAMACH 

DEMOKRATYCZNEGO ( jeszcze) PRAWA. 

Na koniec posłużę się cytatem z książki pt. „Czarna bandera” autorstwa Janusza Meissnera : 

„Z drapieżców walczących o zdobycz najczęściej zwycięża ten, który jest głodny, a jeśli ginie 

pod przewagą sytych, zadaje wiele ran śmiertelnych”. 

INSTRUKCJA   REJESTRACJI     w celu poparcia petycji : 

 Po pierwsze  trzeba się zarejestrować https://petiport.secure.europarl.europa.eu/…/regi…/register… 

zarejestruj się 

https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1906777652934156&id=1777736369171619
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ifp.pl%2Findex.php%3Fname%3DPNphpBB2%26file%3Dviewtopic%26t%3D48112%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26start%3D2220&h=ATMwGWuB3ErznEnIV8RiPhr3hfa6bBeW_d4UYMTSzrLtWguBPyCu46Ht0ngIOtwCdafyRvKr7BS7ZRouFAI73TAsrYqUEHBteM4BMVdtFjh6Zj29jr-tA4c4k4lMRwyCZxqFNAc&enc=AZOWBAzV3bfjLjdN2mRQLZC0tgYl4qA-OIU2t53qBXWzQDWsLcy7SYA36lLDvJNmOp61AwyNn1AaRF55pLxOqmdzNiJX2WO3ELVVVwQGm90fVLXl3uRigOc1QnFnIrux3vKg9st_63q9_Ov961HvwHLYWe8U0rn7zB_-uqjmqi6u16QVuSv3RWUNan9hHSsRTvI&s=1
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/registration/register#registerFrm


Rejestracja | PETI | Komisje | Parlament Europejski 

Strona startowa do utworzenia konta i złożenia petycji. Dalsze linki do strony Parlamentu 

Europejskiego. 

PETIPORT.SECURE.EUROPARL.EUROPA.EU 

 - otrzymasz maila na podany przy rejestracji adres,  

 - otrzymanego maila o rejestracji potwierdzić, klikając w pierwszy otrzymany link w tym mailu 

 -  następne, zalogować się na stronie PE z linku 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/.../register...? 

Rejestracja | PETI | Komisje | Parlament Europejski 

Strona startowa do utworzenia konta i złożenia petycji. Dalsze linki do strony Parlamentu 

Europejskiego. 

PETIPORT.SECURE.EUROPARL.EUROPA.EU 

-  w okienko szukania wpisać nr Petycji  0031/2016 Enter przewinąć stronkę do końca, pojawi się 

Petycja klik w nią, natępnie odszukać na ekranie POPRZYJ PETYCJE I KLIK T TO 

  JAK WSZYSTKO ZROBICIE   MAILEM OTRZYMACIE POTWIERDZENIE """Congratulations, XXXXXXXX. 

You have just added your online support to petition 0031/2016. 

This is simply a notification for your records""" I JUŻ :-) 

 

  Podpowiadajcie innym, bo wielu z nas nie wie jak to zrobić. A niedługo nasza się ukaże! 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/.../register

