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Rzeczpospo! itej Polskiej

dot.. pozbawienia praw nabvtvch przez funkcionariuszy słuzb mundurowych.
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Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a wszyscy są rowni wobec tego
prawa, zwracamy się do Pana, jako najwyzszego przedstawiciela RP, czuwającego nad
przestrzeganiem Konstytucji RP, a takze najwyzszego zwierzchnika Sił Zbrojnych
o niepodpisywanie uchwalonej przez Sejm, w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawy:
- uo zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontnływiadu Wojskowego,
Słuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Strazy Pożarnej i Słuzby Więziennej oraz ich rodzin"

Ustawa ta ma na celu odebranie godnie nabytych uprawnień emerytalnych za służbę
po 1990 r., to jest po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności.

Podkreślamy, że chodzi żołniezy i funkcjonariuszy słuzb mundurowych, ktozy
zostali pozytywnie zweryfikowani, a następnie od 1990 r., po ponownym zatrudnieniu, przez
kolejne lata wiernie, często z narażeniem życia, słuzyli lub słuzą Ojczyźnie.

Projekt ustawy jest zaprzeczeniem składanych przez kolejne rządy Rzeczypospolitej
zobowiązań wobec żołnierzy i funkcjonariuszy, ktorzy w okresie transformacji ustrojowej
podjęli się stanąć na strazy bezpieczenstwa państwa ijego obywateli.

Pozostaje on też w jaskrawej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
wydanym w 2010 roku, w sprawie K6/09, ktory stwierdził, że. "Każdy funkcjonariusz organów
bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji
bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz
pienuszy od połowy 1990r., w tym równe prawa do konystania z uprzywilejowanych zasad
zaopatrzenia emerytalnego" (pkt 10,4,2, sfr. 83 orzeczenia TK) ,,Służba w organach
suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy
dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy
też nie".


