
Według pzyjętej ustawy każdy, kto przed ,1990 r. pracował w tzw. ,,organach Państwa
totalitarnego" lorreśieńie wyrieowańe dowolnie przez autorów ustawY), kształcił się w
nuńeratŃnie wymienionycń w ustawie ośrodkach szkolenia, będzie pozbawionY Prawa do

,,emerytury poliiyjnej", bbz względu na swoje zasługi i lata służby dla wolnej Polski,

Anatoóiń e, beźasadne i bezpiawne restrykcje obejmą uprawnionych do rent inwalidzkich i

rent Ódzinnyclł. Według naszych szacunków, ustawa ta obejmie, co najmniej 200 tYs.

emerytów ró2nycrr słuzb- i ich iodziny, w tym talże pobierających renty i rentY rodzinne,

,1"*"i tyćh, xtórych kalectwo powstałow trakcie wykonywaniazadan służbowYch.

l

i ' W głębokim przekonaniu Federacji Stowarzyszeń Słuzb MundurowYch RP,

Ńiezaibzne Ćo' Związku Zawodowego Policjantów i innych organizacji, w tYm Helsińskiej

Fundacii ńaw. Człowieka, projekt tak drakońskiej i nonsensownej ustawy narusza

bóbśiańowe zdśóci} konstytucyjńe, takie jak ochrona praw nabytych, niedziałania Prawa
wstecz, zaufaniaobywateli Óo pJnst*a, niestosowania zasady odpowiedzialnoŚci zbiorowej i

ma z gruntu charańter repres}jny. Tym bardziej, źe Minister SW i A konsultował z nami

całkowicie inny projekt, niz później przesłany i procedowany przez 5ej! Zdecydowanie

negatywnie ocenił tę ustawę iowniei Sąd Najwyzszy Rp w przesłanym do Sejmu Rp piśmie

nr BSA ll0-021-525l16 zdnia 9 grudnia 2016 roku.

Mamy świadomoś ć, że to, co spotyka teraz ,,emerytów policyjnych" moŻe wkrótce

spotkać każdą grupę zawodową za lata pracy przed 1990 r. JesteŚmy zaniePokojeni, Że

tak niesprawieoliwyńi i z gruntu prawa niekonstytucyjnymi zapisami mogą byĆ kolejno objęci,

pozostaii funkcjoniriusze, prokuratozy, sędziowie, urzędnicy państwowi, nauczYciele, kadra

naukowa wyższych uczelni ikażda inna grupa zawodowa pracująca Przed 1990 rokiem.

Swiadczy oiy, wniesiony juz do Sejmu w dniu 2 grudnia 2Q16 r, identyczny projekt ustawY

o zmianió ustawy ozaopatzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Realizacja obietnic przedwyborczych pańii rządzącĄ wymaga pieniędzy, więc

nieskrywanym Ćelem działania rządu są ,,oŚzczędności budzetowe". Nie może to bYĆ jednak

uzasaónienjem bezprawnego odbierania naleznych emerytur członkom naszego

społeczeństwa, w tym przyp=adku funkcjonariuszom służb mundurowych, a W PżYszłoŚci
zołnierzom, wdowom i dzióciom po zmarłych funkcjonariuszach oraz rencistom tYch gruP

zawodowych. Ustawa ta nie uwzględnia w żaden sposób losu ludzi i będzie skutkowaĆ

tragediami rodzinnymi.

Celem i obowiązkiem statutowym Federacji Stowarzyszeń Słu;b MundurowYch RP
jest dążenie do zapewnienia dziesiąłkom tysięcy emerytowanych funkcjonariuszY słuŻb

munduiowych oraz ich rodzinom możliwości godnego zycia,

Licząc na przychylność i zrozumienie, łączymy wyrazy najwyżs2ggo szacunku i w
imieniu emerytow' i renóistów służb mundurowych życzymy Panu Prezydentowi i jego

Rodzinie wszystkiego najlepszegozokaĄi Świąt Bożego Narodzenia iNowego Roku.
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