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Parlamentu Europejskiego
dot. represvinvch przepisów ustawy emeMalnej słuzb mundurowvch.

Szanowny Panie Pośle,

w imieniu

Federacji Stowarzyszeń Słuzb Mundurowych RzeczypospoIitej
Polskiej a/vracam się z prośbąo udzielenie pomocy w obronie praw kons$tucyjnych

oraz postanowień Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wo|ności,które narusza ,,ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy .,oraz ich rodzin" (Dz.U. z2016, poz.
2270 z dnia 30 grudnia 2016 r.).
Ustawa ta ma na celu odebranie emerytom i rencistom słuzb mundurowych
godnie nabytych uprawnień emerytalnych za sfuzbę zarówno przed 1990 rokiem jak i
po 1990 r., to jest po odzyskaniu pzez Polskę pełnej suwerenności.
Emerytura funkcjonariuszy, którzy pełnili służbępzed 1990 rokiem, nie byli
karani, zostali pozytywnie zweryfikowani i ponownie przyjęci do słuzby ma wynosić
0%o podstawy wymiaru za każdy rok słuzby za ten okres, a w przypadku rent
inwalidzkich zmniejszona o 10 Yo podstawy wymiaru za kazdy rok służby. W
pzypadku policjantow i funkcjonariuszy innych służb,którzy zostali pozytywnie
zweryfikowani i od 1990 r., po ponownym zatrudnieniu, przez kolejne lata wiernie,
często z narażeniem zycia, słuzyli lub służąswojej Ojczyznie emerytura ma wynosić
nie więcej (a więc może być niższa) niz przeciętna emerytura wypłacana przezzus .
Obecnie jest to około 1630 ż netto.
Ustawa jest całkowitym zaprzeczeniem składanych nam przez rząd RP
zobowiązań oraz bezprzykładnym zignorowaniem zasady ciągłościpaństwa po 1990
r. i stanowi działanie o charakterze dyskryminującym oraz wysoce represyjnym.
Według przyjętej ustawy każdy, kto choć jeden dzień przed 1990 r. pracował
żw- ,,organach państwa totalitarnego" (określenie wykreowane dowolnie przez
autorów ustawy), lub kształciłsię w wymienionych numeratywnie ośrodkach
szkolenia będzie pozbawiony prawa do policyjnej emerytury bez względu na swoje
zasługi i lata słuzby dla wolnej Polski. Analogiczne, bezzasadne i bezprawne
restrykcje obejmą uprawnionych do rent inwalidzkich i rent rodzinnych, Według
naszych szacunków, ustawa ta będzie dotyczyć, co najmniej 200 tys. emerytów
róznych słuzb i członków ich rodzin, w tym także pobieĘących renty i renty rodzinne,
nawet tych, których kalectwo powstało w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Mamy świadomość,że to, co spotyka teraz emerytów policyjnych może
wkrótce spotkać każdą grupę zawodową za lata pracy pzed 1990 r. W najblizszych
latach, tak niesprawiedliwymi i z gruntu prawa niekons§ńucyjnymi zapisami mogą być
objęci: prokuratorzy, sędziwie, uzędnicy państwowi, nauczyciele, kadra naukowa

wyzszych uczelni i kazda inna grupa zawodowa pracująca przed 1990 rokiem.
Swiadczy o tym wniesiony już do Sejmu w dniu 2 grudnia 2016 r. identyczny projekt
ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zcłnierzy zawodowych oraz
ich rodzin

Mam świadomość,że obrana przez nas droga podnoszenia

problemu
iformułowanie prośby nie mieścisię w przyjętych standardach postępowania.
Jesteśmy,jako środowisko,do tego zmuszeni obecną sytuacją w kraju, w
szczególności faktem ubezwłasnowolnienia Trybunału Konstytucyjnego trudną
sytuacją w sądownictwie. Brakuje organow ochrony prawnejw Polsce, pzed ktorymi
moglibyśmy skutecznie dochodzić swoich praw.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Posła o podjęcie działań na
szczeblu międzynarodowym, mających na celu ustalenie w szczególności:
1- Czy Federacja Stowarzyszeń Słuzb Mundurowych Rą |ub inna organizacja w
niej zrzeszana mogą podjąć skuteczne działania prawne na drodze
międzynarodowej (skargi, petycje, wnioski) w ins§Aucjach i organach UE?
Jeżeli tak, to do jakich instytucji lub/i organów UE powinniśmy się zwrócić i
kiedy? W jakim trybie i formie?
2. Czy w przypadku, gdy działania FSSM RP lub stowarzyszeń okażą się
nieskuteczne a skarga (petycja, wniosek) zostaną odrzucone, mozliwe
będzie składanie skarg indywidualnych?, Czy te skargi nie zostaną
odrzucone z powodu działań podjętych pżez FSSM RP (patrz pkt.1)? lub czy
z powodu odzucenia skargi FSSM RP (stowarzyszeń) traktowane będą z
mniejszą uwagą?
3. Jakie inne informacje poza warunkami formalno-prawnymi powinna zawierać
skarga, petycja, wniosek kierowana do organów i instytucji UE.

i

Mając na uwadze wiedzę prawniczą Pana Posła i doświadczenie zyciowe oraz
llcząc na przychylnośći zrozumienie bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

/insp. w st. spocz- Zdzisław Czarnecki/

Prezydent FSSM RP

