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Szanowny Panie Pośle!

Dziękuję za Pana pisma z dnia 7 lutego i 28 marca 2017 r., w których wyraża Pan zaniepokojenie nowymi
przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy polskich sił zbrojnych i członków ich rodzin
oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych w Polsce. Pragnę przeprosić za późną odpowiedź. Komisja
zdaje sobie sprawę, że projekt ustawy dotyczącej byłych wojskowych nie został jeszcze przyjęty i jest nadal
przedmiotem prac sejmowych, natomiast przepisy dotyczące innych pracowników służb mundurowych w Polsce
zostały już przyjęte.
Komisja zapoznała się z Pana stwierdzeniem, że odnośne przepisy są sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi i
łamią uniwersalne prawa człowieka.
Jeśli chodzi o ich ewentualną niezgodność z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, chciałbym podkreślić, że
omawiana kwestia stanowi kolejny sygnał świadczący o tym, jak ważna jest skuteczna kontrola konstytucyjności
prawa w Polsce. W tym względzie pragnę przypomnieć, że w dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła
uzupełniające zalecenie w sprawie praworządności w Polsce, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie obecną
sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym i skutecznością kontroli zgodności przepisów z Konstytucją a przy tym
zwróciła się do polskich władz z prośbą o rozwiązanie wskazanych problemów w trybie pilnym. Tekst zalecenia i
dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji1. W dniu 20 lutego 2017 r. Komisja otrzymała
odpowiedź polskiego rządu. Obecnie Komisja z namysłem rozważa swoje następne kroki.
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W odpowiedzi na Pana pytanie o możliwe środki odwoławcze wynikające z przepisów prawa UE dotyczących
stosowania odnośnego ustawodawstwa, muszę Pana poinformować, że z dostępnych informacji wynika, iż
poruszona przez Pana kwestia nie wydaje się związana z wykonaniem unijnego prawa. Z tego samego względu
Agencja Praw Podstawowych nie ma w tej kwestii pola do działania, gdyż zgodnie ze swoim mandatem zajmuje
się problematyką praw podstawowych w państwach członkowskich w zakresie dotyczącym wykonania przepisów
prawa UE.
Na koniec pragnę przypomnieć, że każda osoba, która uważa, że zostały naruszone jej prawa lub wolności
zagwarantowane w europejskiej konwencji praw człowieka, może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka2. Należy jednak pamiętać, że Trybunał może przystąpić do rozpatrywania sprawy dopiero wtedy,
gdy wyczerpane zostaną wszystkie krajowe środki odwoławcze.
Pragnę Pana zapewnić, że Komisja jest zdecydowana bronić wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej
i będzie nadal śledzić rozwój wydarzeń w Polsce w tym zakresie.
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