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S T A N O W I S K O 
 

Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące 
rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany ustawy  
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
 
 Działając w imieniu swoich Organizacji pragniemy wyrazić oburzenie wobec zamiaru 
wprowadzenia w życie ustawy, która jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi oraz deklaracjami 
Ministrów Rządu RP, że zmiany w ustawie emerytalnej nie będą dotyczyć obecnie służących  
funkcjonariuszy w takim zakresie jak to przedstawiono w kolejnym już projekcie zmiany ustawy 
emerytalnej (poprzedni został przedstawiony w lipcu br. i zawierał inne rozwiązania w zakresie 
sposobu naliczania emerytur). 
 Funkcjonariusze, którzy służyli i służą z oddaniem dla demokratycznego Polskiego Państwa 
czują się dzisiaj oszukani i obrażani stwierdzeniami Premier polskiego Rządu i jego Ministrów, 
którzy publicznie twierdzą że „są oprawcami, że służyli dla zbrodniczego reżimu oraz, że byli na 
usługach Moskwy”. 
 Tego typu słowa nigdy nie powinny paść z ust najważniejszych ludzi w Polsce, gdyż 
podważają zaufanie do nich i Państwa Polskiego.   
 Zgodnie z Wyrokiem  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt K 
6/09 - OTK ZU nr 2A/2010, poz. 15 w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o 
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji. ( Dz.U. Nr 36, poz. 
204 z dnia 10 marca 2010 r. ) 
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„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 pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do 
korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego”. 
 Ponadto, w tym samym wyroku Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu stwierdza: 
„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”. 
 Z tego jasno wynika, że osoby, które w 1990 roku zostały pozytywnie zweryfikowane, nie 
przez kogo innego jak przez działaczy opozycji demokratycznej oczekują od Państwa szacunku, 
respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz dotrzymywania złożonych publicznie 
obietnic. 
 Powoływanie się na zasadę „sprawiedliwości społecznej”  np. w kontekście zapisu art. 15c 
ust. 3 projektu ustawy jest elementem „zemsty politycznej” oraz ma na celu głównie 
przypodobanie się części społeczeństwa oraz pozyskanie dodatkowych środków finansowych 
(ustawa daje oszczędności na poziomie ok. 550 ml zł),  w coraz to bardziej kurczącym się budżecie 
Państwa. 
 Stosowanie sprawiedliwości społecznej na „oślep”, bez weryfikacji faktycznej działalności 
osób przed rokiem 1990, i zapewnienia im elementarnego prawa do sądu, nie zaś tylko formalnej, 
na podstawie rozkazu personalnego  jest sprzeczne z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym.   
 Nasza Federacja popiera działania Rządu RP w celu poprawy sytuacji materialnej osób, 
które dały nam demokrację i wolność, ale przekaz medialny prezentowany przez Premier RP 
i  niektórych Ministrów jest instrumentalny  i ma przekonać opinię publiczną, że wszyscy, którzy 
„choć jeden dzień służyli na rzecz państwa totalitarnego” są Polakami gorszego „sortu” i nie 
zasługują na sprawiedliwe traktowanie. 
 Przyjęta w listopadzie br. przez Rząd RP ustawa dotyczy wyłącznie określonych grup 
społecznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków, pomijając inne grupy społeczne i 
można bez żadnych skrupułów stwierdzić, że jest to decyzja podjęta z premedytacją w celu 
dyskryminacji tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin. 
 Federacja żąda od  Premier RP oraz podległych jej Ministrów  zakończenia uprawiania 
demagogii wobec funkcjonariuszy  służb mundurowych oraz tworzenia rozwiązań prawnych 
zgodnych z poczuciem faktycznej nie iluzorycznej sprawiedliwości społecznej, Konstytucją RP  
oraz szacunku do funkcjonariuszy  reprezentujących również polskie Państwo. 
 Zdajemy sobie sprawę, że nasze stanowisko zostanie potraktowane jako działanie 
polityczne, co już miało miejsce do wystąpień innych działaczy Związku np. NSZZ P w kraju, którzy 
krytykowali działania i wypowiedzi osób rządzących Polską.   
 Federacja reprezentująca zgodnie ze Statutami  emerytów i rencistów  oraz ich rodziny 
wesprze  podjęte przez  władze krajowe NSZZP, NSZZPP, NSZZ FSG ZZS „Florian” oraz NSZZFiPW 
działania protestacyjne celem powstrzymania „krucjaty politycznej” w służbach mundurowych. 
 Apelujemy do osób na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego, których wyżej 
wymieniona ustawa dotyczy o organizowanie się celem podjęcia walki z populistycznymi 
działaniami Rządu RP, który wykorzystując fakt, że posiada większość parlamentarną oraz 
swojego Prezydenta usiłuje narzucić wszystkim Polakom  swoją jedyną zgodną z własnymi 
wyobrażeniami narrację  polityczną bez patrzenia na zdanie innych, którzy w przeciwieństwie do 
nich często narażali życie i zdrowie służąc dla Państwa od 1990 roku. 
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W imieniu  WFZZSM i LFZZSM 

 
 

  

   

   
Przewodniczący 

ZO NSZZ FSG PSG przy NoOSG i 
WFZZSM 

 
Tomasz Deszcz 

Przewodniczący 
ZO NSZZ FiPW i LFZZSM 

 
Dariusz Mieczyński 

Przewodniczący 
ZW NSZZ P woj. wlkp. 

 
Andrzej Szary 

 

 

 

  
Przewodniczący  

WZW ZZS „Florian” 
 

Józef Kuliński 

Przewodniczący 
ZW NSZZ PP 

 
Zbigniew Rogodziński  

 

 

 

 

 

Wykonano 3  egz.: 

1 egz.  FZZSM 

2 egz. LFZZSM 

3 egz. WFZZS 


