
PiS jak komuniści 

 

 Ustawa represyjna o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym z dnia 

16.12.2016 r. w sposób nie budzący wątpliwości jest niezgodna z Konstytucją, 

prawem polskim i europejskim, m. in.  poprzez poniżenie swoich  obywateli, 

naruszenie zasady ochrony jednostki przed samowolą i zemstą aparatu 

państwowego, zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej a przede wszystkim 

odebranie praw nabytych. 

Właśnie prawa nabyte – według prominentnych polityków PiS, w tym 

premier Beaty Szydło, są „święte i nienaruszalne” ale jak się okazuje tylko w 

stosunku do Polaków pracujących dla Wielkiej Brytanii, Szkocji czy Irlandii. a 

nie dla swojej Ojczyzny. 

Przywołanie w tytule komunistów nie jest przypadkowe. Oni także 

uznawali za „sprawiedliwe społecznie” łamanie wszelkich praw, które stały na 

drodze wytyczonej przez kierownictwo partii. Jednym z ważniejszych zadań 

realizowanych na drodze budowy „sprawiedliwego” ustroju  było pozbawienie 

znacznej części społeczeństwa ich podstaw egzystencji, dóbr materialnych 

takich jak ziemia, posiadłości, domy, mieszkania i dorobku pokoleń w każdej 

postaci.  

Ustawa represyjna ma również takie skutki. Jesteśmy z żoną tego 

przykładem. Mając zagwarantowane przez nasze państwo, stałe i „pewne” 

dochody - moje świadczenie rentowe /od 28 lat/ i emerytalne żony /od 2009 r. 

po 19 latach pracy w policji./ zaciągnęliśmy kredyt na budowę domu, gdzie 

planowaliśmy dożyć w spokoju nasze ostatnie lata. Rata kredytu jest wysoka, 

okres spłaty krótki bo wg banku musimy spłacić kredyt zanim jedno z nas 

osiągnie 70 lat. Dotyczy to jednakowo kredytów „frankowych” i złotowych. 

Rozpoczęcie inwestycji oparte było na niezachwianej wierze w sprawiedliwość, 

ciągłość polskiej państwowości i wykonywanie zobowiązań państwa wobec nas. 

Ustalone w ustawie wysokości naszych nowych, „sprawiedliwych”  

świadczeń, mogą nie przekroczyć łącznie połowy raty miesięcznej kredytu !!!!!! 

Konsekwencją powinno być zabranie nam przez bank domu z powodu nie 

wywiązywania się z płacenia rat. To jest zgodne z obowiązującym prawem a 

skutek identyczny jak działanie komunistów wobec własnych obywateli w 

latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. 

Mając świadomość, że w podobnej sytuacji jest wiele osób apeluję o 

kontakt, abyśmy zbiorową mądrością spróbowali przeciwdziałać czekającej nas 

tragicznej przyszłości. Dotyczy to wszystkich, nie tylko członków naszego 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
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