
Zarząd Wojewódzki                                                                            

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych   

w Kielcach 

 

25-372 Kielce ul. Seminaryjska 12  tel. 519 340 128,  509 585 693 

________________________________________________________ 
     

Kielce, dnia 14 grudnia 2016 roku 

 

ZW 12 /2016      
 

 
      Pan 

      Marek Kuchciński  
      Marszałek Sejmu  
      Rzeczypospolitej Polskiej  
 
 

 

 
 My, członkowie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i 

Rencistów Policyjnych w Kielcach, zebrani na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 

grudnia 2016 roku, działając w imieniu i z upoważnienia emerytów i rencistów 

policyjnych zrzeszonych w świętokrzyskich strukturach naszej Organizacji, 

reprezentujących miasta i powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, 

opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski  i 

włoszczowski 

 

 wyrażamy stanowczy protest przeciwko projektowi ustawy  
 

przedstawionej przez Ministra  Spraw Wewnętrznych dnia 14 listopada 2016 

roku o zmianie 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. 

 

Stanowczo protestujemy przeciwko: 

 

1. Kolejnemu obniżaniu rent i emerytur byłym funkcjonariuszom i ich 

rodzinom ze wskaźnika 0,7 %  na 0,5  % - nieznanym w polskim i 
europejskim systemie prawnym. 

 

2. Drastycznym obniżeniom świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły 

służbę przed 1990 rokiem, a po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie 

zatrudnione w służbach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej (Policja, 



UOP i inne), bądź też podjęły pracę w instytucjach cywilnych, czy też 

firmach prywatnych - ich emerytura nie może być wyższa niż kwota 

przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. 

 

3. Wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie ,,specjalne 

przywileje'', co jest zamierzonym krokiem poróżnienia osób objętych 
systemem ubezpieczeń społecznych ZUS, z osobami objętymi systemem 

emerytalnego zaopatrzenia służb mundurowych.    

 

4. Pozbawianiu godności i środków do życia  funkcjonariuszy, którzy 

wiernie i – niejednokrotnie – z narażeniem życia,  służyli Ojczyźnie – 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Obrażaniu byłych i czynnych funkcjonariuszy służb mundurowych 

określeniami ,,oprawcy'', ,,prześladowcy'', ,,funkcjonariusze organizacji 

przestępczej'', czy też ,,funkcjonariusze totalitarnego państwa''. 

 

6. Zwalnianiu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy 
rozpoczęli pracę przed 1990 rokiem.  

   

7. Kłamstwom Rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych 

konsultując  inny projekt  ustawy (z lipca 2016 r.) niż ten, który został 

skierowany do Sejmu w listopadzie 2016 r.  

 

  

 Ponowne wprowadzenie niekorzystnych zmian (po raz pierwszy na mocy 

ustawy z 2009 r.), dotyczących zaopatrzenia emerytalnego tej samej grupy 

funkcjonariuszy, ma znamiona nękania i politycznej zemsty, dokonywanej na 

zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, obcej demokratycznemu państwu. 

 
 
Otrzymują. 

1. Adresat, 
2. Prezes Rady Ministrów,  

3. Minister Spraw Wewnętrznych, 
4. Rzecznik Praw Obywatelskich,  
5. Posłowie i senatorowie z woj. świętokrzyskiego, 

6. Zarząd Główny SEiR 
 

 

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego                      Prezes Zarządu Wojewódzkiego  

         SE i RP w Kielcach                                                 SE i RP  w Kielcach 

                           

 

          Zenon Kopyciński                                                         Izabella Jaros 


