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Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej 
Polskiej zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wszelkiej możliwej 
pomocy w sprawie obrony naszych naruszonych praw konstytucyjnych a także praw 
człowieka zawartych w wielu aktach prawa międzynarodowego w tym Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W dniu 16 grudnia 2016 roku została przyjęta ustawa drastycznie obniżająca 
świadczenia emerytalne i rentowe tym funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę choćby 
jeden dzień przed 31 lipca 1990 r. Jest to już druga w wolnej Polsce ustawa, która 
obniża świadczenia emerytalne służbom bezpieczeństwa państwa. Poprzednia 
uchwalona w 2009 roku, zmniejszała świadczenia z 2,6% za każdy rok służby przed 
1989 rokiem do 0,7%. Obecna nie tylko zmniejsza to świadczenie do 0,0% za każdy 
rok służby przed 31 lipca 1990 r. ale swoim zasięgiem podmiotowym obejmuje 
o wiele większą grupę emerytów i rencistów (szacuje się ją na około 50 tyś.) Ustawa 
określiła także maksymalną kwotę świadczenia, która nie może przekroczyć 
średniego świadczenia z ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. W praktyce 
świadczenia zawierają się pomiędzy 800 a 1700 zł netto. Dla porównania płaca 
minimalna w Polsce w 2017 r, wyniosła 1450 zł.

Po transformacji ustrojowej w Polsce w roku 1989 służby bezpieczeństwa 
państwa były weryfikowane. Odpowiednie komisje powołane przez Rząd Tadeusza 
Mazowieckiego, pierwszego premiera wolnej Polski, decydowały o każdym 
funkcjonariuszu indywidualnie, czy jest godzien pełnić służbę w różnych formacjach 
mundurowych w nowej Polsce. Tym, którzy przeszli weryfikację pozytywnie państwo 
gwarantowało warunki służby i świadczeń emerytalno/rentowych na tych samych 
zasadach, co dla funkcjonariuszy nowo przyjmowanych do służby.



Ustawa, o której mowa, niestety nie dochowała tych gwarancji. Między innymi 
wprowadza odpowiedzialność zbiorową, narusza zasadę nie działania prawa wstecz, 
jest wyraźną represją zastosowaną przez parlament a nie przez sądy bez 
udowodnienia indywidualnej winy, narusza zasadę praw nabytych, zasadę zaufania 
obywatela do państwa, prawo własności i jest jawnie dyskryminacyjna.

Pozostaje też w jaskrawej sprzeczności z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego wydanym w 2010 roku, w sprawie K6/09, który stwierdził, że: 
"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 
1990r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia 
emerytalnego" „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
_  ■ iime .

Podkreślenia wymaga również fakt, że zmian tych władze Polski dokonały 
27 lat po transformacji ustrojowej. Na te i wiele innych naruszeń fundamentalnych 
zasad konstytucyjnych i praw człowieka wskazywały w swoich opiniach miedzy 
innymi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka i wiele innych. (Niektóre opinie w załączeniu)

Celem i obowiązkiem statutowym Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP jest dążenie do zapewnienia dziesiątkom tysięcy emerytowanych 
funkcjonariuszy służb mundurowych, oraz ich rodzinom pomocy i możliwości 
godnego życia. Najsmutniejszym skutkiem wprowadzenia ustawy jest śmierć 
25 osób spowodowana bądź to zamachem samobójczym bądź gwałtowną reakcją 
organizmu na wiadomość o obniżeniu świadczenia (udary, zawały serca).

Uważamy, że prawa podstawowe UE wiążą wszystkich obywateli państw 
członkowskich, a obowiązkiem władzy publicznej jest nie tylko samemu ich nie 
naruszać, ale także chronić obywateli przed naruszeniami ich praw przez innych.

Mając powyższe na względzie jeszcze raz proszę Pana Dyrektora 
o podjęcie wszelkich możliwych działań przywracających ochronę naszych praw.
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Załączniki:
1.Opinia I Prezes Sądu Najwyższego z dnia 9.12.2016 r. nr. BSA 111-021-525/16 do 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji...
2.Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 13.12.2016 r.
3.0pinia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 
28.11.2016 r.
4. Oświadczenie notarialne Andrzeja Milczanowskiego


