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Panie Prezydencie!
ChcielibyŚmy poinformować Pana Prezydenta, że w dniu 28 lutego 2018 r., o godz.
10:00 w Parlamencie Europejskim, bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji plenarnej, odbędzie
się Konferencja pod nazwą REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I
żorrutrRzy W poLScE (REpREssIoNs AGAINIT RETIRED LAW ENFzRCEMENT AND MILITARv
9FFICERS IN POLAND).
Nie ukrywamy, że Konferencja ta jest efektem naszych starań oraz poszukiwania
wszelkiej pomocy i zrozumienia naszych problemów wszędzie tam, gdzie moglibyśmy je
uzyskaĆ. Niestety, pomocy takiej i zrozumienia odmówiły nam wcześniejorgany konstytucyjne
naszego Kraju.
ApelowaliŚmy do wszystkich najważniejszych osób w Państwie, równiez do Pana
Prezydenta, o zatrzymanie, juz wiemy że tragicznego w skutkach, procesu wejścia w życie
ustawy z dnia 16 grudnia 2Ot6 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, SłużbyWywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i
SłużbyWięziennej oraz ich rodzin, uchwalonej przez Sejm, w warunkach urągających zasadom
stanowienia prawa, na 33 posiedzeniu w Sali Kolumnowej Parlamentu. Przedstawiając
niepodważalne argumenty natury prawnej i społecznej, prosiliŚmy o pilne podjęcie działań
zmierzających do derogowania ww. ustawy z porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.
Niestety, mimo oczywistych racji, ludzkich tragedii i powszechnego poczucia krzywdy, nie
zostal iśmywysłucha ni.
Za wierną służbę,często przez wiele lat po transformacji ustrojowej, dla wolnej i
suwerennej Polski, zostaliśmy potraktowani nie jak obywatele naszego Kraju, lecz jak ludzie
drugiej kategorii. Nasze Państwo, po 27 latach od odzyskania pełnej suwerennoŚci, bez żadnej
uzasadnionej przyczyny, zerwało umowę zawartą z tysiącami policjantów i funkcjonariuszy,
pozbawiło ich czci i honoru oraz zepchnęło wielu na skraj ubóstwa. Czy tak postępuje Kraj z
kulturą europejską wobec swoich obywateli?
Zwracając się o pomoc do Parlamentu Europejskiego, nie skarżymy na naszą
ojczyznę, która zawsze będzie dla nas najwyzszym dobrem. Przez lata wiernie jej służyliŚmy.
Wskazujemy jednak na nieludzkie prawo uchwalone przez obecną większoŚĆ w Sejmie RP.
Mamy do tego prawo, bo nie traktujemy Unii Europejskiej i jej organu ustawodawczego jako
tworu obcego. To jest nasz Parlament, tak jak My jesteŚmy obywatelami UE.
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