KOMUNIKAT FSSM RP z dnia 23 marca 2018 r.

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ ODRZUCONY W
PIERWSZYM CZYTANIU
Dzień wczorajszy, 22 marca 2018 r. zapisał się jako kolejny dzień hańby
w dziejach polskiego parlamentaryzmu w odrodzonej po 1989 r.
Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew obietnicom wyborczym, jakoby każdy głos
obywateli miał być wysłuchany w Parlamencie RP, rządząca większość
sejmowa, czyli partia PiS i jej „przybudówki”, odrzuciły w pierwszym czytaniu
kolejny obywatelski projekt ustawodawczy – tym razem NASZ projekt ustawy o
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji
(…), znowelizowanej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.
Do zaprezentowanego z trybuny sejmowej przez Pełnomocnika Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzeja Rozenka projektu ww. ustawy i
jego uzasadnienia, odnosili w trakcie naprawdę burzliwej i emocjonalnej debaty
przedstawiciele wszystkich klubów poselskich.

Nie będziemy tu opisywać wszystkich wystąpień poselskich, tylko odeślemy
czytelników do stenogramu całej debaty, opublikowanego na stronie
internetowej Sejmu RP. Niech każdy sam oceni te wystąpienia.
Zaznaczymy tylko, że wypowiedzi posłów reprezentujących klub parlamentarny
PiS powielały półprawdy i kłamstwa na temat ustawy „dezubekizacyjnej”, znane
nam z kampanii propagandowej PiS i wielu wystąpień Wiceministra SWiA
Jarosława Zielińskiego, zaś wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym
czytaniu złożył Poseł Piotr Marek Kaleta. Co najciekawsze, po wygłoszeniu
swoich stanowisk, posłowie większości parlamentarnej uciekli tchórzliwie z sali
sejmowej, tak jak to uczynili 16 grudnia 2016 r.

Tymczasem stanowczo krytycznie do obowiązującej ustawy i za przekazaniem
projektu jej zmiany do dalszych prac w komisjach sejmowych opowiedziały się
zdecydowanie wszystkie kluby poselskiej opozycji, tj. PO, Nowoczesnej oraz
PSL-UED. Warto wskazać na bardzo emocjonalne wypowiedzi posłów UED
Michała Kamińskiego i Stefana Niesiołowskiego, którzy zarzucili posłom PiS
superhipokryzję w sprawach „dezubekizcji” i „dekomunizacji” Polski,

stwierdzając, ze „..czyniąc to, zapominają o własnych szeregach…”.
Największe wzburzenie posłów opozycji wzbudziło końcowe wystąpienie Min.
Zielińskiego, który m.in. zarzucił wnioskodawcom manipulowanie
informacjami dot. śmierci b. funkcjonariuszy w związku z wprowadzeniem
ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.[1] Stanowczy odpór tym insynuacjom
dał Pełnomocnik KIU FSSM RP Andrzej Rozenek, swoje końcowe wystąpienie
poświęcając bez mała w całości, na odczytanie listy ofiar ustawy represyjnej
wraz
z
medycznie
stwierdzonymi
przyczynami
ich
zgonów.
Po zakończeniu debaty poselskiej, posłowie większości parlamentarnej
powrócili na salę sejmową i zgodnie z dyscypliną partyjną (bo chyba nie z
własnym sumieniem) przegłosowali odrzucenie naszego projektu zmian
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Jak głosowały
kluby i poszczególni posłowie, można sprawdzić.
W czasie debaty sejmowej, przed gmachem Sejmu trwało zgromadzenie,
jako nasz dowód poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM
RP. Niestety, pomimo apeli Prezydenta FSSM RP oraz Koordynatorów i
Działaczy Komitetów Protestacyjnych FSSM RP, liczyło ono zaledwie ok.
1500 osób. To, naszym zdaniem, zdecydowanie zbyt mało, biorąc pod uwagę
liczbę poszkodowanych ustawami represyjnymi. Nie tracimy jednak nadziei, że
obudzimy wreszcie znacznie większą aktywność naszego środowiska. Zadania
przed nami wszystkimi są ogromne.

[1]

W wieczornym programie TVP INFO „Minęła 20” wystąpił Senator
RP Artur Warzocha, który ewidentnie skłamał mówiąc, że Min. Zieliński zbadał
przypadki śmierci związane z ustawą represyjną. Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP gromadzącej te dane nic nie wiadomo, by ktokolwiek z
MSWiA kiedykolwiek się nimi interesował. Ocenę rzetelności oraz
prezentowanych
przez
polityków
PiS
norm
moralnych,
pozostawiamy wszystkim tym naszym czytelnikom, którzy mieli jakąkolwiek
nadzieję na uczciwość partii PIS.

