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Ustawa o zmniejszeniu emerytur mundurowych, zatrudnionych 

przed 1990 rokiem, przynosi kolejne odsłony nieznane szerzej 

opinii publicznej. Rodzi się precedens, po którym władzy łatwiej 

będzie - po likwidacji OFE - zredukować wszystkim obywatelom 

wypracowane emerytury - pisze w liście do redakcji czytelniczka 

Onetu. 
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Wiele naszych tekstów powstaje dzięki Waszym listom. Zwracacie 

w nich uwagę na problemy, którymi warto się zająć i przedstawić 

je opinii publicznej. Gorąco zachęcamy do nadsyłania listów pod 

adres listydoredakcji@redakcjaonet.pl. 
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Poniżej publikujemy list naszej czytelniczki: 

Ustawa o zmniejszeniu emerytur mundurowych, zatrudnionych przed 1990 

rokiem, przynosi kolejne odsłony nieznane szerzej opinii publicznej. Jedną z nich 

jest fakt, że wszelkie waloryzacje, czy "trzynaste emerytury" PiS, nie znajdują 

odzwierciedlenia w emeryturach funkcjonariuszy. 

Powodem jest przyjęta w ustawie represyjna klauzula kagańcowa, 

uniemożliwiająca podwyżki powyżej przeciętnej emerytury ZUS (nawet nie 

mundurowej). Stąd w ostatnich dniach emeryci mundurowi odbierają 

powiadomienia od mundurowych służb emerytalnych (a nie ZUS),  

że zwaloryzowano im emeryturę, ale z uwagi na to, że i tak przekracza ona 

dopuszczalny poziom 2,2 tys. zł brutto, i tak nie będą jej otrzymywać ( około 1,7 

tys. zł netto). 

Jakim prawem nie dotyczy ich powszechna waloryzacja? I to pomimo odebrania 

mundurowym emerytur za wysługę po 1990 roku?  

Podkreślić należy, że podana kwota emerytury stanowi stopę zstąpienia nie na 

obowiązującym poziomie 60 proc., 40 proc., czy nawet 30 proc., jakim obywateli 

straszy rząd obywateli, ale wynosi on zwykle 10-15 proc. zstąpienia, czyli 

poziomu emerytury w stosunku do zarobków. W ten sposób rodzi się precedens, 

po którym władzy łatwiej będzie, po likwidacji OFE, zredukować wszystkim 

obywatelom wypracowane emerytury do tego właśnie poziomu.  

Każdy mundurowy wie, że obywatele wysoko cenią sobie bezpieczeństwo  

i porządek w miejscu zamieszkania, a pracę np. policjantów oceniają zwykle 

znacznie wyżej niż sejmu czy rządu. W demokratycznym państwie mundurowym 

potrzebny jest społeczny szacunek, aby wykonywać mogli swoją funkcję, 

służebną wobec społeczeństwa. I chociaż nie nikt nie musi policji "lubić", 

charakterystyczne jest to, że znakomita większość społeczeństwa, która nigdy nie 

popada w konflikt z prawem, osiada dobre zdanie o mundurowych, doceniając 

ich poświęcenie na rzecz innych oraz ważną, choć niewdzięczną funkcję 

społeczną. Równocześnie jednak, co widać nawet na filmach Pasikowskiego, czy 

Vegi, ogromnie "psów" nie lubią... przestępcy. Ludzie na bakier z prawe, często 

po wyrokach, to głowni antagoniści policjantów, prokuratorów czy całego 

wymiaru sprawiedliwości.  

Obecna sytuacja mundurowych sprawia wrażenie, że PiS świadomie uczynił 

sobie elektorat z głośniej grupy prawicowych oszołomów i wyrokowców. 



Niestety są wśród nich także tacy, których zaangażowanie w tzw. "walkę  

z komuną" było naprawdę symboliczne, lub zdecydowanie karani byli wyłącznie 

za przestępstwa kryminalne. Ci są najgłośniejsi. To, do czego nawołują,  

to polityczna dintojra. 

Warto pokazać sylwetki tych "bohaterów" hejtu przeciw funkcjonariuszom 

publicznym. Warto też podsumować, jakie korzyści materialne z tego odnieśli. 

Opinia publiczna powinna wiedzieć, że ci, którzy mienią się "patriotami", 

"opozycjonistami walki z komuną", itp. zgarnęli w ostatnich latach wcale 

pokaźne przywileje, bonusy i dodatki. Od super wypłat, po specjalne emerytury 

(po 1990 roku mogli wypracowywać składki, ale nawet tego nie zrobili, bo 

należy im się wszystko za darmo, czyli kosztem pozostałych obywateli). Warto 

zauważyć, że ta cyniczna horda przyznała sobie prawo darmowej opieki 

medycznej, wypchnęła z kolejki wielu seniorów i innych chorych, oczekujących 

często w codziennym bólu na operację bądź zabiegi i konsultacje 

specjalistyczne, czy badania. Nie wiem, kto jeszcze nazywa to patriotyzmem,  

a nie cwaniactwem i skokiem na kasę. 

Prawdziwy patriota nie pobiera wynagrodzenia czy nagrody za swoje czyny, ale 

zadowala się uznaniem. Tu o uznaniu widać mowy być nie może. Dlatego dalej, 

bez końca, mnożą żądania dalszych świadczeń i przywilejów kosztem reszty 

społeczeństwa. 

Warto zwrócić uwagę, że dla zaspokojenia roszczeń swojego elektoratu, PiS na 

niespotykaną skalę wykorzystał ustawodawstwo oraz organy państwowe, 

bezprawnie rozszerzając ich kompetencje lub uchwalając prawo nocą, bez 

dyskusji, co stało się praktyką tego ugrupowania. Przykładowo IPN, jako 

instytucja powołana do ścigania "zbrodni hitlerowskich, czy komunistycznych 

(?)", został użyty do oceny historycznych dokumentów kadrowych 

funkcjonariuszy, z których żaden nie popełnił nawet wykroczenia. 

Niewiążąca cena historyczna, a nie składki emerytalne, wysługa i wykształcenie 

kształtują w ten sposób bezpieczeństwo emerytalne tysięcy ludzi w Polsce.  

Że jest to skandal na skalę międzynarodową nie trzeba dodawać. Dlatego 

naiwnością jest liczenie, że władza pokarała "zasłużenie tylko samych ubeków", 

a pozostali mogą odwrócić wzrok i udawać, że ich to nie dotyczy. To ciche 

przyzwolenie dobrych pozwala szerzyć się podłym, którzy czują się bezkarni. 



Przypomnę zatem "in memento" wszystkim moim rodakom motto głośnej 

powieści Ernesta Hemingwaya: "Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Przeto 

nie pytaj komu bije dzwon, bije on tobie". 

 


