
Warszawa, 16 stycznia 2020 r. 

Koleżanki i koledzy,  

represjonowani! 

 

Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia przez PiS ustawy  

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,  

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Jak pewnie wiecie 16 grudnia zeszłego roku Klub Parlamentarny Nowej Lewicy 

Razem złożył projekt ustawy przywracającej uposażenia emerytom 

mundurowym. Stało się to dokładnie w trzecią rocznicę uchwalenia przez PiS 

haniebnej ustawy represyjnej. 

Złożona przez Lewicę ustawa przywracająca emerytury mundurowym została 

skierowana do trzech sejmowych komisji: Administracji i Spraw 

Wewnętrznych, ds. Służb Specjalnych i Polityki Społecznej i Rodziny. 

Projektowi nadano numer druku sejmowego (100). 

Projekt Lewicy różni się jednym istotnym elementem od projektu 

obywatelskiego, który miałem zaszczyt prezentować w Sejmie  

22 marca 2018 roku w Sejmie.  

Przywraca pełną emeryturę za cały okres służby, bez względu na to, czy miała 

ona miejsce w PRL, czy w nowej Polsce. Projekt obywatelski zakładał za czas 

służby w PRL przelicznik ZUS-owski (1,3), co było ukłonem w stronę  

PO i PSL, partii które wprowadziły pierwszą ustawę represyjną, uchwaloną  

w 2009 roku.  

Projekt Lewicy jest bezkompromisowy - zakłada, że nie wolno stosować 

odpowiedzialności zbiorowej i odbierać praw nabytych, co dotyczy wszystkich  

i całego okresu służby bez wyjątku. 



Musicie wiedzieć, że praktycznie nie ma szans na uchwalenie tej ustawy.  

PiS dysponuje większością zarówno na sali plenarnej, jak i w komisjach. 

Sukcesem będzie, jeśli druk 100 w ogóle opuści komisje. 

Informuję również, że z inicjatywy europosła Lewicy Pana Marka Balta  

22 stycznia odbędzie się w Katowicach spotkanie ze środowiskiem emerytów 

mundurowych. Na spotkaniu tym, były europoseł Janusz Zemke oficjalnie 

przekaże, na ręce europosła Marka Balta, obowiązki związane z reprezentacją 

interesów środowiska mundurowych w Brukseli.  

Środowisko zostanie też poinformowane o planach i możliwościach 

oddziaływania w tej sprawie na struktury unijne. 

Przy okazji zwracam Waszą uwagę na wznowiony protest pod Sądem 

Okręgowym w Warszawie. Pikiety będą się odbywać w każdy czwartek  

w godzinach porannych, aż do odwołania (w załączeniu zdjęcia z dzisiejszego 

protestu). 

 

Andrzej Rozenek /-/ 

 


