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KOMUNIKAT 

 

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja środowisk służb 
mundurowych będąca protestem: 

 przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz 
ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r. 

 zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 
rokiem. 

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych 
funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. 
Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to 
spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili 
godziny  rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę  procedowania nad projektem) oraz 
trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe 
uczestników manifestacji spoza Warszawy. 

Uczestnicy manifestacji protestowali przede wszystkim przeciwko: 
- łamaniu Konstytucji RP i przepisów wielu ustaw; 
- kolejnemu obniżeniu rent i emerytur funkcjonariuszom i ich rodzinom pełniącym 

służbę przed 1990 rokiem ( ze wskaźnika 0,7% na 0,5% - nieznanym w naszym 
systemie prawnym); 

- drastycznemu obniżeniu świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły służbę 
przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do 
służby w III RP lub podjęły pracę w instytucjach cywilnych i firmach prywatnych 
(ich emerytura nie może być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej 
przez ZUS – jest to w chwili obecnej ok. 1600 zł netto); 

- kłamstwom rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych konsultując 
zupełnie inny projekt ustawy niż ten, który został skierowany do Sejmu w 
listopadzie br.; 

- wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie „specjalne przywileje”, 
co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych; 

- pozbawianiu godności i środków do życia funkcjonariuszy, którzy wiernie i często 
z narażeniem życia służyli Rzeczypospolitej Polskiej; 

- obrażaniu byłych i czynnych pracowników służb mundurowych sformułowaniami, 
które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi 
jak: „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze 
organizacji przestępczej”. 

- zwalaniu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy 
rozpoczynali pracę przed 1990 r. – choćby jeden miesiąc. 

 
W manifestacji uczestniczyli i głos zabrali, posłowie: Jerzy Meysztowicz 
(Nowoczesna), Michał Szczerba i Borys Budka (PO), byli posłowie, przedstawiciele 
partii politycznych i organizacji społecznych, w tym mi.in.: Stanisław Wziątek i 
Andrzej Rozenek. 
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W czasie ponad 3 godzinnego trwania manifestacji głos zabierali 
przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w FSSM RP, w tym między innymi: 
- Zdzisław Czarnecki – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
- Adam Miksiewicz – Prezes Związku  Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, 
- Grzegorz Domaszewicz – były Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej, 
- Marek Bielec – członek Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 
- Leszek Sucholewski – Prezes Stowarzyszenia byłych Policjantów Centralnego 

Biura Śledczego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji 
- Tomasz Kowalczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich 

Kombatantów II Wojny Światowej. 
Na manifestacji byli też z nami nasi szefowie, którzy zabierali głos, a wśród nich: gen. 
insp. Policji w st. spocz. Leszek Szreder – były Komendant Główny Policji, gen. bryg 
w st. spocz. Mirosław Gawor – były Szef Biura Ochrony Rządu. Głos zabierało też 
szereg innych osób:  zwykli funkcjonariusze z różnych służb i ich rodziny, których 
chce się w sposób perfidny i niezgodny z prawem pozbawić środków do godnego 
życia, leczenia i normalnej egzystencji. 

 
Odczytano także dwa ważne dokumenty, listy skierowane do Ministra Mariusza 
Błaszczaka przez: 
- byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych: Henryka Majewskiego, Andrzeja 

Milczanowskiego, Leszka Millera, Krzysztofa Janika, Ryszarda Kalisza i 
Bartłomieja Sienkiewicza; 

- byłych szefów służb UOP, ABW oraz AW: Andrzeja Milczanowskiego, Pawła 
Białka, Andrzeja Kapkowskiego, Jerzego Nóżkę, Krzysztofa Bondaryka , Dariusza 
Łuczaka. 

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Policją, która manifestację 
zabezpieczała. 


