
DO EMERYTÓW WOJSKOWYCH 
 

Wiemy wszyscy, że 5 grudnia 2016 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu 
Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich 
rodzin. Dotyczy on obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie 
od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych 
po takich żołnierzach zawodowych. W sensie legislacyjnym jest on wiernym odwzorowaniem 
uchwalonej 16 grudnia 2016 r. ustawy represyjnej obejmującej policjantów i funkcjonariuszy służb 
ochrony państwa i niesie za sobą analogiczne skutki. 

9 maja 2017 r. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwróciła się do Pani Premier 
Beaty Szydło z prośbą o wycofanie tego projektu z prac legislacyjnych w Sejmie. Z odpowiedzi, jakiej 
w imieniu Pani Premier udzielił nam Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, wynika jasno, że 
Rząd i partia, z której się wywodzi, są zdeterminowane, by proces legislacyjny tej psudoustawy 
przeprowadzić do końca, realizując w ten sposób kolejną populistyczną obietnicę wyborczą. 

Nie wiemy tylko, dlaczego ów projekt tak długo czeka w Sejmie na swoje rozpatrzenie. Być 
może obóz rządzący obawia się negatywnej reakcji społecznej, która w przypadku ustawy dotyczącej 
emerytów i rencistów wojskowych może być silniejsza niż była w przypadku ustawy obejmującej 
emerytów i rencistów policyjnych. Bądźmy jednak realistami. Widzimy ignorowanie przez ekipę 
rządzącą reakcji społecznych na wprowadzanie innych, równie kontrowersyjnych ustaw, więc raczej 
nie o to tu chodzi. 

Być może rządzący czekają tylko na to, aż IPN upora się aktami tysięcy funkcjonariuszy i osób 
objętych działaniem ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. i będzie mógł zająć się Waszymi, albo na 
pierwsze rozstrzygnięcia sądowe w sprawach odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA obniżających 
emerytury i renty "policyjne".A może czekają na inny stosowny moment do jej wprowadzenia pod 
obrady Sejmu, np. by pod przykrywką szumu medialnego, jaki jej procedowanie z pewnością wywoła, 
móc przeforsować przez parlament inną antydemokratyczną lub antyspołeczną ustawę. Tak, czy 
inaczej, należy oczekiwać rychłego wznowienia procedowania w Parlamencie tego quasi aktu 
prawnego. 

Koledzy! Nie liczcie na to, że ta władza o Was zapomniała! 
Niedawno do Sejmu wpłynął projekt innej ustawy uderzającej  w Wasze środowisko. Jest 

to projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (projekt tzw. „ustawy degradacyjnej”), która dotknie nie tylko członków WRON, ale obejmie 
znacznie szersze grono emerytów wojskowych. Kolejna haniebna ustawa, w której przesłanką do 
odebrania stopnia wojskowego nie będzie sprzeniewierzenie się honorowi żołnierza, a jedynie fakt 
pełnienia służby w jednej z formacji ujętych w  „katalogu” sporządzonym przez IPN w ustawie z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z 
lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów. 

Ten „katalog” jest już dziś wykorzystywany przez obecną władzę do bezprawnych działań, 
mających charakter zemsty politycznej, skierowanych przede wszystkim w Wasze środowisko. Zemsty 
wyjątkowo podłej i haniebnej, bo dokonywanej na odchodzących na wieczna służbę byłych 
żołnierzach LWP, bohaterach II wojny światowej, kawalerach Orderu Virtuti Militari, którym odmawia 
się asysty wojskowej na pogrzebach. ONI, to najwyższe polskie odznaczenie bojowe otrzymali za 
przelaną dla Polski krew, a nie za służbę w takich czy innych organach PRL. I jeżeli w tej służbie nie 
popełnili przestępstw przeciwko narodowi polskiemu, to ostatnie pożegnanie w asyście wojskowej jest 
tym, co IM się nie tylko z mocy prawa należy. 

Hańba tym, którzy IM tego odmawiają! 
Koledzy ! 
Nie czekajcie biernie na kolejny ruch rządzących. Z całą pewnością nie będzie on po Waszej 

myśli. 
Włączajcie się aktywnie w działania komitetów protestacyjnych, które powstają w całym kraju 

pod egidą Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Czekamy na Was. Wspieramy 
wszystkich, których prawa są łamane lub lekceważone. Bierzemy udział w słusznych protestach 
społecznych, organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem. Nasza walka, nie będzie tylko walką 
z ustawami represyjnymi. To będzie walka o Honor i Godność nas wszystkich, o prawdę historyczną, 
o państwo prawa, bez gorszących i irracjonalnych podziałów, o sprawiedliwą Polskę. 
 
Ryszard Czarnecki 
Prezydent FSSM RP 
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