
APEL 
Członków plenarnego posiedzenia Wielkopolskiego Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Poznaniu  
w dniu 16 grudnia 2016 r. do Parlamentarzystów reprezentujących  

w Sejmie i Senacie społeczeństwo Wielkopolski. 
 

My, żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku jesteśmy zaniepokojeni propozycjami zawartymi 

w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 

rodzin. W pełni popieramy Stanowisko ZG ZŻWP przesłane do wszystkich posłów i senatorów. Nie 

możemy się również zgodzić z informacją Ministra Obrony Narodowej o podjęciu działań 

zmierzających do pozbawienia nie żyjących już generałów Wojciecha Jaruzelskiego i generała 

Czesława Kiszczaka stopni wojskowych. Prawo nie może działać wstecz („lex retro non agit”). 
Uzasadnienie takiej zmiany rzekomą zasadą przywrócenia sprawiedliwościowi społecznej jest co 

najmniej niezrozumiałe i nosi znamiona zdeprecjonowania wszystkich żołnierzy oraz 

funkcjonariuszy, którzy zakładając mundur służyli najlepiej jak potrafili swojej Ojczyźnie  - Polsce.   

 Niepokojącym szczególnie jest fakt, że rzekoma „ustawa dezubekizacyjna” obejmuje także 

żołnierzy, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani po roku 1990, złożyli nową przysięgę wojskową i 

wzorowo wywiązywali się ze swoich obowiązków. Służba wojskowa to nie praca w wymiarze 8 

godzin dziennie. To częste szkolenia poligonowe, które skutkowały nawet kilkomiesięcznymi w skali 

roku pobytami poza miejscem zamieszkania, rozłące z rodziną i delikatnie mówiąc skromnymi 

warunkami socjalno-bytowymi. Nas nigdy nie interesowała polityka. Czy to jest nasza wina, że 

urodziliśmy się w nie „odpowiednim” czasie?  Służąc w wojsku za czasów PRL byliśmy w wielu 

przypadkach dyskryminowani, nie mogliśmy m. in. swobodnie wyjeżdżać za granicę na zachód. 

Zostając żołnierzami świadomie godziliśmy się z pewnymi ograniczeniami swobód obywatelskich, 

lecz nawet w najczarniejszych wizjach nie spodziewaliśmy się, że ktokolwiek i kiedykolwiek będzie 

deprecjonował nasz patriotyzm, ofiarność, trudy codziennej służby i wysiłek jaki włożyliśmy w 

zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Jedyną naszą winą jest to, że założyliśmy mundury 

przed 1990 rokiem. Byliśmy przekonani, że służąc Ojczyźnie będziemy ze strony władzy jakiej opcji 

by ona nie była chronieni. Okazuje się, że z wypowiedzi obecnie rządzącej opcji to my jesteśmy 

traktowani jak … przestępcy! Należy nam ograniczyć emerytury i renty. My służyliśmy Polsce, a 

komu służy obecna władza – bo na pewno nie wszystkim Polakom. 

Po przejściu na emeryturę czy rentę wielu z nas podjęło pracę  i mimo, że od naszych 

poborów były odprowadzane składki na fundusz emerytalny ZUS, to z tego tytułu nasze emerytury 

czy renty nie są waloryzowane, jak emerytury czy renty ZUS w cywilu. Jest to kolejne 

dyskryminowanie nas w wolnym, demokratycznym państwie prawa.  

 W związku z zaistniałą sytuacją Prosimy Was Parlamentarzystów z Wielkopolski 

reprezentujących także nas żołnierzy w Sejmie i Senacie Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie 

projektu tych ustaw w czasie, gdy będą one procedowane w obu izbach Parlamentu jako  

sprzecznych z prawem i naruszających zasady państwa prawa. 

                                                     Z upoważnienia 

 

PREZES 

Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego                                                                                                           

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego                            

płk w st. spocz. dr Zygmunt Maciejny 

 


