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Uprzejmie informuję, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał 
Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (KIU) 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  
1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 
Założeniami inicjatywy jest: 

- likwidacja wszystkich zmian wprowadzonych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.  
- zastosowanie przelicznika 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby w 

latach 1944 – 1990, jest to przelicznik stosowany w przypadku zwykłych emerytur 
zusowskich. Przypomnieć należy, że ww. ustawa wprowadziła przelicznik 0,00 proc. 
podstawy wymiaru za każdy rok służby. 

- zastosowanie przelicznika 2,6 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby po 
1990 r.  

- likwidacja górnej granicy emerytury lub renty „mundurowej”.  
 

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. 
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w 
dzienniku „Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. 
Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji 
przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt. 
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Pamiętajmy! 
Kampania promocyjna, a także organizacja zbierania podpisów muszą być zgodne z przepisami 
prawa. 
W załączeniu przesyłam pakiet oficjalnych dokumentów związanych z realizacją inicjatywy 
ustawodawczej. Są to: 

1. Projekt ustawy, 
2. Uzasadnienie projektu ustawy, 
3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”, 
4. Wzór wypełnienia ww. wykazu.  
5. „Zasady zbierania podpisów”, 
6. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”, 
7. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 

obywateli (art. 9), wprost odnoszący się do zasad zbierania podpisów; 
8. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, do której odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o 
wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 

Na adresy e-mail zarządów wojewódzkich i rejonowych przesłana zostanie  propozycja „Ulotki”, 
którą powinny dysponować osoby zbierający podpisy (do zapoznania się przez osoby 
zamierzające złożyć wpis poparcia). Nie ma przeszkód w innym ujęciu treści „Ulotki” przez osoby 
zbierające podpisy.  W miejscu zbierana podpisów powinien znajdować się  sobie projekt 
ustawy. Projekt ten powinna posiadać także osoba zbierająca podpisy  (osoba zamierzająca 
złożyć podpis może zapytać o projekt).  
Zwracamy się do wszystkich emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin o włączenie się w 
akcję zbierania podpisów. 
Pamiętajmy, my nie możemy być spokojni. W Sejmie spoczywa projekt podobnej ustawy 
dotyczącej emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin.  
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZBIERANIA PODPISÓW PROSZĘ PRZECZYTAĆ 
UWAŻNIE PONIŻSZE WSKAZÓWKI 
Zapoznajcie się z materiałami dokładnie. Jeśli będziecie przekazywali wykazy dalej, to 
powinniście wysyłać je w pakiecie tzn. dołączać wszystkie pliki dotyczące ustawy. Najlepiej jeśli 
prześlecie tę informację osobom zbierającym podpisy. Pamiętajcie, żeby przeszkolić te osoby, 
oraz udzielić im niezbędnego instruktażu. Jeśli będziecie zbierali podpisy w małych 
społecznościach, wśród wąskiej grupy znajomych, to dopytajcie, czy już nie poparli projektu (jedna 
osoba może podpisać się tylko raz).  
 
Prosimy dokładnie przeczytać „INSTRUKCJĘ   WYPEŁNIANIA WYKAZU", trzeba się tego 
nauczyć na pamięć, to jest nasz elementarz. Prosimy o wyposażenie każdej osoby 
zbierającej podpisy we wzór wypełnienia.  
 

1. Podajemy imię lub dwa imiona jeśli mamy taki zapis w dowodzie. 
2. Jeżeli ktoś posiada nazwisko dwuczłonowe wpisujemy dwa człony. 
3. Podajemy adres zamieszkania a nie zameldowania (jeśli poparcia udziela "słoik" z 

Grójca, mieszkający w Warszawie, to podaje adres warszawski. Podpisać może również 



 

 

 

Murzyn, mieszkający w Chicago, jeśli ma ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie i czynne 
prawo wyborcze-podajemy adres z Chicago). 

4. Wpisujemy cała nazwę miejscowości i kod pocztowy, pełną nazwę ulicy z numerem 
domu i mieszkania ( ma być ul. Powstańców Warszawy, a nie ul. Powstańców W-wy, ul. 
Powstańców Śląskich, a nie ul. Powst. Śląskich ) ! Ma być Warszawa, a nie W-wa, 
Grodzisk Mazowiecki, a nie Grodzisk Maz.) 

5. Jeden wpis podpisującego zajmuje jeden wiersz, nie wychodzimy z literami poza nie. 
PESEL jedna cyfra w jednej kratce ! 

6. Jeżeli ktoś się pomyli i chce dokonać zmian należy wykreślić wpis z całego pola i 
wpisać w następnym polu /linii/ 

7. Starajmy się jak najmniej gryzmolić na karcie, unikać skreśleń i poprawek. 
8.  Najlepiej wypełniajmy rubryki drukowanymi literami. 
9. Na karcie nie wolno robić żadnych notatek. 
10. W razie zbierania podpisów  "na ulicy", to pamiętajcie, że jeśli ktoś zniszczy Wam wykaz, to 

należy zawiadomić Policję (jest to karalne). Zwracajcie również uwagę na dziwne 
zachowania podpisujących, może to być jakiś osobnik, który zniszczy wykazy. 

Uwaga!  
Na stronie internetowej Związku www.zzwp.pl oraz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
www.www.fssm.pl będą zamieszczane bieżące informacje Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
FSSM RP odnoszące się do akcji zbierania podpisów. Nie wykluczamy możliwości korekty „Zasad 
zbierania podpisów”, stosownie do dynamicznie zmieniających się warunków i praktyki 
prowadzenia akcji. Podpisy z arkuszami muszą być złożone u Marszałka Sejmu do dnia 13 
stycznia 2018 r. W związku z tym zebrane oryginalne arkusze z podpisami należy przesłać na 
adres Bura Związku, najlepiej do końca 2017 r. Każdy arkusz musi zostać sprawdzony pod 
względem poprawności wypełnienia, a podpisy policzone.  
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu wiceprezesa ZG 
ds. społecznych –727 008 002 lub 509 639 226. 
 
Z poważaniem 
                  Wiceprezes ZG  ZŻWP 
                      ds. społecznych 
       Członek Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej  

                                                                                                
           płk w st. spocz Henryk Budzyński 
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