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P E T Y C J A 

Działając w imieniu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w interesie publicznym, 

mając na uwadze, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rze-

czypospolitej Polskiej, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych oraz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, 

na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1195) Prezydium Zarządu Głównego  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wnosi o podjęcie przez 

Pana Prezydenta działań zapobiegawczych mających na celu niedopuszczenie do uchwalenia i 

wejścia w życie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich 

rodzin (druk sejmowy nr 1105). 

Złożony w Sejmie projekt zmiany cyt. ustawy przewiduje objęcie jej działaniem m. in. kom-

batantów i weteranów walk o wolność, którzy po zakończeniu działań wojennych byli wyznaczani 

na stanowiska służbowe w różnych instytucjach i formacjach wojskowych, w tym w wymienionych 
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w art. 13 b, ust. 1, pkt 2-4 projektu. Wśród nich są żołnierze różnych formacji i frontów walki, w tym 

Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, Legii Honorowej, Krzyża Walecznych, Krzyża Po-

wstania Warszawskiego oraz innych odznaczeń bojowych. Twórcy ustawy chcą w ramach odpo-

wiedzialności zbiorowej ukarać ich drastycznym obniżeniem słusznie nabytych emerytur.  

W dniu 29 kwietnia br. na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach, w swym wystąpieniu 

stwierdził Pan: „krew przelana za Ojczyznę jest jedna, krwi przelanej za Ojczyznę nie wolno w 

żaden sposób dzielić i nie wolno w żaden sposób dzielić tych, którzy za Ojczyznę polegli”. 

Prezydium Zarządu Głównego uważa, że wypowiedź ta powinna również dotyczyć żyjących. Nie 

wolno dzielić byłych żołnierzy na lepszych i gorszych. Niestety już to się zdarza. Znany jest nam 

przypadek odmowy udziału wojskowej asysty honorowej podczas uroczystości pogrzebowej Kawa-

lera Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, Weterana Walk o Wolność,  który roz-

począł swój szlak bojowy pod Lenino, a zakończył w okolicach Budziszyna.  

Projekt ustawy dotyczy także żołnierzy, którzy pełnili służbę poza granicami kraju w mię-

dzynarodowych komisjach kontroli i nadzoru w Korei, Wietnamie oraz Laosie, a także innych mi-

sjach obserwacyjnych oraz pokojowych tylko dlatego, że przed wyjazdem odbyli szkolenie z zakre-

su wykonywania zadań mandatowych w jednostce wojskowej podległej Zarządowi II Sztabu Gene-

ralnego WP. To kuriozum, że z jednej strony Rzeczypospolita szczyci się żołnierzami wykonują-

cymi zadania związane z utrzymaniem pokoju, a z drugiej chce ich ukarać za pełnienie w tym sa-

mym okresie służby na rzecz niezdefiniowanego „totalitarnego państwa”.  

Twórcy projektu ustawy chcą by dotyczyła ona również żołnierzy, którzy zaakceptowali 

przemiany w kraju po 1989 roku i na początku transformacji ustrojowej złożyli przysięgę, że będą 

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytu-

cji, a za sprawę Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Państwo przyjmując od 

nich przysięgę dało im ustawowe gwarancje co do zatrudnienia i moralnego statusu. Żołnierze 

przysięgi tej dotrzymali natomiast  gwarancje państwowe mają być nieważne, bo za wierną służbę 

żołnierze ci mają zostać ukarani  

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego niezmiennie stało i  stoi 

na stanowisku, że niedopuszczalne jest stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, do której zmie-

rza projekt ustawy. Zdaniem Prezydium każdy żołnierz, który naruszył prawo, prześladował, mal-

tretował lub w inny sposób naruszał dobra osobiste obywateli oraz szkodził państwu powinien być 

postawiony przed sądem i sprawiedliwie osądzony. Państwo dysponuje wystarczającymi narzę-

dziami by każdego przestępcę, który nosił mundur znaleźć i udowodnić mu winę.  

 Projekt ustawy wprowadza w art.15b odpowiedzialność zbiorową i swoim zakresem pod-

miotowym obejmuje, bez wyjątków, wszystkich byłych żołnierzy pełniących służbę z instytucjach i 

formacjach uznanych za  organa bezpieczeństwa państwa niezależnie od ich postawy patriotycz-

nej, etycznej i moralnej, rodzaju wykonywanych czynności czy zajmowanego stanowiska. W tym 

przypadku projektodawca posłużył się zasadą „cel uświęca środki”, której stosowanie jest niedo-

puszczalne w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-

łecznej.  

W demokratycznym państwie prawnym niedopuszczalne jest traktowanie wszystkich żołnie-

rzy objętych postanowieniami projektu ustawy, jako współuczestników zbrodniczego systemu bez-

prawia obniżając im oraz ich rodzinom świadczenia emerytalne i rentowe, bez badania ich czynów 

oraz indywidualnej winy, po 27 latach od zmiany ustroju. Ustawodawstwo, które wyjmuje z ochrony 

konstytucyjnych zasad obywateli, przy przyjęciu ich odpowiedzialności zbiorowej jest sprzeczne z 

prawami podstawowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.  
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Projekt ustawy spotkał się z wieloma krytycznymi opiniami, w tym Sądu Najwyższego. 

W stosunku do bliźniaczej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Granicz-

nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin kry-

tyczne opinie wyraziły instytucje rządowe i pozarządowe, a ich opinie dotyczą również odpowied-

nio przedmiotowego projektu ustawy.  

W świetle powyższego wniesienie petycji jest zasadne. 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP 

wyraża zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP informacji o pod-

miocie wnoszącym petycję.  

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP 

 Prezes 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

płk w st. spocz. Jan Kacprzak gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała 


