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A P E L 

Szanowni Państwo 

 

 W dniu 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-

go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby  Wywiadu Wojskowego,  Central-

nego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożar-

nej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  (Dz. U. Nr 24, poz. 145  ze zm.) zwana dalej „ustawą poli-

cyjną” 

 Przypomnieć należy, że w opracowaniach wybitnych polskich konstytucjonalistów, zmiany 

wprowadzone nowelizacją budzą uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z normami konstytu-

cyjnymi. W ocenie doktryny prawa konstytucyjnego ustawa ta w obecnym brzmieniu godzi w pod-

stawowe zasady funkcjonowania Rzeczypospolitej oraz prawa i wolności człowieka i obywatela 

określone w Konstytucji z 1997 r. 

 Do najistotniejszych zastrzeżeń względem konstytucyjności ustawy zaliczają oni przede 

wszystkim: 

1. Naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) i jej pochodnych, tj.: 

a) zasady ochrony praw nabytych, 

b) zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

c) zasady  przyzwoitej legislacji. 

2. Naruszenie  zasady  poszanowania  i ochrony  wolności  i praw  człowieka   (art.  31  ust. 1   i  2 

Konstytucji). 

3. Naruszenie zasady równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji). 

4. Naruszenie prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji). 

5. Naruszenie prawa osób niepełnosprawnych do pomocy państwa (art. 69 Konstytucji). 

6. Naruszenie prawa   rodziny   do   szczególnej  pomocy  państwa (art.   71  ust.  1 Konstytucji). 
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 Zważywszy, że w Sejmie spoczywa projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emery-

talnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zwany dalej „ustawą wojskową”, będący niemal do-

słowną kalką  tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” (represyjnej)  ww.  zastrzeżenia konstytucyjne doty-

czą również ustawy wojskowej.  

W okresie poprzedzającym wejście ustawy w życie ujawniła się większość naszych zastrze-

żeń  przedstawianych w stanowiskach, opiniach oraz apelach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

kierowanych do różnych organów władzy i administracji państwowej oraz w publikacjach prasowych. 

Tylko w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich złożonych zostało około 1 400 skarg osób, które czu-

ją się  poszkodowane ustawą.  

 Jak przewidywaliśmy ustawa objęła (i prawdopodobnie obejmie kolejnych) kombatantów, w 

tym żołnierzy Powstania Warszawskiego, których powojenny los rzucił do organów bezpieczeństwa 

państwa. Są wśród nich żołnierze różnych formacji i frontów walki, Kawalerowie Orderu Wojennego 

Virtuti Militari, Legii Honorowej,  Krzyża Walecznych, Krzyża Powstania Warszawskiego i innych 

odznaczeń bojowych, a także wysokich odznaczeń państwowych. 

 Stwierdzono przypadki wydawania przez Instytut Pamięci Narodowej nierzetelnych zaświad-

czeń o przebiegu służby skutkujących obniżeniem emerytury.  

Ustawa policyjna dotknęła osoby bezradne, często samotne i chore. Nie są one w stanie 

podjąć pracy, a wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie na śmierć 

Nie zostały (i nie zostaną prawdopodobnie)  uwzględnione zasługi funkcjonariuszy i żołnie-

rzy, którzy zwalczali najbardziej niebezpieczne grupy przestępcze. 

Ustawa zbiera śmiertelne żniwo. Według danych Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-

wych doszło już do 22 przypadków śmierci osób objętych ustawą. Są to udokumentowane przypadki 

samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji ZER MSWiA o obniże-

niu świadczenia. Nie można dopuścić aby podobne przypadki zdarzyły się wśród byłych żołnierzy. 

Wierzymy, że Państwo Posłowie i Senatorowie weźmiecie to pod uwagę. Nikt z Was chyba nie chce 

mieć na sumieniu śmierci człowieka.  

Każdy żołnierz objęty postanowieniami proponowanej ustawy będzie miał drastycznie obni-

żone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach służył potem dla wolnej Polski. 

Ci, którzy służyli wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu 

ubóstwa. Czy tak Rzeczypospolita powinna odpłacać się swym obrońcom, którzy poświęcili w jej 

służbie swe najlepsze lata ? 

Prezydium Zarządu Głównego zwraca się do Państwa o chwilę refleksji i odrzucenie projektu 

ustawy, przy tworzeniu którego naruszono tak wiele przepisów. Nie dopuście Państwo do sytuacji, w 

której szkody niematerialne i materialne okażą się zdecydowanie wyższe niż przewidywane korzy-

ści. 

 

Z wyrazami szacunku  

 

Wiceprezes ZG ZŻWP               Prezes 

                                                       Związku Żołnierzy Wojska Polskiego                                                                     

                                                                                       
  płk w st. spocz. Henryk Budzyński                   płk w st. spocz.  Marek Bielec 


