
DLACZEGO  ŻĄDAMY UCHYLENIA
USTAWY  REPRESYJNEJ  ?

PIS  okłamuje  opinię publiczną! Emerytury zmniejszono 
Policjantom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej,

BOR, ABW i Służby Więziennej!

„Dezubekizacja” jest hasłem  propagandowym 
i kłamliwym, oszukującym społeczeństwo !

Represjonowani policjanci i funkcjonariusze mają 
mniejszą emeryturę, niż przestępcy po odbyciu kary więzienia!

Ustawa radykalnie zmniejsza renty wdowom i sierotom po 
policjantach i funkcjonariuszach poległych na służbie! 

Muszą się one mieścić w przedziale od 885 zł do 1420 zł netto 
na miesiąc!

Emerytury represjonowanych policjantów i funkcjonariuszy 
to od 834 zł do 1716 zł netto miesięcznie za dziesiątki lat 

służby - 24 godz./dobę – dla wolnej Polski!

Policjanci i funkcjonariusze dochowali złożonej przysięgi
Narodowi Polskiemu,  Państwo Polskie wobec nich – NIE!

PIS złamało Konstytucję i gwarancje Państwa!

Państwo Polskie gwarantowało  wszystkim policjantom 
i funkcjonariuszom, podejmującym służbę w wolnej Polsce, 

należne emerytury i renty. PIS te gwarancje złamało, 
a ludzi pełniących ciężką służbę po roku 1990 nazywa teraz

oprawcami! KTO  NASTĘPNY?  KOGO TERAZ ZAATAKUJE PIS?
Nauczycieli? Żołnierzy? Sędziów? Lekarzy ? 

PIS  zniszczyło zaufanie obywatela do  PAŃSTWA POLSKIEGO 
i doprowadziło do ludzkich tragedii !   

Już 24 polskich policjantów i funkcjonariuszy w poczuciu krzywdy
zmarło nagle lub odebrało sobie życie.

MUSIMY TO ZATRZYMAĆ !!!
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JAKIE PROPOZYCJE ZMIAN ZAWIERA
PROJEKT USTAWY ANTY-REPRESYJNEJ ?

 Wyłączenie z przepisów ustawy określenia: „służba na 
rzecz totalitarnego państwa , które jest niezgodne z ˮ
faktami historycznymi i uwłacza godności emerytów i 
rencistów mundurowych. PRL, zwłaszcza po roku 1956, nie 
była państwem totalitarnym, była podmiotem prawa 
międzynarodowego  uznawanym przez wszystkie kraje 
świata!

 Uchylenie opracowanego przez IPN katalogu cywilnych i 
wojskowych instytucji i formacji, znacząco zwiększającego 
krąg osób objętych obniżeniem emerytur i rent; powrót do 
listy organów z ustawy lustracyjnej.

 Anulowanie niespotykanego nigdzie na świecie wskaźnika 
0,0% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby w 
okresie PRL oraz propozycja podwyższenia go do 1,3%, 
czyli tak jak w systemie ZUS. Jesteśmy związani wyrokiem 
Tryb. Konst. z lutego 2010r., który uznał za zgodne z 
Konstytucją większość przepisów ustawy tzw. 
„dezubekizacyjnej” i nie możemy żądać powrotu do stanu 
sprzed wejścia jej w życie. Proponowany przez nas 
wskaźnik 1,3% jest tożsamy ze wskaźnikiem stosowanym 
w systemie powszechnym, więc nie może być określony 
mianem „przywileju.

 Likwidacja górnego pułapu wymiaru świadczeń, 
określonego jako średnia miesięczna ZUS, i przywrócenie 
tym samym – zgodnie z umowami społecznymi i wyrokiem 
TK – zasad wyliczania świadczeń emerytalno-rentowych w 
oparciu o pełny zakres służby i pracy zweryfikowanych 
funkcj. i żołnierzy, bez ograniczeń motywowanych 
politycznie.

 Całkowita rezygnacja z przepisów obniżających renty 
inwalidzkie i renty rodzinne, jako niezgodnych z zasadami 
moralnymi i humanitarnymi.

 Uchylenie art. 8a, którego ukrytym celem jest skłócenie 
środowiska emerytów mundurowych, a nie zastosowanie 
„prawa łaski .ˮ

MUSIMY TO WPROWADZIĆ !!!
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