
PiS działa w myśl zasady "... Kumoterstwo, nepotyzm i polityka ponad prawem!...."

W imieniu wszystkich represjonowanych w Polsce emerytów służb mundurowych oraz wdów i
dzieci po funkcjonariuszach proszę uświadomcie sobie to, że piSS Was okłamuje.... Stańcie za
nami!!!!

  

Danuta Leszczyńska - Szczecin

  

Szanowni Państwo,
Pomóżcie nam ...wstawcie się za nami...
16 grudnia 2016 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości w sali kolumnowej Sejmu RP, rzekomo
uchwalili ustawę represjonującą bez żadnego powodu ponad 50 tysięcy emerytowanych
funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym wdowy i dzieci po funkcjonariuszach.
Nazywana przez PiS "ustawa dezubekizacyjna" objęła funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej i ich rodzin. Wśród adresatów
piSSowskiej ustawy represyjnej są również osoby starsze, które za młodu przeżyły piekło
obozów koncentracyjnych, ofiary hitlerowskich eksperymentów medycznych, funkcjonariusze,
którzy w służbie zostali ranni i do dzisiaj pozostają kalekami w wyniku starcia z bandytami
pospolitymi i zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wreszcie, ustawa ta skrzywdziła tysiące
wdów i dzieci ( w tym wiele dzieci niepełnosprawnych) pobierających renty po zmarłych
funkcjonariuszach oraz dzieci niepełnosprawne będące jeszcze na utrzymaniu
represjonowanych rodziców. Wśród tych osób skrzywdzonych, a pobierających renty jest wiele
takich, które wyszły za mąż w wieku 70 lat (np. w 2010 roku) nie znając przeszłości swojego
partnera!!!!! Skrzywdzono osoby Bogu Ducha winne! Zastosowano wobec nas
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWĄ!!!!
Mówienie, że w całym okresie PRL Polska to było "totalitarne państwo" obniża wartość moralną
i intelektualną panów doktorów nauk prawnych: Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.
Hannah Arendt, Żydówka niemiecka, poszukując źródeł totalitaryzmu ,w swoim dziele "The
Origins of Totalitarianism" (1951). podkreślała, że idee i formy rządów totalitarnych istniały
jedynie w pierwszej połowie XX wieku w nazistowskich Niemczech i stalinowskiej Rosji.
Niewątpliwy autorytet, politolog Zbigniew Brzeziński stwierdził precyzyjnie, że ?Polska przestała
być państwem totalitarnym w 1956r." (Przegląd Polityczny nr 79/80 z 2006 roku s. 141).
Dla osiągnięcia swoich podłych, nikczemnych celów pis i jego przywódcy dzielą od 2015 roku
społeczeństwo polskie na "sorty" sącząc ciągły kłamliwy przekaz na użytek manipulacji
publicznej, że jesteśmy oprawcami! Przez lata swoich rządów PiS, a w szczególności niejaki
Cenckiewicz (pochodzący z rodziny ubeków) nie wskazał żadnego ?oprawcy, kata i
zbrodniarza" w naszym środowisku! Nikomu z nas nie wytoczono procesu karnego wręcz
odmawiając nam (po samooskarżeniach) wszczęcia takich postępowań karnych! Rząd PiS i
przywódcy PiS-u doskonale wiedzą, że nie ma wśród nas takich osób, ale kłamią chcąc
wzbudzać nadal negatywne emocje wśród Polaków w stosunku do naszego środowiska. Mimo
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tego, że to w szeregach piSSu są oprawcy i kaci!!!!!!!1 Na tym polega prymitywna i zakłamana
polityka PiS-u. Jak w każdej dziedzinie życia w Polsce i na arenie międzynarodowej. Rząd pis
potrafi jedynie kłamać, prymitywnie kłamać.
Jednym z wielu absurdów pisowskiej ustawy represyjnej jest fakt, że pospolity przestępca
skazany w Polsce na karę wieloletniego pozbawienia wolności i pozbawiony praw publicznych,
za każdy rok pobytu w zakładzie karnym ma doliczane do wysługi lat pracy 0,7 %, a jeżeli w
zakładzie karnym podejmie się pracy zawodowej to zalicza mu się do tej wysługi emerytalnej
1,3 %. !!!!
Emeryt mundurowy lub wdowa i dziecko po funkcjonariuszu, który pełnił służbę przed 1990
rokiem ma obecnie zastosowany przelicznik emerytury lub renty - 0,0% za każdy rok służby,
nawet jeżeli tą służbę pełnił z narażeniem życia i zdrowia i odniósł rany lub został inwalidą w
związku ze służbą. Nigdzie na świecie nie ma tak idiotycznych, niosących represje przepisów, a
tym bardziej ?przelicznika przyszłej emerytury w wysokości 0,0%"!!!!!. Znacie takiego rodzaju
przelicznik emerytalny?????? Zieliński, przed 16 grudnia 2016 roku z miną tak mściwą, że aż
niedobrze się robiło ogłosił, podczas posiedzenia komisji sejmowej prawie, że z widocznym, na
nalanej twarzy, orgazmem PRZELICZNIK ZERO ZERO za każdy rok służby do 1989 roku!!!
Jest kuriozalną sytuacja, w której były funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa PRL,
który pozytywnie przeszedł weryfikację w 1990 r i nienagannie pełnił służbę w III RP, jest w
gorszej sytuacji od tych funkcjonariuszy, którzy zostali skazani za przestępstwa lub
dyscyplinarnie zwolnieni ze służby. Wobec tych ostatnich bowiem sąd orzeka utratę prawa do
emerytury policyjnej, wskutek czego automatycznie nabywają oni prawo do emerytury w
ramach powszechnego systemu emerytalnego, gdzie wszystkie okresy służby lub pracy
zaliczane są jako tzw. okresy składkowe i obliczane według stawki 1,3% za rok. Ustawa
stworzyła więc korzystniejszą sytuację tym funkcjonariuszom, którzy dopuścili się w trakcie
swojej służby jakiegokolwiek przestępstwa! Ci, którzy dokonali zabójstwa śp. Bł. Ks. J.
Popiełuszki śmieją się nam teraz w twarz..... Poukładali się z piSSem... Jakoś dziwnie NIKT z
tych ciemnoludów piSSu nie wspomina faktycznych zabójców WW.!!!!! Nie zastanawia Was
to????
Wprowadzenie przelicznika 0,0% dla funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, czyli
takiego, jak gdybyśmy w ogóle nie pełnili w tamtym okresie służby, jakby nas nie było,
doprowadziło do swoistego rodzaju fikcji prawnej, polegającej na zanegowaniu bezspornego
faktu pełnienia przez nas służby oraz jej znaczenia.
Nasze uprawnienia emerytalne nie były nigdy szczególnymi korzyściami, czy też
uprzywilejowaniem!. Jest to, było i będzie uprawnienie z tytułu pełnienia tej służby w organach
państwa. Emerytura należy się za pełnienie służby, a nie za sposób jej pełnienia. System
emerytalny służb mundurowych jest dużo surowszy niż system emerytalny powszechny, w
którym emerytury nie można zostać pozbawionym. Emerytura wypłacana z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (cywilna) jest więc w szczególny sposób chroniona i nikt jeszcze nie
ośmielił się jej nikomu odebrać, czy też ograniczyć nabytych już uprawnień z tytułu zatrudnienia
w innych niż mundurowe instytucjach państwa, działających w ramach tej samej Konstytucji.
Jednocześnie PiS wprowadził górną granicę emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych w
odniesieniu do emerytów i rencistów mundurowych od 200 EURO do 400 EURO. Nawet jeżeli
emeryt mundurowy chciałby obecnie dorobić do swojej wysoce okrojonej emerytury czy też
renty, a jego pracodawca odprowadzałby składkę emerytalną i zdrowotną do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych to Prawo i Sprawiedliwość zadbała o to w tejże ustawie represyjnej,
żeby emerytura lub renta represjonowanych nie wzrosła już nigdy ani o złotówkę. Do końca
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swoich dni będziemy otrzymywali świadczenia w wyżej wymienionej wysokości. Nawet
gdybyśmy pracowali do 95 roku życia!
Pozbawiono nas również świadczeń z tytułu rent inwalidzkich osoby, których inwalidztwo
orzeczone było w związku ze służbą w organach zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne i
zewnętrzne Polski po 1990 r., na rzecz demokratycznej Polski. Posłowie PiS nadali sobie rolę
komisji lekarskich!
Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło kilkanaście tysięcy wniosków od
represjonowanych o to, by minister (na mocy swoich uprawnień, które sam sobie nadał w
ustawie represyjnej) wyłączył konkretne osoby spod działania tej haniebnej ustawy, mając na
uwadze albo krótki okres służby przed 1990 rokiem, albo rzetelne wykonywanie zadań w wolnej
Polsce, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia, lub też oba te czynniki łącznie.
Wobec niejawnego charakteru części czynności operacyjnych pojęcie "czynnej współpracy" w
stosunku do funkcjonariuszy pracujących w służbach bezpieczeństwa państwa pozostaje
niemożliwe do empirycznego zweryfikowania w znacznej części przypadków. Nawet pomimo
tego, że ustawodawca dopuszcza tu "inne dowody", niejawny charakter samej praktyki
polegającej na nielegalnej i karnie zagrożonej współpracy z osobami lub organizacjami
niepodległościowymi niezwykle utrudnia, a być może nawet uniemożliwia skuteczną obronę.
Niestety, od stycznia 2017 r. wnioski te "o ułaskawienie" nie zostały rozpatrzone! A mamy już
wrzesień 2018 r..... MSWiA systematycznie przedłuża te postępowania administracyjne
tłumacząc się koniecznością dokonania wszechstronnej analizy przedmiotowej i podmiotowej
sprawy!!!! Swoją przewlekłość postępowania MSWiA uzasadnia ?szczególną zawiłością i
skomplikowaniem" podczas, gdy my sami wszystkie swoje dokumenty dotyczące "prawa łaski"
uzyskaliśmy w przeciągu 2-6 miesięcy!

  

Zgodnie z polskim kodeksem postępowania administracyjnego tego typu sprawa powinna być
rozpatrzona maksymalnie w ciągu 4 miesięcy! Wyznaczane są obecnie terminy do rozpatrzenia
wniosków na styczeń i dalsze miesiące 2019 roku! Jest to celowe działanie ministra spraw
wewnętrznych! W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ?ETPCz")
wskazuje się na kategorie spraw cywilnych, które powinny być rozpoznane ze szczególną
pilnością, a więc spraw, w których relatywnie krótszy okres bezczynności sądu jest traktowany
jako przewlekłość postępowania. Należą do nich także sprawy z zakresu ubezpieczeń
społecznych (por. wyrok ETPCz z 30 października 1998 r., skarga nr 28616/95 w sprawie
Styranowski przeciwko Polsce, RJD 1998-VIII, s. 3376[4]), zwłaszcza ze względu na charakter
dochodzonych świadczeń, z reguły służących zapewnieniu środków utrzymania oraz często
podeszły wiek i trudną sytuację materialną ubezpieczonych", a w ostatniej części m. in.:
"Art. 6 ust. 1 Konwencji nakłada na Układające się Państwa obowiązek zorganizowania swych
systemów prawnych w taki sposób, by ich sądy mogły sprostać wymogom tego przepisu,
włącznie z obowiązkiem rozstrzygania spraw w rozsądnym terminie. Państwa są
odpowiedzialne za opóźnienia wynikające z działania organów sądowych i innych władz...".

  

My represjonowani możemy się więc odwoływać???? Ten, kto tak twierdzi KŁAMIE!!!
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Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło dotychczas kilkadziesiąt tysięcy odwołań
represjonowanych emerytów służb mundurowych oraz wdów i dzieci po funkcjonariuszach od
decyzji o ponownym obniżeniu emerytur i rent. Niestety ... nasze odwołania są sukcesywnie
zawieszane na czas nieograniczony, ze względu na fakt, iż 24 stycznia 2018 r. sędzia Sądu
Okręgowego w Warszawie Rafał Młyński, mając ogromne wątpliwości, co do zgodności z
Konstytucją przedmiotowej ustawy wystąpił z zapytaniem do "atrapy" Trybunału
Konstytucyjnego RP. W załączeniu przedkładam to postanowienie.
Niestety, obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oficjalnie wykazują, że sprzyjają "jedynej
słusznej partii PiS". Magister Przyłębska została w chwili obecnej sowicie wynagrodzona przez
PiS. Nie tylko w postaci otrzymania bardzo wysokich nagród pieniężnych! Obecnie jej syn został
dyrektorem w jednym z największych banków w Polsce ? PEKAO SA. Tylko dlatego, że od lat
komentuje sprawy gospodarcze w mediach lokalnych i ogólnopolskich!!! I ta propisowska
sędzina, magister Przyłębska, sędzia bez jakiejkolwiek specjalizacji ma orzekać o
konstytucyjności ustawy represyjnej? Afiszująca każdego dnia swoje poparcie dla Jarosława
Kaczyńskiego! Czy taka osoba może wydawać sprawiedliwe, niepolityczne orzeczenia??? My
wiemy, jakie będzie orzeczenie w sprawie ustawy represyjnej!! Będzie to orzeczenie zgodne z
wolą Jarosława Kaczyńskiego, szarego posła! Kiedy jednak zostanie przez mgr Przyłębską
wydane to orzeczenie - nie wiemy. Magister Przyłębska, zgodnie z wolą Jarosława
Kaczyńskiego nie śpieszy się. Do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin posiedzenia
Trybunału Konstytucyjnego, a minęło już prawie pół roku od zapytania wystosowanego przez
sędziego Młyńskiego.! Prawdopodobnie mgr Przyłębska czeka na nasze śmierci! Bez
znaczenia jest dla tej sędziny fakt, iż represjonowani nie mają w chwili obecnej na leki, na
podstawowe opłaty, że nie mają za co żyć, że umierają!. Ten fakt, czysto ludzki fakt nie robi na
magister Przyłębskiej jakiegokolwiek znaczenia.
Co by było gdyby PiS pewnego dnia odebrał 2/3 emerytury i rent wszystkim Polakom????
Jakbyście się czuli, gdyby to Wam obniżono drastycznie, a w zasadzie ukradziono Wam po 1/3
do 2/3 emerytury???? ALE TO ZBLIŻA SIĘ DO WAS WIELKIMI KROKAMI!!!!! Jeżeli pozwolicie
na to, aby piSSS trwał dalej na scenie politycznej, to uwierzcie mi .... I WAS OKRADNĄ z
emerytur i rent!!!!!!
Ustawowe stosowanie odpowiedzialności zbiorowej to działanie polityczne, działanie siłowe i
emocjonalne. Tak działa państwo totalitarne. PiS przez "ustawę dezubekizacyjną" chce
pokazać, jak walczy o sprawiedliwość, jak walczy z "komunistyczną" przeszłością. Niestety
przez tą ustawę PiS potwierdził swoje dążenie do przejęcia całkowitej kontroli nad
społeczeństwem. W dniu 28 czerwca 2018 r. marszałek Sejmu RP Terlecki (członek partii PiS)
podczas swojego sejmowego wystąpienia stwierdził, że ?....
Od grudnia 2016 r., gdy uchwalono obniżenie świadczeń każdemu, kto choć dzień
przepracował w organach bezpieczeństwa PRL, zmarło już ponad 50 osób objętych czymś, co
piSS nazywa ustawą, a ja twierdzę, że to tylko wewnętrzny dokument piSSu nie mający mocy
prawnej!
Część popełniła samobójstwo, część zmarła bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o obcięciu
emerytur. Mimo dziesiątków przykładów krzywdy spowodowanej przez te przepisy rząd nadal
uważa je za sprawiedliwe, a jednocześnie w swoich szeregach partyjnych foruje zatwardziałych
zwolenników określanego przez siebie jako "totalitarne" państwa, najaktywniejszych działaczy
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (patrz Piotrowicz, Pawłowicz, Kryże, Krasulski,
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Jarosław Kaczyński, .
W stosunku do nas, uchwalając ustawę, nazywaną przez PiS ?dezubekizacyjną", naruszono:
a) art. 2, 8 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 30, 31, 32; art. 42 ust. 3, art. 45, 47, 64 i 241 ust. 1
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 w zakresie ograniczenia i zdeformowania istoty godności
człowieka oraz tym samym konstytucyjnych praw i jego wolności, mających znaczenie dla
procesu podejmowania decyzji administracyjnych z uwagi na naruszenie obowiązku państwa do
świadczenia emerytalnego według kryteriów ograniczających wzruszalność prawomocnych
decyzji emerytalnych, a w tym pogwałcenie:
b) art. 30 i 31 Konstytucji RP w zakresie ograniczenia ontologicznej istoty godności człowieka
oraz tym samym konstytucyjnych praw i jego wolności,
c) art. 32 Konstytucji RP dotyczącego naruszenia równości wszystkich wobec prawa oraz
związanego z nim art. 47 w zakresie poszanowania czci i dobrego imienia,
d) art. 2 Konstytucji RP naruszającego zasady demokratycznego państwa prawnego,
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i związanego z nim:
? art. 1 Konstytucji RP głoszącego, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli, a nie tylko dobrem tych ewentualnie autorytarnie politycznie pozytywnie
zweryfikowanych,
? naruszenia konstytucyjnej zasady dyskwalifikującej w obrocie prawnym retroakcję prawa (lex
retro non agit),
? zasady równości, która funkcjonuje w ustawie zasadniczej w związku z zasadą
sprawiedliwości społecznej,
e) art. 8 ust. 2 Konstytucji RP wskazującego na naruszenie nakazu bezpośredniego stosowania
konstytucji i związanego z tym zastosowania przez ustawodawcę odpowiedzialności zbiorowej
jako instrumentu prowadzenia kolektywnej polityki represyjnej przez państwo "dobrej zmiany"
wobec podmiotowych wymogów równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP),
f) art. 10 ust. 1 Konstytucji RP z uwagi na niekonstytucyjną kompensację wszystkich funkcji
ustrojowych w RP, czyli wymaganego w ustawie zasadniczej trójpodziału władzy,
g) art. 42 ust. 3 i 45 Konstytucji RP, którego naruszenie w tej ustawie polega na pogwałceniu
zasady domniemania niewinności i związanego z tym prawa każdego do rozpatrzenia jego
sprawy w kontekście zarzutów zawartych w ustawie, przez bezstronny i niezawisły sąd,
h) art. 47 Konstytucji RP w zakresie, w jakim gwarantuje on prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym,
i) art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie naruszenia konstytucyjnego obowiązku ochrony
podmiotowych praw majątkowych oraz powstrzymania się od przyjmowania regulacji, które owe
prawa mogłyby pozbawić ochrony lub ją ograniczyć,
j) art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, gdzie niezasadnie dokonano ograniczeń w obowiązku
świadczenia emerytalnego według takich też kryteriów ograniczających wzruszalność
prawomocnych decyzji emerytalnych w myśl dyspozycji zawartych w art. 31 ust. ust. 3
Konstytucji,
k) art. 241 ust. 1 Konstytucji RP naruszającego zasadę ciągłość polskiej państwowości, głównie
w odniesieniu do zawartych umów międzynarodowych.

  

Ponadto znowelizowana ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym narusza także między innymi:
a) art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku, uzupełnionej
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Międzynarodowym Pakietem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowym
Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych uchwalony na XXI sesji ONZ w dniu
16 grudnia 1966 roku, który dotyczy zakazu naruszenia godności człowieka i obowiązku
przestrzegania cywilizacyjnych klauzul ograniczających, odpowiadający określonym normom
wiedzy, praktyki i demokratycznej myśli politycznej,
b) art. 17 ratyfikowanego przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i
Politycznych z 16 grudnia 1966 roku, w związku z naruszeniem ograniczeń w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw człowieka,
c) przepisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 19 stycznia
1993 roku (Dz.U. z 1993 roku nr 61 poz. 284), tj.:
? art. 3 w związku z naruszeniem zakazu poniżającego traktowania wynikającego z
prowadzonej kampanii medialnej w celu poniżenia nas w oczach opinii publicznej oraz
stworzenie tym samym klimatu społecznego potępienia i wywołania jako społecznie
sprawiedliwego poczucia zbiorowej odpowiedzialności oraz upokorzenia,
? art. 6 w związku z naruszeniem zasady prawa do rzetelnego procesu przez niezawisły i
bezstronny sąd, albowiem konwencja chroni jednostki przed traktowaniem ich przez organy
państwowe i funkcjonariuszy państwa jako winnych przestępstwa przed stwierdzeniem tego
faktu przez sąd. Tutaj naruszenie polega na domniemaniu winy przy popełnieniu bliżej
nieokreślonego przestępstwa oraz zbiorowej odpowiedzialności za takie działania. Ponadto
ustawa i jej uzasadnienie przypisuje jej adresatom negatywne cechy, których nie można
zweryfikować poprzez dostępne i skuteczne środki odwoławcze,
? art. 7 w związku z naruszeniem zasady zakazu karania bez podstawy prawnej (zasada
legalności). Tutaj ustawa z mocą wsteczną dokonuje faktycznej penalizacji działań, które nigdy
nie wypełniały znamion przestępstwa, co więcej w przeszłości jako przedmiot naszych działań
były sankcjonowane przez państwo (ściganie zbrodni szpiegostwa). Tym samym zapisy ustawy
wskazują na niedopuszczalną represję i pozasądową sankcją o charakterze karnym.
Dodatkowo uchwalone przepisy w sposób niezgodny z utrwalonymi od dawna standardami
demokratycznymi przyjmują domniemanie winy, a ustawodawca przerzucając ciężar
dowodzenia swojej niewinności na samych zainteresowanych dokonał także ingerencji w ich
godność,
? art. 6, art. 7 Konwencji w związku z art. 1 protokołu dodatkowego nr 1 do Konwencji w zw. z
art. 18 Konwencji, gdzie ustawodawca przekroczył zakres konwencyjnych ograniczeń prawa
podmiotowego w postaci rozliczenia z przeszłością, które lekceważy prawny dorobek
cywilizowanych narodów w postaci takich wartości jak: pewność prawa, ochrona uzasadnionych
oczekiwań, niedyskryminacja, nie działanie prawa wstecz i prawo do rzetelnego procesu,
? art. 9 oraz art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, traktujących między innymi o zakazie subiektywnego wiążącego prawnie
sporządzania ocen historycznych według politycznego uznania, narzucanie jednej oceny
przeszłości oraz wyciąganie na tej podstawie określonych ex post skutków prawnych.
? art. 14 w związku z naruszeniem zasady zakazu dyskryminacji, która ma szczególne,
podstawowe znaczenie przy założeniach systemu ubezpieczeń społecznych. tutaj
ustawodawca uchwalając ustawę uznał, że wskazane w niej osoby nie zasługują na równe w
środowisku emerytów służb mundurowych traktowanie w zakresie zabezpieczenia społecznego
oraz zróżnicował w istotny sposób status tych, którzy służyli jeszcze w służbach mundurowych
po 1990 roku,
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? art. 14. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie zakazu kolektywnej
odpowiedzialności w związku z art. 6 konwencji, nakazujący domniemanie niewinności i
zakazującym naruszenie prawa do uczciwego procesu,
d) pkt 11-13 i 15 Rezolucji nr 1096 z dnia 27 czerwca 1996 roku Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy w związku z pkt 15-16 stanowiącego jej integralną część do
Raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które pozostają w związku:
? z art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i normami preambuły: Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.),
? z art. 1, art. 3, art. 23 i normami prawnymi wyrażonymi w preambule Statutu Rady Europy
przyjętego w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie (Dz. U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565),
? z art. 91 ust. 1-3 i art. 241 ust. 1 Konstytucji, tj. przepisami prawa wiążącej Rzeczypospolitą
Polską ratyfikowanej umowy międzynarodowej oraz przepisami ustanowionymi przez
organizację międzynarodową ? Radę Europy, której prawo, na mocy ratyfikowanej przez
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej oraz Statutu Rady Europy, jest wiążące i ma
pierwszeństwo przed ustawami.

  

  

  

 Dear Madams and Sirs,

  

THE TRUTH ABOUT POLAND..... Standards such as observing the rights of victims are already
a European problem

  

Help us.... Pleas... help ..

  

On 16 December 2016, MPs of Law and Justice (at the moment when the opposition occupied
the rostrum of the Polish Seym and the majority ruled in another room to which opposition MPs,
media and quorum were not allowed) passed a law under which for no reason, about 40,000
retired officers of uniformed services and widows and children after officers were picked up after
2/3 of pensions and annuities. They passed this bill in the Sejm hall, in which there were no
appropriate conditions for such an important vote and deliberately not prepared for it, which is
not compatible with the gravity of an institution such as the Seym. Platforma Obywatelska and
.Nowoczesna on the Sejm's deliberations in the column hall filed a notification to the
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prosecutor's office regarding the violation of powers and non-fulfillment of official duties as well
as actions to the detriment of public interest by Members of the Law and Justice. Unfortunately,
the District Prosecutor's Office in Warsaw on April 27, 2018 finally discontinued the investigation
into the violation of powers and non-performance of PiS deputies in connection with the
preparation and conduct of the 33rd Sejm meeting on December 16, 2016. Prosecutor's Office
under the supervision of the Minister of Justice, and also General Prosecutor Zbigniew Ziobro.

  

The "desubekization" law called by PiS concerns Police officers, Internal Security Agency,
Foreign Intelligence Agency, Military Counterintelligence Service, Military Intelligence Service,
Central Anticorruption Bureau, Border Guard, Government Protection Bureau, State Fire
Service and Prison Service and their families. Among the victims of the Piscean repressive act
are the elderly, who survived the hell of concentration camps, victims of Nazi medical
experiments, officers who were injured in the service and still remain crippled as a result of
clash with common criminals and organized criminal groups, and officers who on they retired
only in 2017. !!!. Finally, this law has harmed thousands of widows and children (including many
disabled children) receiving pensions from deceased officers and disabled children who are still
dependent on repressed parents. As it turned out, there were also athletes in this group who in
the times of the Polish People's Republic appeared in the so-called Guard clubs, doctors and
nurses.

  

So many times COLLECTIVE RESPONSIBILITY has been applied to us !!!!!. Even in 1947, the
principle of individual verification was in force, based on a specific biography. PiS politicians,
entering the court's jurisdiction, without presumption of innocence, as part of collective
responsibility, decided not to respect this social contract and constitutional acquired rights
(because we are talking about these especially after 1990). It should be assumed that they
recognized positively verified officers as worthy of service reborn to Poland, even at the risk of
life and health, but no longer receiving their uniform pensions.

  

In 2010, the Constitutional Court of the Republic of Poland issued a decision in which it stated
that "... every officer of the security services of the PRL, who was employed in the newly
created security police, is fully guaranteed, equal rights with appointed to these services for the
first time since mid-1990, including equal retirement rights for all pensioners of the uniformed
services ... "and" ... service in the organs of sovereign Poland after 1990 is also treated equally,
regardless of whether the officer in question previously served in the security authorities of
People's Republic of Poland or not ... ".

  

This provision was related to the law of 2009, under which we were reduced pensions for the
period of service up to 1990 from 2.6% for each year to 0.7% for each year of service. The
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Constitutional Tribunal stated then that pensions could have been reduced, but not in a drastic
and humiliating way!

  

One of the many absurdities of the Piscean repressive law is the fact that a criminal convicted in
Poland for life imprisonment and deprived of public rights, for each year of stay in prison has
0.7% added to the length of service for each year of stay in prison, and if he takes up a
professional career in a prison, he is entitled to that pension contribution of 1.3% for each year
in prison. !!!!

  

A retired pensioner or widow and child after an officer who served before 1990 has a retirement
or pension rate currently applied - 0.0% for each year of service, even if he served this service
at risk of life and health and was injured or became an invalid in connection with service.
Nowhere in the world is such a foolish, repressive regulations, much less the "conversion rate of
future pension in the amount of 0.0%" !!!!!.

  

It is a curious situation in which a former officer of the security forces of the People's Republic of
Poland, who positively underwent verification in 1990 and served impeccably in the Third Polish
Republic, is worse off than those officers who have been convicted of crimes or disciplinary
dismissal and who have begun serving after 1990. In the case of the latter, the court decides
the loss of the right to a police pension, as a result of which they automatically acquire the right
to a retirement pension under the universal pension system, where all periods of service or work
are classified as so-called contribution periods and calculated at the rate of 1.3% per year.
Thus, the Act created a more favorable situation for those officers who committed any common
crime during their service, but did not have a business past before 1990!

  

Our pension entitlements have never been a special benefit or some kind of harassment !. This
is, has been and will be the right acquired for performing this service in the organs of the state.
Acquiring the right to a retirement is a simple consequence of being an officer. The acquisition
of pension rights by officers is the result of admitting them to perform the service or work, and
thus acting on their side of a specific entitlement or the ability to perform it, resulting directly
from the previously made verification assessment.

  

At the same time, PiS introduced the upper limit of pensions, invalidity pensions and survivors'
pensions with respect to pensioners and pensioners from 200 EURO to 400 EURO. Even if a
uniformed pensioner would now like to make up for his highly trimmed retirement or pension,
and his employer would pay the pension and health contribution to the Social Insurance
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Institution, Law and Justice took care of it in this repressive law, so that the retirement or
disability pension would never increase or increase for PLN 1! By the end of our days, we will
receive benefits in the above-mentioned height. Even if we worked up to 95 years old! An
additional repression is the fact that if any of us is still working and receives additional income,
and will exceed the amount of these incomes by about 5 EURO per month (he can earn extra
only about 50 EURO per month), or he will additionally make a retirement pension 55 EURO -
he will be once again reduced pension or annuity by about 20% !!!!!!!

  

We were also deprived of the benefits due to the invalidity of the person, and whose invalidity
was imposed in connection with the service in the bodies ensuring internal and external security
of Poland after 1990, for the benefit of democratic Poland. PiS deputies have given themselves
the role of medical committees! They did not recognize the invalidity (I, II and III of the group)
acquired in connection with serving in the Police after 1990, granted by the Provincial Medical
Boards of the Ministry of Interior and Administration, which resulted in a significant (subsequent)
decrease in the benefit due to the base of assessment retirement! Our disabilities The Provincial
Medical Commissions of the Ministry of Interior and Administration throughout Poland have
already ruled in the Third Republic of Poland. Many of us retired and pensioned in mid-2017!
The date of the invalidity and the percentage of this disability is determined by the medical
commission on the basis of medical records, and not under the Act !. All the more PiS deputies
did not have the right to make it an unconstitutional law!

  

Law and Justice deputies in adopting the act in 2016 did not take into account the final
judgments of the District Court in Warsaw from 2010-2013, validated by the judgments of the
Court of Appeal - Labor and Social Insurance Court in Warsaw (the first law "dezubekization"
introduced in 2009 by the PO). During this period of time, in which judgments it was adjudicated
that periods of study in departmental schools of the Ministry of the Interior - Higher Officers'
School in Szczytno and Officer's College in Legionowo can not be treated as a service in state
security organs and were recalculated by 2.6% per every year of study. The case-law indicated
that the period of education was not a period of service! However, pensions and pensions for
these periods were drastically reduced. A similar situation applies to female officers on
maternity and parental leave in the period up to 1990. These periods have been included in the
time of service for us women, even though we did not actually fulfill it during the
abovementioned period. leave!

  

Another repression resulting from the Act of 16/12/2016 is depriving us of additional
percentages for each year of service in particularly dangerous conditions, with the risk of life
and health. This allowance was 0.5% for pension service for each year of service after 1990.
Many of us had this right. Unfortunately, we have also been deprived of this statutory
supplement.
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The Minister of the Interior and Administration received several thousand applications from the
repressed, who served after 1990 for 10,15,20,27 years, that the minister (under his powers,
which he himself gave in the repressive law) he excluded specific persons from the act of this
shameful act. Article 8a of the Act says that the Minister of the Interior may "pardon someone"
from the effects of the Act: if he carried out his tasks exceptionally diligently after September
1989, in particular with health or life risk, or if he cooperated with the opposition during the
totalitarian service State.

  

Unfortunately, from January 2017, these "pardon" applications have not been considered! The
Ministry of Interior and Administration systematically prolongs these administrative proceedings
by explaining the necessity to make a comprehensive analysis of the subject matter and subject
matter !!!! He justified his excessive length of proceedings in the Ministry of the Interior with
"special complexity and complexity" while we ourselves obtained all our documents regarding
the "right of grace" within 2-6 months! We are deprived of the right to a fair administrative
procedure!

  

Pursuant to the Polish Code of Administrative Procedure of this type, the case should be
considered within a maximum of 4 months! Currently, deadlines for considering applications for
January and further months of 2019 are set! This is a deliberate action by the interior minister!

  

The Voivodship Administrative Court recognizes our complaints about the inaction of the
Ministry of Interior and Administration in this respect by imposing fines for "gross violation of
law" on the institution, but the Ministry of Interior and Administration refuses to review
applications of retired officers.

  

And yet the Act of 16 December 2016 amending the act on retirement provision of Police
officers includes mainly repressive actions of former policemen and officers of other services
who in 1990 were positively verified by the authorities of free and sovereign Poland. They were
admitted to the police and other uniformed services because they met the requirements of good
repute and, along with many other conditions, they vowed to "serve the Polish nation faithfully,
protect the legal order established by the Constitution of the Republic of Poland, protect the
security of the State and its citizens, even at the risk of life". They, currently repressed officers,
took care of the security of Poles. From the beginning of the systemic transformation they fought
the most dangerous organized crime, often at the expense of life and health and at the expense
of the welfare of their own families. They also protected the property, health and life of the
citizens of our country for many years, as well as the security of its borders. They were the
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co-founders of the Central Bureau of Investigation, created the Office of State Protection and
the Internal Security Agency. They co-created a modern system of police and special services.

  

The effects of this inhumane act included, inter alia, policemen of the anti-terrorist unit taking
part in the action in Magdalenka, police officers of the Central Investigation Bureau fighting the
most dangerous mafia crime or police officers of criminal terror units who in principle exposed
their lives and health in every action. They crushed the "Pruszków", "Wołomin", gang "Korka"
and many other organized groups. They too, officers of the Office for State Protection, and later
of the Internal Security Agency, carried out many actions that have already gone down in history
as actions of the highest degree of courage and professionalism. Suffice it to recall the
"Samum" operation, ie the evacuation in 1990 of six US CIA, DIA and NSA officers from Iraq,
when the services of France and Great Britain refused to help in such a dangerous operation.
Similarly, the operation under the code name "Most" should be assessed, that is, the transfer of
Jews from the former USSR and Russia to Israel in 1990-92, as well as many other, still carried
out in later years, still in secrecy.

  

It should be emphasized that after 1990, officers of uniformed services were leaving for pension
supplies based on laws passed by subsequent legislative authorities of democratic and
sovereign Poland, and not on the basis of laws originating from the PRL.

  

Approx. 10,000 positively verified officers, on July 30, 1990, they were released from service by
law and then, if they met the statutory requirements, they were accepted to serve in the Police,
the Office for State Protection (later the Internal Security Agency) or other structures of the
Ministry of the Interior.

  

This means that these people did not receive "ESDB" pensions on a single day. Some of those
people, taken into service after August 1975, during the verification carried out in 1990, did not
even have the required retirement pension. After 1990, police officers and officers from other
uniformed services retired on the basis of acts on pension provision adopted by the parliament
of free Poland, not by an unspecified "totalitarian regime".

  

The District Court in Warsaw received so far several dozen thousand appeals of the repressed
pensioners of the uniformed services and widows and children after the officers from the
decision to reduce pensions again. Unfortunately ... our appeals are successively suspended for
an unlimited period, due to the fact that on January 24, 2018 the District Court in Warsaw Rafał
Młyński, having huge doubts about the compliance with the Constitution of this Act, asked the
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"dummy" of the Constitutional Tribunal RP. Many appeals of retirees and widows have not yet
been sent to the District Court in Warsaw. The Director of the Pension Center does not send
appeals to the court. Appeals sent to ZER in June and subsequent months of 2017.

  

The current judges of the Constitutional Tribunal officially show that they favor the "only right
party of PiS". Magister Przyłębska, the propisian judge, the chairman of the Constitutional
Tribunal, without any specialization, is to decide on the constitutionality of the repressive law? A
judge who should be, apolitical, independent and independent, and who each day flaunts his
support for Jarosław Kaczyński and PiS? ! Can such a person issue fair, non-political decisions
??? We know what the ruling on the repressive law will be !! It will be a judgment in line with the
will of Jaroslaw Kaczyński, an MP! However, when this judgment is handed down by M.
Przyłębska, we do not know. Magister Przyłębska, in accordance with the will of Jaroslaw
Kaczyński, is in no hurry. Until today, the date of the Constitutional Tribunal meeting has not
been set, and it has already been almost six months since the question put forward by judge
Młyński.! Probably Master Przyłębska is waiting for our death! Not without significance is the
fact that pension claims are not inherited.

  

It is irrelevant for this judge that the repressed currently have no money for medication, basic
fees, that they have nothing to live for, that they die !, that every day they have a serious
problem: buy medicine and die of hunger, or buy food and die because of illness! This fact, a
purely human fact, does not make any significance to the master of Przyłębska.

  

The complaints of the Venice Commission can be attached to the arguments concerning the
ineffective action of the Polish Constitutional Tribunal, under the leadership of M. Przyłębska in
its current form.

  

Prime Minister Beata Szydło, who submitted the draft of this shameful, cruel act, justified her
with the words: "... due to the nature of these benefits (older people receive them - pensions,
especially if they have a period of service for a totalitarian state in 1944-1990 or have ill health -
disability pensions) should be assumed systematically decreasing the number of beneficiaries.

  

Due to the above (ie our deaths !!), it seems that the indicated amount of savings in subsequent
years will be rather decreasing, however, it is difficult to determine the appropriate ratio for
calculating the percentage of reduction of the state budget for the bill. ... "With full awareness
PiS deputies assumed that they will deliberately prolong all administrative and court
proceedings in our case, because at that time we will systematically die !!!!!!
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Since December 2016, when the reduction of benefits was granted to everyone who has
worked in the PRL's security services at least one day, about 55 people covered by the new
regulations have already died. Some committed suicide, some suffered a stroke immediately
after having received a decision to cut their pensions.

  

By implementing the repressive act, PiS made:

  

1) Infringements of substantive law, i.e. art. 2 of the Constitution of the Republic of Poland
consisting in arbitrary reduction of the pension entitlement, which violates the principle of
protection of acquired rights and the principle of social justice, as well as the principle of
citizen's trust in the state and the law they create, and retroactivity stemming from the principle
of a democratic state ruled by law;

  

2) Infringements of substantive law, i.e. art. 67 sec. 1 in zw. from art. 31 para. 3 of the
Constitution of the Republic of Poland consisting in arbitrary reduction of the annuity we are
entitled to, which is a disproportionate and unjustified violation of our right to social security in
the event of incapacity to work due to illness or disability and after reaching the retirement age;

  

3) Infringements of substantive law, i.e. art. 30 and art. 47 of the Constitution of the Republic of
Poland in conj. from art. 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms in violation of our dignity, right to protection of honor, good name, right
to privacy and the right to respect for family life, by accepting that our service in the period
before July 31, 1990 was "service in favor of a totalitarian state ", and thus arbitrary attribution to
us - in the legal act of a statute - blame for actions related to human rights violations committed
by some representatives of public authorities of the PRL and some officers of the security
authorities of the PRL and to whom we in no way we did not contribute;

  

4) Infringements of substantive law, i.e. art. 32 para. 1 in zw. from art. 64 ust. 1 and 2 and art.
67 sec. 1 of the Constitution of the Republic of Poland in conj. from art. 1 of Protocol No. 1 to
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in connection
with from art. 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, consisting in unjustified, discriminatory differentiation of our property rights resulting
from service after 1990 and reduction of pension benefits due to us for this service, in relation to
persons who did not serve in the period of PRL in a way that violates the principle of equality
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before the law;

  

5) Infringements of substantive law, i.e. art. 45 par. 1 in zw. from art. 10 para. 1 and 2 of the
Constitution of the Republic of Poland and art. 42 par. 1 of the Constitution of the Republic of
Poland in conj. from art. 6 par. 2

  

Of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, consisting
in repression without personal blame, replacing the judiciary with legislative power and
reversing the presumption of innocence by recognizing all officers in the service before 31 July
1990 for guilty actions deserving to be penalized;

  

6) Infringements of substantive law, i.e. art. 64 ust. 1 and 2 in conj. from art. 67 sec. 1 in zw.
from art. 31 para. 3 of the Constitution of the Republic of Poland in conj. from art. 1 of Protocol
No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in
connection with from art. 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, consisting in arbitrary violation of our personal property rights and the
right to respect property, which are subject to equal protection for everyone, as a result of
disproportionate violation of our social security rights, which is a manifestation of unjustified
economic repression.

  

In addition, the amended law on pension provision also violates, among others:

  

a) art. 12 of the Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948, supplemented
by the International Civic and Political Rights Package and the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, adopted at the XXIth session of the UN on December 16,
1966, which concerns the prohibition of violation of human dignity and the obligation to comply
with civilizational clauses limiting, corresponding to specific standards of knowledge, practice
and democratic political thought,

  

b) art. 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights ratified by Poland of
December 16, 1966, in connection with the violation of restrictions on the use of constitutional
freedoms and human rights,
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c) the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, done at Rome on November 4, 1950, ratified by Poland on January
19, 1993 (Journal of Laws of 1993 No. 61, item 284), i.e .:

  

? Art. 3 in connection with the violation of the prohibition of degrading treatment resulting from
the media campaign in order to humiliate us in the eyes of the public and create a social climate
condemning and evoking as a socially just sense of collective responsibility and humiliation,

  

? Art. 6 in connection with the violation of the principle of the right to a fair trial by an
independent and impartial court, because the convention protects individuals from being treated
by state organs and state officials as guilty of crime before the court declares this fact. Here the
violation consists in the presumption of guilt in the case of an unspecified crime and collective
responsibility for such actions. In addition, the Act and its justification assign negative features
to its addressees, which can not be verified by available and effective remedies,

  

? Art. 7 in connection with violation of the principle of prohibition of punishment without a legal
basis (the principle of legality). Here the Act retroactively penalizes activities that have never
filled in the elements of crime, what's more, in the past as the subject of our actions, they were
sanctioned by the state (prosecution of crime of espionage). Thus, the provisions of the Act
indicate unacceptable repression and out-of-court penalty of a criminal nature. In addition, the
adopted provisions in a manner inconsistent with long-established democratic standards adopt
a presumption of guilt, and the legislator shifting the burden of proving his innocence to the
interested parties also interfered with their dignity,

  

? Art. 6, art. 7 of the Convention in connection with art. 1 of Additional Protocol No. 1 to the
Convention in conjunction from art. 18 of the Convention, where the legislator exceeded the
scope of conventional limitations of subjective right in the form of settlement with the past, which
neglects the legal achievements of civilized nations in the form of such values as legal certainty,
protection of legitimate expectations, non-discrimination, retroactivity and right to a fair trial,

  

? Art. 9 and art. 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, treating, inter alia, the prohibition of subjective legally binding historical
assessments according to political recognition, imposing a single assessment of the past and
drawing up legal effects on the basis of ex post.
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? Art. 14 in connection with the violation of the principle of non-discrimination, which is of special
and fundamental importance to the assumptions of the social security system. here, the
legislator, by adopting the act, recognized that the persons indicated in it did not deserve equal
treatment in the field of social security in the environment of retirees of the uniformed services
and significantly diversified the status of those who served in the uniformed services after 1990,

  

? Art. 14. European Convention on Human Rights regarding the prohibition of collective
responsibility in connection with art. 6 of the Convention, prescribing innocence and prohibiting
infringement of the right to a fair trial,

  

d) paragraphs 11-13 and 15 of Resolution No. 1096 of June 27, 1996 of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe in connection with paragraphs 15-16, which is an integral
part of the Report of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which are related to:

  

? From art. 6 par. 1 in connection with art. 8 sec. 1 and the following preamble: Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, done at Rome on November 4,
1950 (Journal of Laws of 1993 No. 61, item 284, as amended),

  

? From art. 1, art. 3, art. 23 and legal norms expressed in the preamble of the Statute of the
Council of Europe adopted on May 5, 1949 in London (Journal of Laws of 1994 No. 118, item
565),

  

? From art. 91 par. 1-3 and art. 241 par. 1 of the Constitution, ie the provisions of law binding
the Republic of Poland on the ratified international agreement and regulations established by an
international organization - the Council of Europe, whose law, under the international agreement
ratified by the Republic of Poland and the Statute of the Council of Europe, is binding and takes
precedence over statutes.

  

This is no longer the first "jump" for pensions of uniformed services. In 1994, the full retirement
of officers was reduced from 100 to 75%. In 2009, the PO-PSL coalition, with PiS support,
approved the amendment of the act, reducing the amount of pensions for officers and soldiers
of the PRL security apparatus serving until 1990 from 2.6%. for each year of service up to 0.7
percent. We are punished the third time !!!
What will they get from us? They have already deprived us of dignity, honor, stability of living in
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retirement... what else ????? And how many times?

  

Is it possible to regard such actions of the authorities towards their citizens in a civilized state as
normal? If it was done in such a way with a professionally selected professional group, then in
the future it will be possible also for any other social group. There will no longer be restrictions,
except for the political will of the currently ruling option. And today other professional groups in
Poland are already being threatened by PIS.
We are as a professional group discriminated against!

  

On behalf of all pensioners in uniformed services repressed in Poland and widows and children
after the officers, please help us:

  

Danuta Leszczyńska -
Repression retired police officer at the Polish Police
POLAND
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