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Szanowna Pani Senator !  Szanowny Panie Senatorze ! 

               W nawiązaniu do mojej wcześniejszej  korespondencji  dotyczącej  

uchwalonej   przez Sejm  RP  „Ustawy o zmianie ustawy  o zaopatrzeniu 

emerytalnym  funkcjonariuszy  Policji , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / … /  

oraz ich rodzin „ chciałem  jeszcze raz prosić Państwa  o wzięcie pod uwagę moich 

informacji  zawartych w przesłanej poprzednio korespondencji z dnia 30.11.2016 

roku. Dziś chciałem Państwu uwidocznić na moim przykładzie iż wspomniana 

Ustawa nie obniża mi emerytury za pracę w sb a obniża emeryturę  za służbę  przez 

23 lata w Policji ,w III RP po roku 1989 .  W kwocie  otrzymywanej przeze mnie  

emerytury świadczenie za pracę w sb wynosi  217 złotych  a ustawa  zabiera mi  

niemal 2700 złotych  emerytury . Emerytury za 23 lata nienagannej Służby w Policji  

po 1989 roku . Służby w Wydziale Kryminalnym , na pierwszej linii walki z bandytami, 

złodziejami i oszustami . Tak walki w  „ świątki i piątki, w dzień i nocy „. Służby  

podczas której  zostałem ranny,  w tym dwukrotnie  ciężko . Służby za która przez 

Władze III RP byłem wielokrotnie wyróżniany  w tym „ Krzyżem Zasługi „ i medalem   

„ Zasłużony Policjant „   A dziś nie dość iż nazywa się mnie  in block  

komunistycznym bandytą  to zamierza się odebrać mi emeryturę za służbę w Policji .I 

to wszystko za 7 lat pracy w sb  po której zostałem pozytywnie zweryfikowany . 

Przedtem pracowałem  4 lata w Milicji .                                                                

   I  dzieje się to w sytuacji kiedy jestem  inwalida II grupy , po dwóch  

operacjach serca . Niezdolnym do jakiejkolwiek pracy i normalnego życia. Wydaje mi 

się iż Państwo uznacie iż nie zasłużyłem na takie traktowanie . Przez minione lata 

udowodniłem swoja pracą i postawą  iż jestem dobrym gliną ! I wartościowym  

członkiem naszego społeczeństwa.                                          

 Interesując się ta sprawa czytałem wiele publikacji na temat tego projektu w 

tym  wyrok TK ,opinię nr 50 Komisji ds. Służb Specjalnych  Sejmu , opinie  

Ministerstwa Sprawiedliwości. Helsińskiej Fundacji  Praw Człowieka , Sądu 



Najwyższego    i innych i wydaje mi się iż Państwo weźmiecie  je pod uwagę podczas 

procedowania nad  tą Ustawą . Bo przecież tyle instytucji nie może się mylić . Chodzi 

o to aby nie zmniejszać mi i wielu innym  emerytury za służbę  w Policji w III RP. Tym 

bardziej iż już mi ta emeryturę w 2012  gdy odchodziłem z Policji obniżono  o niemal 

600 złotych  na podstawie pierwszej ustawy deubekizacyjnej  z 2009 roku . Przyjąłem 

to jako swoistą sprawiedliwość dziejową i niegdzie się nie odwołałem .              

Proszę wiec o sprawiedliwe potraktowanie  tej sprawy i wzięcie pod uwagę iż Ustawa 

ta nie tylko  zmniejsza emerytury . Ona rujnuje !  Mnie na pewno  : Znając swoje 

możliwości  finansowe  / z tytułu wydawałoby się  nienaruszalnej emerytury 

wypracowanej w Policji  i obniżonej już raz za pracę w SB , w Banku zaciągnąłem  

wieloletni kredyt hipoteczny  i inne kredyty na zakup mieszkania .Mieszkania którego 

przez 34 lata Służby  nigdy od nikogo nie dostałem  jak twierdzi p. M. Błaszczak .  

Miesięczna kwota  spłat rat kredytów wynosi dziś  niemal 2000 złotych czyli więcej o 

400 zł niż planowana przez MSWiA  kwota świadczenia dla mnie . A skąd środki na 

jedzenie , lekarstwa i inne stałe świadczenia ?                         

 Liczę na poczucie  Pań i Panów Senatorów sprawiedliwości , obiektywizmu w 

ocenianiu tej sprawy i odpowiedzialności za losy  takich ludzi jak ja . Proszę więc 

Państwa nie odbierajcie mi emerytury za Służbę  w Policji !!!!    

 

      Z wyrazami szacunku !!!! 

       M               W                 


