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Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest
zbulwersowane wypowiedzią Pana Premiera w Parlamencie Europejskim w dniu
4 lipca 2018 r. Odpowiedź Pana Premiera na pytanie eurodeputowanego Pana
Janusza Zemke odbieramy jako lekceważenie konstytucyjnej zasady
demokratycznego państwa prawnego, o której mowa w art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasada

sprawiedliwości

społecznej

wskazana w konstytucji nakazuje
indywidualną ocenę każdego działania. Pan zaś opowiada się za stosowaniem
odpowiedzialności zbiorowej. Każda wina i kara mają charakter indywidualny. To
nie enigmatyczne służby lecz konkretni ludzie prześladowali, maltretowali lub
w inny sposób naruszali dobra osobiste obywateli oraz w inny sposób szkodzili
państwu. Ludzie ci powinni zostać postawieni przed sądem i sprawiedliwie
osądzeni. Państwo dysponuje wystarczającymi narzędziami, aby każdego takiego
przestępcę znaleźć i udowodnić mu winę. Zaniechanie tych działań i zastąpienie
ich niekonstytucyjną i pozaprawną odpowiedzialnością zbiorową świadczy
o słabości państwa, którego rządem Pan kieruje.
W złożonym w Sejmie projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin (druk 1105) przyjęto założenie, że wszyscy
żołnierze pełniący służbę w instytucjach i formacjach Wojska Polskiego
wymienionych w projekcie byli przestępcami, których należy napiętnować
i pozbawić przysługujących uprawnień. Wprowadzono zasadę domniemania winy,
Konto bankowe: Bank PEKAO SA. Oddz. W-wa, ul. Targowa 81 1 03-408 Warszawa
Nr konta 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055; NIP 521-14-91-279; REGON 000888008 KRS 0000141267
www.zzwp.pl
HB

zamiast domniemania
w Konstytucji RP zasadę

niewinności

godząc

w ten sposób w

zawarowaną

sprawiedliwości społecznej.

Szanowny Panie Premierze
Żołnierze i funkcjonariusze nie są kreatorami polityki państwa. Byli, są
i będąjej wykonawcami. Żołnierze nie mogą ponosić odpowiedzialności za decyzje

polityków. To politycy stawiają zadania Siłom Zbrojnym RP, to oni wysyłają
w niebezpieczne rejony świata. Polska, z jednej strony, na forach
międzynarodowych szczyci się żołnierzami wykonującymi zadania związane
z utrzymaniem pokoju, a z drugiej chce część z nich ukarać za pełnienie w tym
samym okresie służby na rzecz niezdefiniowanego „totalitarnego państwa".
żołnierzy

Żołnierze 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 Konstytucji, 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.

Szanowny Panie Premierze
Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwraca
do Pana o chwilę refleksji i zaprzestanie retoryki skierowanej przeciwko byłym
żołnierzom. Wnosimy o wycofanie z Sejmu projektu ustawy, przy tworzeniu której
naruszono wiele przep1sow wskazywanych przez wybitnych polskich
konstytucjonalistów oraz Sąd Najwyższy. Nie można dopuścić do sytuacji, w której
szkody niematerialne i materialne okażą się zdecydowanie wyższe niż
przewidywane korzyści.
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