J. Zemke o działaniach Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej

10.07.2017 Poniżej informacja posła Janusza Zemke dotycząca zaawansowania i planowanych działań Komitetu Obywatelskiej
Inicjatywy Ustawodawczej.

„Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie otrzymuję wiele listów i zapytań w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, która odwrócić ma skutki
ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającej drastycznie emerytury policyjne.
W związku z tym informuję:
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (KOIU), którego jestem członkiem, powołany został na spotkaniu emerytów i
rencistów policyjnych przed Sejmem w dniu 29 kwietnia 2017 r. na podstawie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli. Liczy obecnie 24 członków, a jego pełnomocnikiem jest Andrzej Rozenek, zastępcą – gen. Marek
Dukaczewski.
Koordynację działań Komitetu wzięła na siebie Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, która do tej pory:

opracowała ostateczną wersję projektu ustawy wraz z uzasadnieniem;
przygotowuje się organizacyjnie, tworząc odpowiednie struktury w postaci komitetów protestacyjnych do zbiórki co najmniej
100 tys. podpisów, co przewidywane jest od 15 września br.;
zebrano 1000 podpisów niezbędnych do rejestracji KIU;
ze względu na przerwę urlopową w Sejmie (od 20 lipca do 10 września) – rejestracja KOIU nastąpi nie później niż 15
września br.;
członkowie KIU do 15 września odbędą spotkania we wszystkich miastach wojewódzkich i wybranych innych większych
ośrodkach, celem zapoznania komitetów protestacyjnych z harmonogramem działań oraz przygotowaniem akcji zbierania
podpisów. Deklarację taką złożyli m.in. Andrzej Rozenek, Marek Dukaczewski, Adam Rapacki i ja również.
Rozumiem swego rodzaju zniecierpliwienie w oczekiwaniu na sygnał do rozpoczęcia zbierania podpisów, ale nie możemy za
sprawą pośpiechu popełnić żadnego błędu, który mógłby skutkować odrzuceniem projektu ustawy z powodów formalnych.
Projekt ustawy musi być poprawny formalnie, realny, ale spełniający oczekiwania pokrzywdzonych ustawą represyjną
emerytów, gdyż po jego złożeniu nie może już być zmieniony nawet autopoprawką.
Przy rejestracji Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej w Sejmie RP i zbieraniu podpisów dotrzymać musimy
wszelkich wymogów formalnych.
(bieżące info na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych)
Janusz Zemke
Bruksela, 10 lipca 2017 r.”
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