Apel Stowarzyszenia Generałów Policji RP

27.10.2017 "Otrzymujemy ze środowiska policyjnego liczne sygnały o niesprawiedliwości i krzywdzie doświadczanej przez
wielu policyjnych emerytów i rencistów" – piszą w apelu uczestnicy Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji RP.
"Wielkie rozgoryczenie i żal wyrażają policjanci planujący przejść na emeryturę po dziesiątkach lat sumiennej i oddanej państwu
służby. Wprowadzana obecnie w życie represyjna ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o obniżeniu świadczeń emerytalnych i
rentowych zbiera wśród osób objętych tą ustawą tragiczne żniwo w postaci utraty środków do życia, degradacji, napiętnowania i
wykluczenia społecznego. Mają miejsce przypadki obierania sobie życia. Szczególnie wzburzające jest to, że ustawa ta jest
stosowana do policjantów nienagannie i z poświęceniem pełniących służbę po transformacji ustrojowej czy też w stosunku do
rodzin policjantów poległych na służbie.
Policji przyszło działać obecnie w okresie represji prowadzonych na niespotykaną dotąd skalę wobec osób, które dziesiątki lat
temu dokonały wyboru swojej drogi zawodowej uznawanej przez obecną władze za niesłuszną. Wśród nich są osoby niezwykle
zasłużone dla Policji, które w nowej rzeczywistości ustrojowej czynnie i z oddaniem włączyły się w budowanie nowego ładu.
Jako wykładowcy, przełożeni czy też partnerzy w służbie przekazywały one swoją wiedzę i dzieliły się doświadczeniem.
Kształtowały postawę zawodową, moralną i etyczną policjantów i kadry kierowniczej Policji. Kierowały drogą rozwoju i awansu
zawodowego późniejszych liderów Policji. Także obecne kierownictwo Policji przez długie lata swojej służby współdziałało z
tymi osobami, darzyło je zaufaniem, korzystało z ich umiejętności i profesjonalizmu, osiągając sukcesy prowadzące na szczyt
policyjnej kariery. Wszyscy razem z tymi osobami, łącznie z kadrą kierowniczą najwyższej rangi, jako obecni lub byli policjanci,
mieliśmy zaszczyt nosić ten sam mundur, składać rotę tego samego ślubowania i wspólnie służyć obywatelom, gotowi na
najwyższą ofiarę dla ich dobra.
Przeciwko ustawie represyjnej wypowiadają się największe autorytety nauk prawnych i społecznych, Sąd Najwyższy, Rzecznik
Praw Obywatelskich, wiodące instytucje życia publicznego, główne partie opozycji politycznej, Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Policjantów, inne organizacje zawodowe służb mundurowych, liczni uznani dziennikarze i publicyści, a co
szczególnie należy zaznaczyć także liderzy byłego opozycyjnego podziemia, wśród nich twórcy nowej Policji i innych służb po
transformacji ustrojowej. Ustawie zarzuca się niekonstytucyjność, niesprawiedliwość, wyjątkową represyjność, zemstę
polityczną, poniżanie ludzi, bezpodstawne karanie ich i ich rodzin. Przeciwko ustawie wypowiadało się wielokrotnie także
Stowarzyszenie Generałów Policji RP.
Wprowadzanym represjom wobec obecnych i przyszłych emerytów i rencistów policyjnych towarzyszą także inne negatywne
zjawiska mające miejsce w Policji. Nie pojmujemy zwalniania policjantów z tego powodu, że zaczynali służbę przed 1990
rokiem. Wzburzają nas czystki kadrowe oparte o znajomości z politykami partii rządzącej, a nie kompetencje i wyniki zawodowe,
zastępowanie fachowców osobami niedostatecznie przygotowanymi do służby, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Nie
rozumiemy aprobaty dla stronniczych, represyjnych działań Policji podczas zgromadzeń i manifestacji, zaprzeczających roli
Policji w demokratycznym państwie obywatelskim. Liczymy, że Komendant Główny Policji również dostrzega negatywne
następstwa dokonującego się obecnie aktu niesprawiedliwości w stosunku do obecnych i byłych policjantów.
W zaistniałej sytuacji – Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej – apeluje o poszanowanie godności i
praw nabytych każdego funkcjonariusza Policji, który z pełnym poszanowaniem prawa i z zaangażowaniem służył w naszej
Ojczyźnie, bez względu na daty rozpoczęcia i zakończenia służby.
Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia walczymy o stwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla Policji, troszczymy się
o rodziny policyjne, szczególnie policjantów, którzy w czasie służby stracili zdrowie lub życie. Nie zgadzamy się na dzielenie
policjantów ze względu na okres służby, o ile ich służba była zgodna z prawem i nie byli karani sądownie.
Oczekujemy, że kadra kierownicza wspólnie z nami będzie budowała etos służby policjanta.
Walne Zebranie
Stowarzyszenia Generałów Policji
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 14.10.2017 r."
***
Dodano: 27 października 2017 r.
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