Warszawa, dnia 10 grudnia 2017 r.

Niekonstytucyjny „Sekator PiS”
Zieliński i Błaszczak pozazdrościli Macierewiczowi „zasług i sławy” w jego „patriotycznej”
walce z SB i ich TW w 1992 roku, a następnie z WSI w latach 2006-2008. Odkurzyli więc starą
ustawę emerytalną POPiS z 2009 roku i rozpoczęli drugie grillowanie funkcjonariuszy w MSWiA,
skuteczniejsze i bardziej aroganckie – przygotowali projekt ustawy emerytalnej MSWiA, zwanej
propagandowo „dezubekizacyjną”. Ustawa emerytalna MSWiA objęła również funkcjonariuszy
SKW i SWW. Do grillowania ochoczo przyłączył się Macierewicz – przebił kolegów swoją
pomysłowością i zaangażowaniem. Skopiował projekt kolegów i dorzucił dwa kolejne projekty:
projekt ustawy „degradacyjnej” i projekt ustawy „lustracyjnej weteranów” – rozpoczynając w MON
straszenie grillowaniem żołnierzy WP, po raz kolejny szokując rozsądnych i myślących ludzi w kraju
i na świecie.

OSZUSTWO W USTAWIE PiS
Ustawa represyjna MSWiA (Zielińskiego i Błaszczaka) – tzw. „ustawa sprawiedliwości
dziejowej”, zatwierdzona przez prezesa PiS, została „uchwalona” w dniu 16 grudnia 2016 roku
i dotknęła ponad 58 000 funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy zaczynali służbę w PRL
i którym Zakład Emerytalno-Rentowy (ZER) MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BE SW)
i Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) MON wydali decyzje o ponownym ustaleniu wysokości
świadczeń emerytalnych (emerytury, renty inwalidzkiej oraz renty rodzinnej). Wśród takich
funkcjonariuszy znalazła się grupa funkcjonariuszy–żołnierzy, którzy pełnili służbę czynną
w WP. Ustawa hołdująca haniebnej zasadzie „odpowiedzialności zbiorowej” została z aprobatą
przyjęta przez większość społeczeństwa – odwetowo nastawionego do cywilnych służb
specjalnych, jak również i wojskowych.
Od dnia 1 października 2017 roku objęci ustawą funkcjonariusze oraz ich rodziny (wdowy
oraz niepełnoletnie dzieci), mają za długoletnią służbę polskiemu państwu, wypłacane przez ZER
MSWiA i BE SW, świadczenia emerytalne nie wyższe niż średnia ZUS.
Największym oszustwem polityków PiS jest przepis art. 15c ust. 1, który tłumacząc
z „polskiego na nasze” brzmi:
1. Emerytura funkcjonariusza wynosi 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby w PRL
w instytucji określonej przez IPN, jako instytucja „totalitarnego państwa”.
2. Emerytura funkcjonariusza wynosi 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby w III RP.
Na pozór …, zapis ten jest logiczny i sprawiedliwy, emerytura każdego funkcjonariusza
wynosi 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby w III RP (tego, który zaczynał służbę w PRL,
jak i tego, który zaczynał służbę w III RP). To oznacza, że emerytura każdego funkcjonariusza za
służbę w III RP jest naliczona logicznie i sprawiedliwie – jest to tzw. „emerytura procentowa” liczona
w procentach (%).
Niestety, procentami (%) nie można płacić w sklepie, dlatego „emerytura procentowa” jest
przeliczana na „emeryturę kwotową” w polskich złotych, w zależności od stanowiska służbowego
zajmowanego w dniu przechodzenia na emeryturę mundurową.
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PiS nie mógł przeżyć faktu, że wprowadzenie nawet 0% za rok służby w PRL (nie odważył
się wprowadzić wielkości ujemnej), nie będzie wystarczająco dotkliwe dla funkcjonariuszy
służących w PRL i III RP (znienawidzonej nie mniej niż PRL). Dlatego też, „mściwi autorzy”
wprowadzili w ustawie art. 15c ust. 3 powodujący, iż miesięczna wysokość „emerytury kwotowej”
nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS. I tu jest
sedno oszustwa PiS.
Przy zastosowanym „sekatorze ZUS” kłamstwem staje się twierdzenie, że „emerytura
procentowa” każdego funkcjonariusza wynosi 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby
w III RP. Oszustwo PiS skutkuje tym, że im krócej funkcjonariusz służył w PRL i dłużej w III RP,
to tym mniejszą otrzymuje „emeryturę procentową”, czyli tym bardziej jego współczynnik
procentowy jest mniejszy od 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby w III RP. Wystarczy
tylko wykonać obliczenia na poziomie szkoły podstawowej i wyliczyć „współczynnik procentowy”
(w%) wynikający z przepisów nowej ustawy MSWiA, przeliczyć go na miesięczną wysokość
należnej „emerytury kwotowej” brutto (mekb) w oparciu o lata wysługi w III RP (lw). Następnie
w oparciu o obliczoną „emeryturę kwotową” brutto (mekb) i nową „emeryturę kwotową” brutto
(nmekb) oraz o lata wysługi w III RP (lw), można obliczyć wartość % (procentową) podstawy
wymiaru za każdy rok służby w III RP, który jest rzeczywistym współczynnikiem % (rw%).
Powyższe obliczenia można zapisać wzorem:

nmekb
rw% = ---------------------- * 100
lw * mekb
Natomiast różnica obliczonej miesięcznej należnej „emerytury kwotowej” brutto (mekb)
i miesięcznej „emerytury kwotowej” brutto podanej w Decyzji ZER MSWiA lub BE SW (nmekb) jest
kwotą brutto, ukradzioną funkcjonariuszowi przez PiS (ukbPiS) – z mocy obowiązującej ustawy
MSWiA. Wyliczenie to można zapisań prostym wzorem:

ukbPiS = mekb – nmekb
Argument, poparty obliczeniem „współczynnika procentowego” dla każdego funkcjonariusza
służącego w PRL i III RP, że „współczynnik procentowy” za rok służby w PRL jest różny dla
funkcjonariusza, który rozpoczął służbę w PRL i dla funkcjonariusza, który rozpoczął służbę
w III RP, jest nie do podważenia w każdym sądzie stojącym na straży prawa i sprawiedliwości,
Trybunale Konstytucyjnym, a na pewno w trybunale europejskim i jednoznacznie świadczy
o represyjności ustawy oraz niekonstytucyjności tych przepisów w uchwalonej i obowiązującej
ustawie.
Zarząd Główny Stowarzyszenia SOWA
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