Spotkanie koordynatorów KOIU

27.07.2017 W piątek, 14 lipca 2017 r. wspólnie z kolegami Piotrem Mazurkiem i Romanem Krawczyńskim uczestniczyliśmy w
Warszawie w spotkaniu KOIU i FSSM RP z przedstawicielami komitetów protestacyjnych z całego kraju.
Województwo warmińsko-mazurskie było reprezentowane także przez członków SEiRP z Olsztyna i Związku Emerytów i
Rencistów Straży Granicznej z Kętrzyna. Wśród obecnych osób i prelegentów, między innymi byli: prof. Marek Chmaj, gen.
Adam Rapacki, gen. Marek Dukaczewski, red. Andrzej Rozenek, gen. Mirosław Gawor, prezydent FSSM Ryszard Czarnecki,
kol. Irena Kłucińska.
W spotkaniu wzięło udział według mnie ponad 200 osób. Głos zabierali przedstawiciele komitetów i członkowie SEiRP, między
innymi z Katowic, Gdańska, Legionowa, Nowego Targu, Lublina, Nowego Sącza, Rzeszowa, Radomia, Przasnysza i wielu
innych miast naszego kraju. Spotkanie było szczegółowo protokołowane i na pewno na stronie FSSM ukaże się informacja z
jego przebiegu, zawierająca najważniejsze informacje i ustalenia, jednak, tak na gorąco" chcę się z Wami podzielić moimi
przemyśleniami i wnioskami, które według mnie są w tej chwili najbardziej istotne.
Najistotniejsza informacja dotyczy oczywiście pierwszych rozpraw odwoławczych od decyzji ZER przed Sądem Okręgowym w
Warszawie. Bardzo pozytywnie oceniam proces przedsięwzięć podjętych przez FSSM RP przygotowujących nas do pierwszych
rozpraw. Zaplanowany jest w nich udział znamienitych i uznanych autorytetów prawniczych na czele z prof. Markiem Chmajem,
przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Ochrony Praw Człowieka. W charakterze świadków i
obserwatorów w rozprawach zadeklarowało udział wielu byłych ministrów spraw wewnętrznych, komendantów głównych Policji,
szefów innych służb oraz emerytowanych generałów Policji. Udział tych osób w pierwszych kilkunastu-kilkudziesięciu
rozprawach pozwoli na – w jak najlepszy i najszerszy sposób – reprezentowanie przed sądem argumentacji zawartych w
składanych odwołaniach.
Jak wszyscy wiemy, te pierwsze sprawy nakreślą tak naprawdę linię orzeczniczą, która będzie wykładnią dla sądów w
pozostałych kilkudziesięciu tysiącach spraw. Te pierwsze sprawy, tak na prawdę zadecydują o wyrokach naszych koleżanek i
kolegów w pierwszej instancji. Dlatego bardzo istotne jest niezwłoczne poinformowanie przez zainteresowanych, koordynatorów
w poszczególnych województwach lub bezpośrednio FSSM RP o pierwszych zaplanowanych terminach rozpraw przed SO w
Warszawie. Do tych rozpraw dołączą się w/wymienieni przedstawiciele społeczni i pełnomocnicy.
Aplauz wywołał przedstawiciel Rady Adwokackiej z Poznania ,który zadeklarował nieodpłatny udział mecenasów w
planowanych rozprawach. Honorarium będzie pobierane tylko i wyłącznie w przypadku wygrania sprawy po prawomocnym
orzeczeniu.
Szeroko omówiono proponowane i planowane działania poszczególnych komitetów z terenu kraju oraz FSSM, związane ze
społeczną inicjatywą ustawodawczą oraz przygotowanym projektem zmiany ustawy represyjnej. Podkreślono istotę tego
przedsięwzięcia, które pozwoli na dalsze skonsolidowanie naszego środowiska, uzyskanie poparcia poszczególnych partii
politycznych i środowisk społecznych oraz dalsze zabieganie o doinformowanie społeczeństwa i uzyskanie aprobaty społecznej
dla naszej sprawy. Projekt zmiany ustawy, jeżeli nawet nie może na chwilę obecną liczyć na poparcie większości sejmowej, to
z pewnością pozwoli na ponowne zaistnienie niekonstytucyjnych rozwiązań uchwalonej ustawy w przestrzeni publicznej, jak
również znajdzie zainteresowanie mediów ogólnopolskich. Dlatego bardzo istotne jest przygotowanie struktur oraz wszystkich
zainteresowanych do planowanej akcji zbierania podpisów, w której unikniemy błędów pozwalających na unieważnianie list z
podpisami. Podkreślono jak ważne będzie między innymi znalezienie sojuszników w partiach politycznych i stowarzyszeniach,
które pomogą nam w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy. Szukanie sojuszników będzie zadaniem KOIU, FSSM RP, ale
także wszystkich komitetów na swoim terenie.
Bardzo pozytywnie odebrałem pierwsze deklaracje i podpisane porozumienie z władzami SLD, które udzieli komitetom wsparcia
na terenie kraju w organizacji akcji zbierania podpisów oraz organizacji planowanych spotkań z Andrzejem Rozenkiem i gen.
Markiem Dukaczewskim .
W swoim budującym i merytorycznym wystąpieniu gen. Adam Rapacki zadeklarował pomoc i wsparcie członków
Stowarzyszenia Generałów Policji w organizacji spotkań, jak również wskazał na dalsze kierunki planowanych przedsięwzięć
komitetów i Federacji. Nawiązał do dalszej potrzeby konsolidacji naszego środowiska w szczególności na bazie FSSM RP i
SEiRP, jego aktywności oraz współpracy z partiami politycznymi, branżowymi związkami zawodowymi, a w szczególności z
NSZZP.
Kolejnym istotnym tematem podkreślanym przez wszystkich prelegentów było zaangażowanie naszych stowarzyszeń i
organizacji w planowanych protestach społecznych, aktywności w cyberprzestrzeni, uświadamianie lokalnych środowisk w
niekonstytucyjności ustawy represyjnej oraz zagrożeń wynikających z przeprowadzanych zmian w ustroju naszego kraju.
W swoich wystąpieniach przedstawiciele Komitetów dawali liczne przykłady aktywności i przedkładali propozycje działań
mających na celu znalezienie jak największej liczby zwolenników i sojuszników naszych działań w najbliższej przyszłości.
Myślę, że wszystkie zostaną przeanalizowane i zaopiniowane przez KOIU i FSSM RP oraz omówione na stronie internetowej.
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Odrębnym zagadnieniem pozostają informacje prawne przekazane przez prof. Marka Chmaja oraz pozostałych występujących
na spotkaniu prawników. Z uwagi na ich szczegółowość oraz wagę – dokładne omówienie i streszczenie pozostawiam
koleżankom i kolegom organizującym i protokołującym spotkanie. Jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że przygotowane
zabezpieczenie i obsługa prawna zasługują na wyrazy uznania i obrazują ogrom pracy wykonanej przez przedstawicieli FSSM
RP.
Spotkanie było nie tylko bardzo potrzebne i korzystne z powodów merytorycznych, ale przede wszystkim pokazało duże
zaangażowanie, aktywność i coraz większą konsolidację środowisk mundurowych widzących cel i sens swojego działania i
aktywności. Podkreślano jednak, że planowane działania przewidziane są w wielu obszarach i musimy przygotować się na kilka
lat intensywnej działalności prawnej przed wieloma instytucjami różnych instancji oraz w przestrzeni publicznej, obejmującej
także przygotowanie do najbliższych wyborów samorządowych i parlamentarnych.
Marek Osik
koordynator komitetu w Elblągu
Dodano: 27 lipca 2017 r.
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