Wpłaty na konto DAROWIZNY sfinansują opinie prawne i wzory dokumentów procesowych

11.01.2017 Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 9 stycznia 2017 r. ws. utworzenia
konta "Darowizny", z którego finansowane będą opinie prawne dot. skutków tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy oraz ich rodzin.
Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach
bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0 % za każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za
funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż
średnia z ubezpieczenia powszechnego.
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym.
Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.
Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000,zł – na konferencje oraz finansowane przez
SEiRP 16.000,zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.
Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej, zarówno
dla organizacji jak i dla osób indywidualnych.
Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się
obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

w problematyce ochrony praw

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto w banku Pekao
S.A. pod nazwą DAROWIZNY o numerze:
13 1240 6074 1111 0010 7162 7880
z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych,
publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.
W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty
jednorazowej lub jako zlecenia stałego.
FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.
Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP
Dodano: 11 stycznia 2017 r.
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