
 

  

Warszawa, 23 sierpnia 2019 r. 

Koleżanki i Koledzy! 

Policjanci, Żołnierze, Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz wszyscy emeryci w stanie 
spoczynku! 

Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 13 października 
2019 r. nasi rodacy będą wybierać swoich przedstawicieli - Posłów i Senatorów na kolejną 
4-letnią kadencję. Udział w tych wyborach to nie tylko prawo, ale też obywatelski obowiązek 
pozwalający wyrazić wolę co do przyszłego kształtu Polski. Tym razem będą to wybory, 
które zadecydują na lata, o przyszłym modelu naszej Ojczyzny. Wyborów takich nie 
mieliśmy od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana transformacja ustrojowa i 
budowa państwa demokratycznego osadzonego w ustawodawstwie i kulturze zachodu. 

Jako byli policjanci, żołnierze i funkcjonariusze, którzy swoje życie zawodowe poświęcili 
służbie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz jej obywateli, widzimy postępującą erozję 
zasad demokratycznego państwa prawa spowodowaną partyjniacką polityką obecnej ekipy 
rządzącej. Dostrzegamy intencjonalne wykluczanie kolejnych grup społecznych a tym 
samym postępującą dezintegrację społeczeństwa w myśl zasady „dziel i rządź”. 
Widzimy ostentacyjne łamanieKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praw człowieka. 
Wiele naszych Koleżanek i Kolegów zostało dotkniętych ustawą represyjną z 16 grudnia 
2016 r., rażąco sprzeczną z Konstytucją i uchwaloną w warunkach urągających zasadom 
demokratycznego państwa prawnego. Tym samym rządzący dopuścili się 
bezprecedensowego aktu ustawowego barbarzyństwa pozbawiając dziesiątki tysięcy 
emerytów i rencistów mundurowych, a także ich bliskich środków do godnego życia. 

Koleżanki i Koledzy!      



W takich warunkach Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej 
Polskiej apeluje do Was o masowy udział w wyborach 13 października 2019 r. Im 
więcej Naszych, mądrze oddanych głosów, tym większa szansa na rozumną, 
odpowiedzialną, uczciwą i kompetentną władzę. To szansa na powrót naszego Kraju 
do europejskiej rodziny państw szanujących zasady demokracji i prawa. 

Stając przed urną wyborczą popierajmy kandydatów tych komitetów wyborczych 
(partii i ugrupowań politycznych), które deklarują przywrócenie w Polsce rządów 
prawa. Pamiętajmy o politykach, którzy współtworzyli komitet obywatelski i jego 
projekt ustawy o zmianie ustawy represyjnej, a także tych, którzy popierali go, dając 
temu wyraz w głosowaniu na sali sejmowej. Ludzi tych znajdziemy na listach Lewicy, 
Koalicji Obywatelskiej a nawet Koalicji Polskiej.   

Naszych kandydatów na parlamentarzystów wspierajmy aktywnie. Włączajmy się w 
ich kampanie wyborcze i dajmy z siebie co najlepsze, naszą energię, determinację 
oraz wiarę w zwycięstwo wyborcze. Pomagając Im, pomagamy Polsce! 

Jak nigdy wcześniej aktualne staje się wezwanie WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD! 

Zarząd FSSM RP 

 


