
Stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP  

w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011r. 

 

1. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zrzeszająca 8 

stowarzyszeń reprezentatywnych dla środowisk emerytów wojskowych, 

policyjnych, straży pożarnej, służby więziennej i organów bezpieczeństwa 

państwa, skupiających prawie 100 tys. członków spośród ogólnej liczby 

450 tys. emerytów i rencistów mundurowych, nie może pozostać obojętna 

wobec ważnych wydarzeń politycznych w kraju, a szczególnie wobec 

wyborów parlamentarnych. Emeryci służb mundurowych jako tradycyjne 

aktywna obywatelsko część społeczeństwa zamierza brać udział w 

wyborach parlamentarnych, czynnie agitować, aby ten obowiązek 

obywatelski spełniło całe środowisko mundurowe, ich rodziny, znajomi i 

lokalne społeczności w których funkcjonują. 

2. Federacja do wyborów pójdzie z jednym stanowiskiem uzgodnionym i 

zaakceptowanym przez wszystkie zrzeszone w niej organizacje i mówić 

będzie w tej sprawie jednym głosem. 

3. Federacja nie planuje jeszcze w tych wyborach powoływać i rejestrować 

własnego 

komitetu wyborczego, czego nie wykluczamy w wyborach kolejnych. 

4. Nie zamierzamy formalnie wiązać się z żadnym komitetem wyborczym 

lub partią, 

podpisywać umów i wchodzić w skład innych komitetów, co nie 

wyklucza współdziałania z wybranym komitetem lub komitetami, które 

utożsamiają się z celami Federacji i Stowarzyszeń wchodzących w jej 

skład. Podstawą tej współpracy będzie jednak wspieranie konkretnych 

osób  a nie partii czy komitetów wyborczych. 

5. W każdym okręgu wyborczym Federacja wszelkimi dostępnymi środkami 

wspierać 



będzie tylko jednego wybranego kandydata na posła i senatora. Będzie to 

nasz własny kandydat, wywodzący się ze środowiska mundurowego, 

wytypowany i rekomendowany przez Federację i umieszczony na listach 

innego wybranego komitetu wyborczego. 

W tych okręgach wyborczych, gdzie nie  będziemy mieli własnego 

kandydata wybierzemy do wsparcia taką jedną osobę, która  jako przyszły 

parlamentarzysta zgodzi się  na obronę słusznych interesów służb 

mundurowych, we  współdziałaniu z Federacją a jego dotychczasowe 

życie i działalność daje rękojmię, że zobowiązań tych dotrzyma. 

6. Wykluczamy możliwość wsparcia w wyborach jakiegokolwiek posła lub 

senatora 

obecnej kadencji, który głosował za przyjęciem  ustawy z dnia 21 stycznia 

2009 r. nowelizującej policyjną i wojskową ustawę emerytalną wraz z 

poniżającą  służby mundurowe preambułą dodaną w Senacie. 

Nie zyska naszego poparcia również  żaden kandydat – obecnie urzędnik 

IPN lub Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, którzy tak gorliwie i 

twórczo w sposób skrajnie niekorzystny dla emerytów, interpretują 

wieloznaczne zapisy tej ustawy.  

7. Apelujemy do działaczy Stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji 

Stowarzyszeń 

Służb Mundurowych o pilne typowanie kandydatów na posłów i 

senatorów oraz lokalne ich uzgodnienie z terenowymi strukturami 

wszystkich organizacji mundurowych. Akcje tę koordynować będzie 

prezydium Federacji. 

Za Prezydium FSSM RP:  

PREZYDENT 

                Gen. dyw. w st. spocz.  

                   Adam RĘBACZ  

 


