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Klub Hipokrytów i Podwójnych Standardów 

Znalezione w archiwum sejmowym z roku 2009 !!! Tak, rok 2009. Poczytajcie i posmakujcie : 

Konferencja Klubu Parlamentarnego PIS Sala Kolumnowa Sejmu RP, 

 25 kwietnia 2009 r. ; 29 April 2009 22:13 Legislacja 

JAROSŁAW ZIELIŃSKI - Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych; Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Premiera Jarosława 

Kaczyńskiego: 

(Ze względu na obfitość tekstu "nierelewantnego" 

prezentuję jedynie adekwatne i dobitne fragmenty.) 

 

 „Decyzje rządu Donalda Tuska wobec służb mundurowych godzą w bezpieczeństwo 

państwa i obywateli. Bezpieczeństwo państwa i obywateli uzależnione jest w znacznym stopniu od 

kondycji i sprawności formacji mundurowych. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 

przestrzeganie prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwo państwa i obywateli były 

jednym z rzeczywistych, a nie tylko deklarowanych, priorytetów władzy państwowej. (…) 

 Premier Tusk i minister Schetyna chcą odebrać formacjom mundurowym, jako kolejnej już 

grupie społecznej, uprawnienia emerytalne, które stanowiły dotychczas jedną z motywacji do 

podejmowania trudnej, a często niebezpiecznej służby. Minister odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo, podważający podstawy swojego resortu, dezorganizujący pracę służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, minister, który odbiera nabyte prawa, nie 

gwarantując nic w zamian, godzi w bezpieczeństwo Polaków. Na początku 2008 roku ten sam 

minister Grzegorz Schetyna nie potrafił nawet racjonalnie i sprawiedliwie podzielić pieniędzy, które 

pozostawił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy protesty policjantów z tego okresu i 

przesyłane ministrowi widelce. 

 31 stycznia 2009 roku podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie mówiłem, że 

nie ma i nie będzie zgody Prawa i Sprawiedliwości, by oszczędzać na bezpieczeństwie, nawet w 

warunkach kryzysu, ponieważ koszty takich decyzji będą większe niż środki, które zostaną 

zaoszczędzone. Dzisiaj chcę to bardzo wyraźnie podkreślić raz jeszcze. Policjanci, strażacy, 

funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, zawodowi żołnierze 

Wojska Polskiego muszą mieć gwarancję, że państwo, któremu służą, dotrzymuje zawartych z 

nimi umów, wypełnia gwarancje i obietnice deklarowane przy wstępowaniu do służby oraz 

zapewnia stabilne warunki tej trudnej pracy i należne świadczenia emerytalne po jej wypełnieniu. 

Wszelkie zmiany tych zasad mogą być dokonywane tylko w drodze umowy społecznej i muszą się 

wiązać z wyraźną podwyżką wynagrodzeń.”..................................... 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755190404628710&id=100004132727207
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755190404628710&id=100004132727207
https://www.facebook.com/people/Philip-Hagenbeck/100004132727207?fref=nf

