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Pracownicy i Funkcjonariusze KAS
wszyscy
Koleżanki i Koledzy!
Uprzejmie informuję, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 55 000 podpisów obywateli
popierających projekt ds. modernizacji KAS.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zbierają podpisy. Jest Nas jednak za mało aktywnych
i możemy nie zdążyć. Byłaby to wielka strata ogromnej szansy, dlatego proszę i apeluję o
zaangażowanie wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS, w zbiórkę podpisów i
przekazywanie informacji o trwającej akcji zbierania podpisów w całym KAS.
Do 18 sierpnia musimy zebrać min. 100 000 podpisów i damy radę jeżeli każdy z Nas zaangażuje
się w akcję.
„Ludzie najczęściej rezygnują ze swej siły poprzez myślenie, że nie mają żadnej.” - Alice Walker
Każdy z Nas ma w sobie dużą siłę, możliwość obywatelskiego działania. Zapewniam Was, że gdy
wszyscy połączymy te swoje siły w jedną, osiągniemy każdy cel. Nie oglądajmy się nikogo, nie
słuchajmy malkontentów, sami też nie twórzmy sobie wymówek, ale działajmy, a wtedy na pewno
zwyciężymy!
Termin na zebranie podpisów jest zawity i nie podlega przedłużeniu.
Załączam sformalizowany wykaz, na którym zbieramy podpisy i proszę wszystkich o działanie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że drugi projekt tj. w skrócie - projekt ds. emerytur
mundurowych, nie został przyjęty przez Marszałka Sejmu.
W mojej ocenie chodzi o nadmierny formalizm, gdyż Marszałek nie przyjął zawiadomienia o
założeniu Komitetu z powodu braku w zawiadomieniu słowa „ustawa”
W mojej ocenie Marszałek powinien wezwać o usunięcie tego braku i następnie przyjąć projekt.
Ustawa pozwala na taką procedurę.
Mając na uwadze powyższe złożyłem skargę do Sądu Najwyższego. Oczekując na decyzję SN, pod
drugim projektem ds. emerytur mundurowych, podpisów nie zbieramy. Sprawy jednak nie
odpuścimy.
Wszystkie siły kierujmy proszę w chwili obecnej i przez najbliższe tygodnie, na zbiórkę
podpisów pod projektem ds. modernizacji KAS.
AKCJA POLEGA NA TYM, ŻE KAŻDY ZBIERA PODPISY. JEST TO ŁATWE ZADANIE, W
SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD SWOICH BLISKICH I ZNAJOMYCH I NIE TYLKO.
KAŻDY PODPIS JEST BARDZO WAŻNY, DLATEGO DZIAŁAJ PROSZĘ I PRZEŚLIJ DO
SIEDZIBY KOMITETU NAWET KILKA PODPISÓW, NAWET JEDEN!
Zał – wykaz do zbierania podpisów i projekt ustawy
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