Szanowni Państwo!
Apeluję o jak najszybsze podjęcie kroków niezbędnych do uchylenia Ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach
ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej prześmiewczo „ustawą o bratniej
pomocy”.
Ten akt prawny, uchwalony w 2014 roku głosami rządzącej ówcześnie koalicji PO-PSL, już od
samego początku swojego istnienia stał się przedmiotem zmasowanej krytyki zarówno ze strony
społeczeństwa, jak i opozycji parlamentarnej.
Teraz role w parlamencie się odwróciły. Dawna opozycja posiada samodzielną większość w Sejmie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę szkodliwą i haniebną dla Polski ustawę uchylić.
Zważywszy na obecną sytuację międzynarodową, uważam, że powinien to być priorytet dla
obecnego parlamentu. W sytuacji, kiedy Polska staje się przedmiotem bezpardonowych ataków ze strony unijnych polityków, a przewodniczący Parlamentu Europejskiego posuwa
się nawet do grożenia jej użyciem siły, możliwość nieskrępowanego udziału służb państw
ościennych w akcjach na terytorium RP staje się realnym zagrożeniem.
Przypomnę, że na mocy podpisanej przez Bronisława Komorowskiego „ustawy o bratniej pomocy”, zagraniczne służby uzyskały możliwość swobodnego działania na terytorium naszego
państwa – łącznie z prawem do wwożenia do Polski oraz wykorzystywania własnej broni palnej
i amunicji, a także do stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Ustawa ta nie tylko może walnie przyczynić się do znaczącej destabilizacji kraju, ale także stać
się narzędziem walki politycznej. Jako obywatel tego państwa nie mam żadnej gwarancji, że
wezwane do „bratniej pomocy” zagraniczne służby nie posłużą do tłumienia manifestacji czy
zgromadzeń publicznych.
Szanowni Państwo! Nie wystawiajmy suwerenności Polski, jak to już miało miejsce w historii,
na łatwy żer dla obcych wojsk i agentur. Wiemy doskonale, czym naprawdę bywała „bratnia
pomoc”, której w ciągu wieków mieliśmy nieszczęście doświadczać nieraz.
W trosce o bezpieczeństwo i suwerenność naszego kraju apeluję o jak najszybsze podjęcie tematu. Jako że do Marszałka Sejmu został już zgłoszony projekt uchylenia tej skandalicznej
ustawy, Wasze działania w tym kierunku powinny być szybkie i zdecydowane. Liczę, że okażą się Państwo wierni obietnicom składanym w trakcie kampanii wyborczej.

Z poważaniem,

…………………………….
Podpis

