Wzór pisma z zapytaniem do Prokuratora Generalnego

Na prośbę emerytów, którym obniżone zostały świadczenia emerytalne,
przygotowany został wzór pisma z zapytaniem do Prokuratora Generalnego.
Pismo oraz odpowiedź Prokuratora Generalnego może byc przydatna w
postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
W przypadku wygranej przed Trybunałem w Strasburgu pisma te będzie można również wykorzystać w procesach o
odszkodowanie przed sądami krajowymi.
Proszę o przekazanie wzoru pisma do wykorzystania przez osoby
zainteresowane.
Z poważaniem
Damian Sucholewski
Kancelaria Adwokacka
Warszawa, 8 lipca 2011 r.
***
Warszawa, dnia ……… lipca 2011 r.

Pan Prokurator Generalny
Andrzej Seremet
Prokuratura Generalna
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

W związku z drastycznym ograniczeniem mojej emerytury, w oparciu o art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – zwracam się do Pana
Prokuratora Generalnego z prośbą o informację jaki jest mój status prawny jako obywatela PRL, a zwłaszcza:
– czy jestem osobą uznaną za skazaną na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności?
– czy toczyły się lub toczą wobec mnie postępowania uznające, że w przeszłości jako funkcjonariusz służb ochrony państwa
wykonywałem swoje obowiązki służbowe w sposób naruszający prawa i godności innych osób lub świadczące, że
wykorzystywałem stanowisko służbowe do celów pozasłużbowych?
– Ustawodawca uchwalając ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. przekroczył swoje uprawnienia, bowiem, realizując funkcję
ustawodawczą, wystąpił również w roli władzy sądowniczej?
– nie nastąpiło naruszenie art. 10 Konstytucji polegające na przekroczeniu ustrojowego zakresu uprawnień przez władzę
ustawodawczą, ponieważ w istocie to ona zamiast władzy sądowniczej wymierza przedmiotowej grupie osób określony rodzaj
kary, którym jest zmniejszenie emerytury?
– postanowienia ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. nie naruszają postanowienia Europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., pozostając nadto w sprzeczności z Rezolucją Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy z 1996 r. (nr 1096)?
– nie godzą w treść preambuły do Traktatu o Unii Europejskiej, w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony, w zakresie słów:
”Inspirowani kulturalnym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości,
stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne”
oraz nie naruszają art.2 i 6 tegoż Traktatu?
– Preambuła ustawy z dnia 23 styczna 2009 r. nie dyskredytuje społecznie emerytów objętych tym aktem prawnym, narusza
przy tym godność człowieka, bowiem stygmatyzuje negatywnie osoby, do których odnosi się obniżka emerytur, zawierając
zarzuty o silnym ładunku potępienia emocjonalnego, moralnego i prawnego. Stawianie ich w zglobalizowany sposób uzasadnia
zarzut poniżenia?
- nie jest rażącym naruszeniem prawa przez Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW i A przewlekłość rozpatrywania
skarg obywateli w tak istotnych sprawach jak prawa i wolności obywatelskie?
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
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zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie decyzją z dnia 30 listopada 2009 roku ponownie ustalił wysokość
przysługującej mi emerytury policyjnej poprzez przeliczenie ...... lat, ..... miesięcy i ...... dni z okresów wysługi zaliczanych do
emerytury, według mnożnika 0,7%, a tym samym obniżył wysokość świadczeń emerytalnych z 75% do .....% podstawy ich
wymiaru.
Obniżono mi w sposób drastyczny emeryturę, pomimo, że do dnia dzisiejszego, nie toczyło sie wobec mnie żadne
postępowanie karne.
Mimo upływu ponad 20 lat od chwili likwidacji systemu komunistycznego w naszym kraju jestem poddawany jako grupa
zawodowa nieustającemu szykanowaniu ze strony oficjalnych przedstawicieli władz państwa, organów sądowniczych, polityków
i wybranych grup społecznych. Odmawia mi się prawa do udziału w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. Jestem
traktowany jak obywatel drugiej kategorii. W przypadku pojawienia się groźnych zdarzeń o charakterze politycznym czy
kryminalnym sugeruje się , że stały za nimi byli pracownicy służb bezpieczeństwa państwa.
Pozbawia się mnie praw nabytych w postaci drastycznego obniżenia emerytur i poddaje poniżającym aktom w trakcie próby
dochodzenia własnych praw.
Mimo upływu ponad ..... lat/ miesięcy do chwili obecnej moje odwołanie nie zostało rozpatrzone/ wysłane przez Zakład
Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Powyższa informacja jest mi potrzebna w celu obrony moich praw i dobrego imienia a także m. innymi w celu dochodzenia
swoich praw przed Trybunałem w Strasburgu.
Z poważaniem
...................................

Do wiadomości:
1.Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Pan Poseł Ryszard Kalisz, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902
Warszawa
2. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
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