
ZAŁĄCZNIK 1\{R 2

Listy do instytucji UE iONZ:

Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude Junckera
Przewodniczącego Komisji Weneckiej (Europejskiej Komisji na rzecz
Demokracji przez Prawo) Gianniego Boquicchio
Honorowego Przewodniczącego Komisji Weneckiej (Europejskiej Komisji na
rzecz Demokracji przez Prawo) Hanny Suchockiej
Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjorn Jagland
Prezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) Pedro
Agramunta
Wysoki Komisarz Narodow Zjednoczonych ds. Przestrzegania Praw
Człowieka w Komitecie Praw Człowieka ONZ Zeid Ra'ad Al. Hussein

KanceIarie adwokackie (prawne)
kancelaria Adwokacka dr Mańa Derlatka

Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska
Ka n ce laria Adwokacka Tomasz Ko ncewicz (Gd a ń sk)
Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy
kancelaria Adwokacka Damian sucholewski

Działania prawne

ZER, prawdopodobnie sprawy będzie rozpatrywał sąd w Warszawie), które
będziemy wskazywali na stronie FSSM,

między innymi prof. UG Tomasz Koncewicz (Gdańsk),

jednej kancelarii prawnej w skali województwa,

sprawy: sam na podstawie opracowanych wzorów pism procesowych, za
pośrednictwem wybranej przez siebie kancelarii ze wskazanych lub innych.

chcielibyśmy aby były przygotowywane przez kancelarie w warszawie.

Pytania do kancelarii
1, Czy wyrażają zgodę o zamieszczeniu informacji o tym, ze kancelaria zajmuje

się ustawą na stronie FSSM iewentualnie innych naszych stowarzyszeń?
2. Zlecenie opinii prawnych w zakresie stanowiska: alczy i kiedy oraz w jakim

zakresie można składać pozwy na szczeblu krajowym indywidualne? b/
czy i kiedy oraz w jakim zakresie można składać pozwy (wnioski) na
szczeblu krajowym zbiorowe? cl czy i kiedy oraz w jakim zakresie mozna
składać pozwy na szczeblu międzynarodowym (Strasburg) indywidualne? d/
czy i kiedy oraz w jakim zakresie mozna składać pozwy na szczeblu
międzynarodowym (Strasburg) zbiorowe (FSSM, stowarzyszenia) - straty
finansowe, wizerunkowe w/w, naruszenie dobrego imienia członków,

.:.

.i.

*
*
,



4. Przygotowanie Skargi do KE i Petycji do PE wg wzorów ze stron UE. Jaki
koszt?.
Wskazanie ewentualnie innych instytucji międzynarodowych, do których
prześlemy wcześniej opracowane listy, Ewentualny koszt ?
Posiadany dwie ekspertyzy prawne dot. legalności 33 posiedzenia
Sejmu odbytego w Sali Kolumnowej opracowane przez prof. dr. Hab. Annę
Rakowską-Trela i dr Ryszarda Balickiego z WPiA Uniwersytetu
Wrocławskiego. Konkluzją generalna tych opinii są stwierdzenia, że te
posiedzenie odbyło się niezgodnie z Konstytucja i Regulaminem Sejmu. Nie
wiadomo równiez, czy było kworum. Zasadnym jest więc twierdzenie, że
ustawa zostało uchwalona niezgodnie z prawem. Czy i jakie ewentualne
działania możemy jako FSSM lub indywidualnie podjąć w tej sprawie?
Od jakiego momentu mogą się zgłaszaó indywidualnie nasi członkowie?
Przybliżony koszt prowadzenia spraw indywidualnych na szczeblu krajowym.
Przybliżony koszt prowadzenia spraw indywidualnych na szczeblu
międzynarodowym.

10. Przygotowanie zawiadomienia zbiorowego o ewentualnym popełnieniu
przestępstwa:
- fałszerstwo dokumentów
- przestępstwo urzędn icze

11. lndywidualne zawiadomienia o naruszenia dóbr osobistych (,,oprawca",
,,przestępca",,,funkcjonariusz zbrodniczego państwa",,,państwo totalitarne").
Jaki koszt?

12, lnne propozycje działań ze strony kancelarii w przedmiocie ustawy.

Odpowiedzi kancelarii

Czy wyrażają zgodę o zamieszczeniu informacji o tym, ze kancelaria zajmuje się
ustawą na stronie FSSM i ewentualnie innych naszych stowarzyszeń?

* Kancelaria Adwokacka dr Mańa Derlatka: Iak
.i. Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska: rak + jej strona na FB,
ł Kancelaria Adwokacka Tomasz Koncewicz (Gdańsk): Iak.
* Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy: Tak.

' 
Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski: Tak.

Zlecenie opinii prawnych w zakresie stanowiska: alczy i kiedy oraz w jakim
zakresie mozna składać pozwy na szczeblu krajowym indywidualne? bl czy i kiedy
oraz w jakim zakresie mozna składać pozwy (wnioski) na szczeblu krajowym
zbiorowe? cl czy i kiedy oraz w jakim zakresie można składać pozwy na szczeblu
międzynarodowym (Strasburg) indywidualne? dl czy i kiedy oraz w jakim zakresie
można składać pozwy na szczeblu międzynarodowym (Strasburg) zbiorowe (FSSM,
stowarzyszenia)

.i. kancelaria Adwokacka dr Mańa Derlatka - nie ma potrzeby sporządzania
opinii dot. ,,drogi krajowej", mamy bezpłatnie pisemne stanowisko
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a/ po otrzymaniu decyzjiZER,
b/ FSSM same do TK nie może wystąpić, można o to wnioskować do RPO,

który składa wniosek do TK na podstawie ań. 191 ust.1 pkt. 4 Konstytucji,
c/ konieczna analiza prawna,
d/ konieczna analiza prawna,

* Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska

a/ po otrzymaniu decyzji,

b/ brak możliwości,

c/ po wyczerpaniu drogi krajowej, skarga ETPCz Strasburg.( składnie teraz

7'esf przedwczesne i niedopuszczalne),

d/ nie jest to dobry i adekwatny środkiem

* Kancelaria Adwokacka Tomasz Koncewicz (Gdańsk)

c/ wybranie ok, 20 osób, ktore już decyzje otrzymały w 2009 r. i ok. 10 osób,
których ustawa dot. po raz pierwszy,

c/ pozostałe osoby po przejściu drogi sądowej krajowej,

d/ już teraz, pilnie mamy 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie na skargę do
Trybunału w Strasburgu.

.|. kancelaria prawna pietrzak sidor & wspólnicy

a/ po otrzymaniu decyzji ZER,

b/ zbiorowe do ZER niedopuszczalne,

c/ po wyczerpaniu drogi krajowej,

d/ brak informacji.

ł kancelaria Adwokacka Damian sucholewski

- odpowiedź po sponądzeniu opinii.

Wstępny koszt całościowy w/w opinii.

KOSZT: od 300,- zł za godzinę do 800,- zł + VAT



Przygotowanie Skargi do KE i Petycji do PE wg wzorów ze stron UE. Jaki koszt?

KOSZT: od 300,_ zł za godzinę do 20.000,- zł + YYa1

Wskazanie ewentualnie innych instytucji międzynarodowych, do których prześlemy
wcześniej opracowane listy, Ewentualny koszt ?

KOSZT od 2.000,- zł do 20.000,- zł + WAT

Posiadany dwie ekspertyzy prawne dot. legalności 33 Posiedzenia Sejmu
odbytego w Sali Kolumnowej opracowane przez prof. dr. Hab. Annę Rakowską-Trela i

dr Ryszarda Balickiego z WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkluzją generalna
tych opinii są stwierdzenia, że te posiedzenie odbyło się niezgodnie z Konstytucja i

Regulaminem Sejmu. Nie wiadomo również, czy było kworum. Zasadnym jest więc
twierdzenie, że ustawa zostało uchwalona niezgodnie z prawem. Czy i jakie
ewentualne działania mozemy jako FSSM lub indywidualnie podjąć w tej sprawie?

* Kancelaria Adwokacka dr Mańa Derlatka - wystąpienie do RPO przez FSSM i
inne stowarzyszenia z wnioskiem o pomoc w ochronię praw naruszonych
przez władzę publiczną,

- wniosek do RPO aby RPO złożyło wniosek do TK na podstawie art. 191. ust,
1 pkt 4 Konstytucji,

Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska - N/C, jedynie jako element
uzasadnień
Kancelaria Adwokacka Tomasz Koncewicz (Gdańsk) - NlC, jedynie jako
element uzasadnień
Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy - NlC, jedynie jako element
uzasadnień
kancelaria Adwokacka Damian sucholewski - wniosek do Tk o zbadanie
zgodności z prawem przyjętej na tym posiedzeniu ustawy.

KOSZT: od 6.000,_ zł do 15.000,_ zł + WAT
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od jakiego momentu mogą się zgłaszać indywidualnie nasi członkowie?

Przybliżony koszt prowadzenia spraw indywidualnych na szczeblu krajowym,

Przybliżony koszt prowadzenia spraw indywidualnych na szczeblu
międzynarodowym.

KOSZT :od 1,000, - zł do 25.000,- zł + WAT + (koszt tłumaczenia)

Przygotowanie zawiadomienia zbiorowego o ewentualnym popełnieniu
przestępstwa:

o fałszerstwo dokumentów
o przestępstwo urzędnicze

' 
Kancelaria Adwokacka dr Mańa Derlatka - wymagana analiza prawna
(sprecyzowanie podmiotu oskaźonego, analiza skuteczności)

* Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska - szkoda czasu i środkow
finansowych

* Kancelaria Adwokacka Tomasz Koncewicz (Gdańsk) - nie dotyczył Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy - ma to wymiar polityczny i
będzie bezskuteczne, są jednak w stanie to zrobić i nas reprezentować, koszt
do uzgodnienia

' 
kancelaria Adwokacka Damian sucholewski - fak

KOSZT :od 300,- zł za godzinę do 1.000,_ zł + WAT

lndywidualne zawiadomienia o naruszenia dóbr osobistych (,,oprawca", ,,przestępca",
,,funkcjonariusz zbrodniczego państwa", ,,państwo totalitarne"). Jaki koszt?

* Kancelaria Adwokacka dr Mańa Derlatka - brak możliwości
* Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska - brak możliwości
ł Kancelaria Adwokacka Tomasz Koncewicz (Gdańsk) - Nie dotyczy
* Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy

- musi być wskazana w obraźliwych słowach konkretna osoba



r" Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski - nie ma w zasadzie takiej
możliwości, bo nie została wskazana konkretna osoba

lnne propozyqe działań ze strony kancelarii w przedmiocie ustawy

ł kancelaria Adwokacka dr Mańa Derlatka

- wystąpienie do RPO: FSSM stowarzyszeń i osób indywidualnych

n Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska

- przemyŚlenie i opracowanie całościowej strategiitzw, road map, szczególnie
w aspekcie międzynarodowym

n Kancelaria Adwokacka Tomasz Koncewicz (Gdańskl

- jak wcześniej podano - wybrane osoby i skargido Sfrasb urga już teraz

n Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy

- ,,W naszej ocenie każdy przypadek innych działan i inicjatyw należy
rozpatrywać indywidualnie, podejmowane działania dostosowywać do
sytuacji poszczególnych zainteresowanych osób. Dotyczy to w
szczególności skorzystania z procedury przewidzianej w ań. 8a ustawy.
Nie wykluczamy mozliwości uruchomienia tej procedury na wniosek
sa mego za i nte resowa neg o. Moźemy jedyn ie zasy gnalizować, ze reg u lacja
art. 8a moze mieć znaczenie wyłącznie politycznie, a nie
sprawiedliwościowe"

* kancelaria Adwokacka Damian sucholewski

- Brak

Ocena dotychczasowych działań

1. Aktualnie bardzo mała liczba osób włącza się w działania FSSM, zwłaszczate
pracochłonne i dość żmudne.

2. Pojawia się i jest rozpowszechnianych bardzo duża liczba informacji,
stanowisk, projektów, często ze sobą sprzecznych, nie sprawdzonych
wzajemn ie się wykluczających.



aJ. Pojawia się duza ilość wzorów pism, opracowań anonimowych, często bardzo
dobrze napisanych lub całkowicie sprzecznych czy wręcz bezsensownych.
Podpisujmy się pod dokumentami, Nie rozpowszechniajmy anonimóW bo
sami sobie często szkodzimy, W przypadku dokumentów dobrych wazne
byłoby dotarcie do autora i nawiązanie z nim współpracy
Od czasu uchwalenia ustawy następuje podział naszego środowiska, Brak jest
skoordynowanego działania wspolnego, każdy próbuje iść w swoja stronę i

rozgrywać jakieś swoje interesy.
Pojawiają się propozycje tworzenia nowych bytów organizacyjnych, co
spowoduje rozdrobnienie sił i środków oraz wzrost kosztów finansowych,
których i tak brakuje i będzie brakowaó, Już teraz obserwujemy dublowanie
się i powielanie niektórych działań, przez stowarzyszenia emerytów słuzb
mundurowych będące lub nie członkami FSSM. Nie wiadomo czemu i komu
ma słuzyć.
Do niektórych nie dociera, ze nie ma bardziej lub mniej elitarnych jednostek
czy słuzb. Dla nich wszyscy jesteśmy w ,,jednym wagonie" z napisem
,,oprawcy" ,,państwa totalitarnego" TRZYMAJMY SlĘ l DZIAŁAJMY RAZEM,
BO TO JEDNA SZANSA.
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Warszawa, 21 stycznia 2017 r.

Opracował: Dariusz Deptała


