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Stop Bezprawiu – Lublin, w związku z nadesłaną korespondencją wyraża zażenowawanie
wobec sposobu załatwienia sprawy tak istotnej dla wszystkich obywateli naszego Państwa.
W żaden sposób nie można zgodzić się z wywodem Prokuratora Okręgowego w Lublinie, gdyż
interpretacja w kwestii wydawania zgody na fotokopiowanie jako taka jest jednoznaczna
(przesyłam w załączeniu – do wglądu i zastosowania się do powyższych instrukcji),
a w związku z tym obliguje ona jednoznacznie podległe prokuratury do bezwzględnego
stosowania się do niej. Nie może być tak, że prokurator mówi: że nie da zrobić fotokopii „ bo
on ostrzej interpretuje przepisy bądź prawo !!!”. Jest to niedopuszczalne i jako takie jest
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kpiną z obywatela oraz prawa, któremu de facto (jako przedstawiciel i reprezentant prawa
polskiego zobligowany jest mu pomagać, a nie łamać i bezprawnie odbierać przysługujące
prawa) Prokurator nie może utrudniać stosowania prawa, a w tej konkretnej sprawie mówimy o
prokuratorze Sylwestrze Woźniaku.
W piśmie datowanym na dzień 10.11.2011r (?), przesłanym przez Prokuratora
Okręgowego,

jest wzmianka następującej treści: „dopuszczenie do fotokopiowania akt

sprawy prowadzi do idealnego powielenia treści i formy dokumentu procesowego,
umożliwiając ingerencję w jego treść poza kontrolą organu procesowego” ( co w takim
układzie można zrobić z kserokopią? - odpowiadam: to samo co z fotokopią!!!).
Jesteśmy głęboko oburzeni takim postawieniem sprawy – niedopuszczalnym jest
chociażby insynuowanie osobom że mogą próbować popełnić przestępstwo i zmieniać treść
takich dokumentów (przecież za to grozi odpowiedzialność karna – ale przecież w ostatnim
czasie prokuratura pomija skutecznie fakty popełniania przestępstw, szuka ich natomiast tam
gdzie ich nie ma i nie będzie). W związku ze wskazanym tonem wypowiedzi prokuratora
Woźniaka składam oficjalną skargę na pomówienie w niej zawarte, a co za tym idzie żądam
wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych - w związku z zaistniałą skandaliczną
wypowiedzią - insynuacją. (może jej powodem jest strach przed prawdą)
Oświadczam iż jako Stowarzyszenie STOP BEZPRAWIU, jak też osoby prywatne
zrzeszone w nim, nie zgadzamy się na pomówienia i skandaliczne wypowiedzi padające z
ust osoby mającej stać na straży prawa!!!.
Odnosząc się do dalszego wywodu, Prokurator Okręgowy próbując pomniejszyć rangę
sprawy rozpatruje ją jako skargę prywatną i jako taką dotyczącą jednego zdarzenia. Z takim
postępowaniem nie można się zgodzić gdyż sprawa jest na tyle poważna, iż dotyczy ogółu
społeczeństwa i jako taka powinna być rozpatrywana ( dostarczone dokumenty są jedynie
potwierdzeniem prawidłowości zgłaszanej tezy i udokumentowaniem zdarzenia).
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Jeszcze raz jako reprezentujący interesy Stowarzyszenia, a przede wszystkim interes
naszego Państwa, informujemy że Prokuratura Rejonowa w Świdniku łamie prawa obywatelskie - nie umożliwiając obywatelom korzystania z uprawnień jakie wynikają z Konstytucji
RP.
Prokurator Okręgowy pisze iż udostępnienie akt sprawy odbywa się za zgodą
prowadzącego postępowanie, i jest tak w rzeczywistości z jednym małym ale. To czy
prowadzący postępowanie umożliwi wykonanie fotokopii czy nie, nie jest jego widzimisię, lecz
jest automatycznie powiązane z wydaniem zgody na wgląd w akta, wydaniem ich kserokopii
gdzie zrobienie „swojej kopii” = fotokopii nie podlega absolutnie żadnej interpretacji. Jeżeli
prowadzący się jej dopuszcza automatycznie popełnia przestępstwo, utrudnia postępowanie,
popełnia nadużycie stawiając się ponad prawem, co wobec Konstytucji RP jest niedopuszczalne.
Wobec tonu pisma, sposobu załatwienia niniejszej sprawy Stowarzyszenie wyciąga
jeden wniosek, iż skala problemu jest dużo większa niż obecnie przypuszczano.
W związku z powyższym podtrzymujemy swoje stanowisko w sprawie sposobu jej
wyjaśnienia i przeprowadzenie audytu co najmniej w Prokuraturze Rejonowej w Świdniku - na
okoliczność łamania prawa polskiego. Jak również, podtrzymujemy stanowisko w sprawie
wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.
Tym samym aktualne jest nasze doniesienie o popełnieniu przestępstwa przesłane
w

piśmie

z

dnia

11.10.2011r,

oraz

wniosek

o

wyciągnięcie

konsekwencji

dyscyplinarnych wobec osób działających na szkodę społeczną - w zakresie wydanych odmów
na wykonanie bezpłatnych fotokopii w prowadzonych postępowaniach, które to mogą być
przedstawione jako wyrażenie zgody tylko na wykonanie „płatnej kserokopii dokumentów lub
ich płatnych odpisów” (omijając tym samym kwestię umożliwienia wykonania ich bezpłatnej
fotokopii) z prowadzonych postępowań.
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Stowarzyszenie wnosi również o zwrot bezpodstawnie wyłudzonych od obywateli
środków finansowych.
Wnosimy

także

o

przesłanie

podległym

jednostkom

prokuratury,

pisma sygn. PG VII G Ko /68 /11 Prokuratury Generalnej, w którym to jednoznacznie
wyjaśnione są kwestie wykonywania fotokopii dokumentów akt z prowadzonych spraw.
Ponawiamy jednocześnie wniosek o przesyłanie na bieżąco informacji dotyczących
prowadzonego

postępowania

oraz

powziętych

w

w/w

sprawie

działaniach

zapobiegawczych, mających na celu wyjaśnienie zgłoszonych nieprawidłowości.
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