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Pismo
Mam pytanie do Pana Rzecznika: co dzieje się z moim pismem „Prośba o
wniesienie Skargi Nadzwyczajnej” z 6 XII 20018, złożonym i przyjętym u
Państwa 13 XII 2018.
Minęło już ponad 6 miesięcy i nic, żadnej odpowiedzi od Pana Rzecznika.
Czy istnieją jakieś przepisy, które określają czas Pana reakcji na to pismo i czas
w którym wniesie Pan Skargę Nadzwyczajną?
Proszę też w mojej sprawie zwrócić uwagę na brutalne łamanie moich
praw człowieka i obywatela poprzez zmuszanie mnie w maju i czerwcu 2005
roku do pracy na stanowisku zupełnie różnym, od nakazanego w zaświadczeniu
lekarza Medycyny pracy, panią Alinę Ou z 4 V 2015, przez mojego ówczesnego
pracodawcę Stoen Info Sp.z o.o.
Nosiło to znamiona CELOWEGO działania, zmierzającego do ukarania
mnie, za to że zacząłem upominać się o swoje prawa było podyktowane
zmuszeniem mnie do rozwiązania umowy o pracę i w konsekwencji było
sprzeczne zarówno z Prawem Pracy, jak i z zapisami w Pakiecie Socjalnym.
Nie jestem prawnikiem, ale myślę, że zastosowanie powinny tu mieć
TAKŻE przepisy KK „Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”:
1) Art. 156. § 1.
1

2) Art. 157. § 1.
3) Art. 160. § 1.
4) Art. 162. § 1.
Dlatego myślę, że Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się tą
sprawą dokładniej zainteresować.
Uważam też, że sądy rozpatrujące moją sprawę powinny te działania
przeciwko mojemu zdrowiu z urzędu zgłosić jako przestępstwo do Prokuratury,
a nie zrobiły tego.
To również wymaga rozpatrzenia, czy sądy nie naruszyły moich praw i nie
niedopełniły swoich obowiązków, na przykład wynikających z Art. 304 Kodeksu
Karnego?
Jeszcze raz uprzejmie proszę o rozpatrzenie mojej sprawy, podanych tu
wątków i jak najszybsze wniesienie skargi nadzwyczajnej, gdyż istnieją ku temu
w pełni uzasadnione podstawy oraz ograniczenia czasowe, których nie można
przekroczyć.
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