Ustalnia ogólnopolskiego spotkania stowarzyszeń - ZMIANA TERMINU na 6.05.2008 r.
niedziela, 28 marca 2010 13:59

W dniu 29.03.2008 r. r. doszło do ogólnopolskiego spotakania stowarzyszeń, w zakresie
zainteresowania, których leży znacząca poprawa sytuacji w polskich prokuraturach i sądach. W
spotkaniu bralo udzial 11 stowarzyszeń, z Bielska-Białej, Łodzi, Rzeszowa, Częstochowy,
Zabrza, Chorzowa, Wielunia Aleksandrowa Kujawskiego i Opola.

W dyskusji jednoznacznie przewijał sie problem uprawianego bezprawia w prokuraturach,
sądach, arogancji w samorządach ZUS oraz organach państwowych. Problemy są wszędzie
podobne. Zatem należy polączyć siły i wspólnie podjąć próbę zmiany tej patologicznej sutuacji.
Wobec powyższego przyjęto nastepujace uchwały:

1. zebranie poparło pismenie przygotowaną petycję Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu do
Parlamentu Europejskiego. Pełną treść zamieszczamy na naszym forum -prokuratury http://af
eryibezprawie.org/dyskusje/viewtopic.php?p=117#117

2. na dzień 6.05.2008 r. podejmujemy ogólnopolska akcję protestacyjną w Warszawie (
szczegóły akcji w stowarzyszeniach). Indywidualne zgłoszenia do Stowarzyszenia Przeciw
Bezprawiu w Bielsku - Białej tel/fax 033 4992791 lub e-mail;
info@afer
yibezprawie.org

3. współpracujące stowarzyszenia organizuja we własnym zakresie stroje podobne do tych jakie
używa Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska-Białej

4. podjęto uchwałę o zwrócenie sie do Marszałka Sejmu RP o dporowadzenie do spotkania
publicznego z udziałem naszych stowarzyszeń z komisjami sejmowymi zajmującymi sie
prawem i wymiarem sprawiedliwości, w celu zmian ustaw kodeks postępowania karnego, w tym
prawa do nagrywania spraw, udziału stowarzyszeń, wydłużenia czasu składania zażaleń,
wniosków o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem i początkiem liczenia czasu apelacji i innych
regulacji pozwalających uczestnikom spraw do korzystania z ich konstytucyjnych uprawnień.
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5. poprzeć inicjatywę Stowarzyszenia z Częstochowy o likwidację podatku dochowowego od
rent i emerytur. Zwracamy sie wiec z prośbą o przekazywanie list poparcia do
stowarzyszenia: 42-200 Częstochowa - Ogólnopolski Związek Emerytów i Rencistow, ul.
Najświętszej Marii Panny 2 tel. 505 875 769

5. Pomagać i namawiać do tworzenia niezależnych stowarzyszeń o podobnym profilu, bowiem
sami obywatele RP są bez szans.
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