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Będąc gorącym zwolennikiem instytucji inicjatywy ludowej, jak również inicjatorem
przeprowadzenia amnestii powszechnej w Polsce, pragnę zainteresować pana doktora tą
inicjatywą, jak również prosić o pomoc w jej realizacji.

Uważam,

że

przeprowadzenie

amnestii powszechnej w Polsce jest prostym, tanim i skutecznym sposobem na zlikwidowanie
złej sytuacji, która panuje w systemie penitencjarnym w Polsce.
Ponieważ (jak wykazały moje dotychczasowe poczynania) kompetentne ciała ustawodawcze
nie podejmują tematu lub są amnestii przeciwne, zgodnie z art. 118 p. 2 Konstytucji pozostaje
tylko ta droga legislacyjna, a ja powoli przymierzam się do tego zadania.
Oczekuję Pana pomocy w zakresie:
- określenia, iż mój tok myślenia tyczący możliwości przeprowadzenia amnestii z inicjatywy
100000 obywateli jest właściwy
- napisania ustawy amnestyjnej
- nadzoru nad procedurą realizacji inicjatywy obywatelskiej
- medialnego nagłośnienia
Jednocześnie chciałbym otrzymać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy najbardziej zainteresowani tj. osadzeni będą mogli podpisać się pod ustawą
amnestyjną? Według mojej skromnej interpretacji mogą tak jak wszyscy inni
obywatele, którzy nie są pozbawieni praw obywatelskich. Pewien dyrektor zakładu
karnego stwierdził, iż jest to niemożliwe.
2. Czy potrzebna jest ustawa, która generalnie każdemu aresztowanemu, zwolnionemu z
odpowiedzialności (uniewinnionemu) umożliwi („od ręki’) tj. natychmiast wypłacenie
odszkodowania za dniówki spędzone w areszcie (wg. Ustalonych dziennych stawek),
z możliwością domagania się większych odszkodowań zgodnie z obecnie
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obowiązującymi procedurami? (na przykład w Szwecji stawka dzienna wynosi
minimum 200 zł)
3. Czy potrzebny jest ustawowy zapis, który określi maksymalny (np. 6 miesięcy lub
rok) okres tymczasowego aresztowania? Aktualnie są osoby, które w areszcie bez
wyroku spędzają 4 lata, co według mnie jest hańbą dla naszego Wymiaru
Sprawiedliwości.
4. Czy nie należy zmienić przepisu tyczącego prawa do otrzymania paczek dla
osadzonych z jednej paczki (5 kg) na kwartał chociaż na jedną paczkę na miesiąc?
5. Co Pan Doktor sądzi o pomyśle, aby zimą podczas mrozów na terenie ośrodków
opieki dla bezdomnych można było przebywać pod wpływem alkoholu, albo też
umożliwić każdemu chętnemu spożycie np. 100 g alkoholu . Według mnie do
przyjęcia jest pijany bezdomny w schronisku niż zamarznięty pijany na altance?
Obecnie, będącym pod wpływem alkoholu odmawia się nawet wydania posiłków. Tej
zimy zmarło już ponad 200 osób.
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