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Skarga
Niniejszym składam skargę na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 13 styczna
2016 roku nakładającą na Polskę procedurę kontroli praworządności i wnoszę o
uchylenie tej decyzji jako wysoce niesprawiedliwej i niepotrzebnej.
Uzasadnienie
Przede wszystkim podkreślenia wymaga, iż po przemianach politycznych jakie
zaszły w Polsce od roku 1989, z dobrodziejstw tych przemian nie skorzystała grupa
wrażliwa społecznie pozostając wyłączona z korzyści jakie przemiany te dawały.
Do jednych z zadań Unii Europejskiej w oparciu o Artykuł 136 i 137 Traktatu
Wspólnoty Europejskiej było przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznie.

tej grupy wrażliwie

Działanie struktur europejskich były na tyle niewystarczające, że grupa

wrażliwie społecznie w Polsce uzyskała większość wyborczą i wzięła sprawę w swoje
ręce w sposób demokratyczny.
Skutkiem tego

w dniu

25 października

2015

roku

podczas wyborów

parlamentarnych w Polsce do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stawiła się
licznie przy urnach wyborczych.

2
Państwowa Komisja Wyborcza i Sąd stwierdziły ważność dokonanych wyborów
potwierdzając tym samym, że w Polsce odbyły się demokratyczne wybory.
Zgodnie z wolą większości wyborców został utworzony rząd aby realizować
obietnice przedstawione w kampanii wyborczej, których celem było zniesienie
wykluczenia grupy wrażliwie społecznej.
Komisja Europejska decyzją z dnia 13 styczną uznała, że dotychczasowa polityka
poprzedniego rządu wykluczająca grupę wrażliwie społecznie była słuszna, a
wówczesne

stanowisko

Trybunału

Konstytucyjnego

i

polityka

medialna

nie

uwzględniająca tej grupy, właściwe, co jest naruszeniem Artykułu 136 i 137 Traktatu
Wspólnoty Europejskiej, a także dokonanego wyboru przemian na skutek wyborów
demokratycznych w dniu 25 października 2015 roku.
Mając powyższe na uwadze oczekuję informacji, które z przepisów Traktatu
Wspólnoty Europejskiej zostały, na dzień powzięcia decyzji Komisji, złamane oraz jakie
wnioski wpłynęły do Komisji, które zaważyły na decyzję Komisji oraz wnoszę jak w
sentencji.
Dla dopełnienia formalności niniejszej skargi zgadzam się na ujawnienie mojej
tożsamości oraz nadmieniam, że ze skargą tą zwracam się po raz pierwszy.
Z poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski
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