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00-583  Warszawa

Dotyczy: prześladowań  i  dyskryminacji  Grzegorz  Pioterka działacza  podziemnej 
„Solidarności”  działacza  społecznego  o  35  letnim  stażu  osoby  niepełnosprawnej   przez 
premiera  Donalda Tuska z PO oraz przez premiera  Beatę Szydło z PiS  odmawiających 
przyznania renty specjalnej-DECYZJE POLITYCZNE-OSZUSTWO „OKRĄGŁEGO 
STOŁU” NIE ROZLICZONO KOMUNIZMU.

Wniosek nr 1

O zwolnienie od kosztów sądowych (załączam druk) oraz ustanowienie adwokata z 
urzędu: Adwokat Łukasz Wielądek ul. Jana  Czeczota 6 , 02-607 Warszawa.

Wniosek nr 2

Odsunięcie od sprawy byłych komunistów, członków pzpr, ubeków, sbeków, agentów 
sb,  innych  kolaborantów  komunistycznych  pełna  dekumenizacja  i  deubkizacja  sądów  i 
urzędów.

SPRM.770.57.4/17

SKARGA

Na  premiera  BETĘ  SZYDŁO która  w  dniu  03.03.2017  r.  sygn.  akt 
SPRM.770.57.1/17  oraz w dniu 05.04.2017 r.  SPRM.770.57.4/17 odmówiła przyznania 
Grzegorzowi  Pioterkowi  renty  specjalnej  podpisał  postanowienie  Dyrektor 
Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów  SYLWIA KOCHEL-PACOCHA.

Na podstawie:
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-kłamstw
-ubliżaniu
-bezprawiu- łamaniu prawa
-wspieraniu komunizmu
-dyskryminacji
-prześladowaniu itd.

ŁAMANIU KONSTYTUCKI

Art. 1. 
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2. 
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa stwem prawnym, ń urzeczywistniaj cym zasady ą
sprawiedliwo ci spo ecznej.ś ł
Art. 7. 
Organy w adzy publicznej dzia aj  na podstawie i w granicach prawa.ł ł ą
Art. 13. 
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwo uj cych si  w swoich programach ł ą ę
do totalitarnych metod i praktyk dzia ania nazizmu, faszyzmu i komunizmuł , a tak e tych, których program ż
lub dzia alno  zak ada lub dopuszcza nienawi  rasow  i narodowo ciow , stosowanie przemocy w celu ł ść ł ść ą ś ą
zdobycia w adzy lub wp ywu na polityk  pa stwa albo przewiduje utajnienie struktur lub cz onkostwa.ł ł ę ń ł
Art.19

Rzeczpospolita Polska specjaln  opiek  otacza weteranów walk o niepodleg o , zw aszcza inwalidów ą ą ł ść ł
wojennych.

Wniosek nr 3

Działacze opozycji antykomunistycznej w pierwszej kolejności powinni otrzymywać 
renty  specjalne  i  emerytury  specjalne  zwłaszcza  internowani,  mordowani  (ich  rodziny), 
niepełnosprawni, działający w podziemiu i innych strukturach antykomunistycznych.

Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godno  cz owieka stanowi ród o wolno ci i praw cz owieka i obywatela. Jest ona ść ł ź ł ś ł
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi zkiem w adz publicznych.ą ł

Art. 32. 

1. Wszyscy s  wobec prawa równi. Wszyscy maj  prawo do równego traktowania przez w adze ą ą ł
publiczne. 
2. Nikt nie mo e by  dyskryminowany w yciu politycznym, spo ecznym lub gospodarczym z ż ć ż ł
jakiejkolwiek przyczyny.

.Art. 61. 

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia alno ci organów w adzy publicznej oraz osób ł ś ł
pe ni cych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równie  uzyskiwanie informacji o dzia alno ci organówł ą ż ł ś  
samorz du gospodarczego i zawodowego, a tak e innych osób oraz jednostek organizacyjnych w ą ż
zakresie, w jakim wykonuj  one zadania w adzy publicznej i gospodaruj  mieniem komunalnym lub ą ł ą
maj tkiem Skarbu Pa stwa. ą ń
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dost p do dokumentów oraz wst p na posiedzenia ę ę
kolegialnych organów w adzy publicznej pochodz cych z powszechnych wyborów, z mo liwo ci  ł ą ż ś ą
rejestracji d wi ku lub obrazu. ź ę
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Wniosek nr 4

Należy ujawnić wszystkie osoby który otrzymały renty i emerytury specjalne od 
premier Beaty Szydło oraz premiera Donalda Tuska  oraz innych premierów należy podać za 
co otrzymały renty specjalne i w jakiej wysokości musi to być jawna procedura a nie 
partyjniackie kolesiostwo  jest to wyjątkowa beszczelność i arogancja „władzy”.

Renta specjalna - uznaniowo przyznawane świadczenie pieniężne przez Prezesa Rady 
Ministrów (premiera RP) na mocy Art. 82.1. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tą ustawą premier ma prawo w 
"szczególnie uzasadnionych przypadkach" do przyznania świadczenia na warunkach i w 
wysokości innej niż określone w ustawie.
W roku 1999 takich rent przyznano - 14, w 2001 - 73, a w 2005 - 23.
Media wiele razy krytykowały poszczególnych premierów za przyznawanie rent 
specjalnych. Przykładowo premier Leszek Miller przyznał ją byłemu szefowi KRRiT 
Bolesławowi Sulikowi po jego korzystnych dla Millera zeznaniach przed sejmową 
komisją śledczą ds. "afery Rywina" (obaj temu zaprzeczali). Premier Jerzy Buzek w 
ostatnich dniach urzędowania przyznał rentę m.in. odchodzącej marszałek Senatu 
Alicji Grześkowiak i odchodzącemu koordynatorowi służb specjalnych Januszowi 
Pałubickiemu WIKIPEDIA

Art. 69. 

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w 
zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Wniosek nr 5

Żądam natychmiastowego podniesienia zasiłku stałego dla niepełnosprawnych 
który wynosi 604 zł/m do wysokości 1000 zł/m gdyż jest to eutanazja i dyskryminacja 
osób niepełnosprawnych jest to zbrodnia na osobach niepełnosprawnych.

DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA PIOTERKA W PODZIEMNYCH STRUKTURACH 
„SOLIDARNOŚCI” 

List  otwarty  - SOLIDARNOŚĆ 80                 

W związku z kolejną rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania 
„Solidarności” jako działacz podziemnej „Solidarności” informuje:

1. Przez 35 lat jestem jako działacz podziemnej „Solidarności” do dnia
dzisiejszego tj. 23 maja 2017 r.  prześladowany i szykanowany przez komunistów, byłych 
komunistów (np. Prezydenta Krakowa Jacka  Majchrowskiego), agentów i donosicieli SB, 
przez sbeków i różne służby, aktualnych działaczy Solidarności ( wyrzucony z Solidarności 

3

https://pl.wikipedia.org/wiki/Premier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Rady_Ministr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Rady_Ministr%C3%B3w


Huty  Sendzimira  przez  przewodniczącego  Kieliana,  przewodniczącego  Solidarności 
Regionu  Małopolskiego  Grzeszka  przy  aprobacie  przewodniczącego  Solidarności  Dudy), 
prześladowany przez PO i SLD,  prześladowany przez sądy, policję, prokuraturę – w 2002 r. 
bezprawnie skazany i uwięziony w Krakowie (za rządów SLD), wyrzucony przez policję w 
2002 r. z domu na bruk i zamknięty w więzieniu bez nakazu eksmisji  (komisariat policji 
Kraków ul. Lubicz Biały Domek) 

2. Komuniści, sbcy, agenci, donosiciele i inni zdrajcy dokonali na mnie 
zbrodni  jako  działaczu  podziemnej  Solidarności  działaczu  o  35  letnim staż  działalności 
społecznej:  zniszczyli  mi  życie,  zdrowie,  wyrzucili  z  pracy,  wyrzucili  z  mieszkania, 
zniszczyli rodzinę, próbowali wyrzucić mnie ze studiów, nie przyjęli na studia doktoranckie, 
pozbawiali mnie środków do życia,(MOPS, SKO, WSA w Krakowie w Warszawie,  NSA 
Prez.   Miaasta  Krakowa  J.  Majchrowski,  Rada  Miasta  Krakowa  z  na  czele  z 
przewodniczącym  RM  Krakowa  B.  Kośmiderem-układ  zamknięty  krakowski  kasta), 
ubliżali  i  poniżali,  NIE  PRZYZNALI  MIESZKANIA  W  SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ  W  1988  R.  ZEMSTA  ZA  DZIAŁALNOŚĆ  W  PODZIEMNEJ 
„SOLIDARNOŚCI”, OD 10 LAT WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA UM KRAKOWA DYR. 
KATARZYNA BURY ORAZ PREZYDENT  MIASTA KRAKOWA  J. MAJCHROWSKI 
ORAZ  RADA MIASTA KRAKOWA Z  PRZEWODNICZĄCYM  RM  KRAKOWA B. 
KOŚMIDEREM ODMAWIAJĄ   MI  PRZYZNANIA MIESZKANIA KOMUNALNEGO 
POD WYNAJEM (UM Krakowa reprezentuje  radca prawny Jadwoga Guzik,  radca 
prawny Beata Kachlik)

Od 12 lat mieszkam w hotelu robotniczym w warunkach urągających wszelkim 
normą społecznym- bydło ma lepsze  warunki.  Sąd WSA Gorzowie  wydał  wyrok że 
można mieć własność żeby otrzymać mieszkanie komunalne pod warunkiem że mam 
niski dochód i  złe warunki mieszkaniowe .

Wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - SA/Go 156/12 ą

Wojewódzki S d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w sk adzie nast puj cym: Przewodnicz cyą ł ę ą ą  
S dzia WSA Miros aw Trzecki S dziowie S dzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) S dzia WSA Gra ynaę ł ę ę ę ż  
Staniszewska Protokolant  sekr.  s d.  Stanis awa Maciejewska po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu  28ą ł  
marca 2012 r. sprawy ze skargi  Prokuratora Rejonowego na uchwa  Rady Miejskiej  z dnia [...]  r.,  nrłę  
XL/273/2009 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali  wchodz cych w sk ad mieszkaniowego zasobuą ł  
gminy I. stwierdza niewa no  § 5 ust. 1 pkt 2 zaskar onej uchwa yż ść ż ł , II. oddala skarg  w pozosta eję ł  
cz ci,  III.  orzeka, e zaskar ona uchwa a nie podlega wykonaniu w zakresie wskazanym w punkcie Ięś ż ż ł  
wyroku.

W my l § 5 ust. 1 uchwa y gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom pe noletnim, które spe niaj  cznieś ł ł ł ą łą  
nast puj ce warunki:ę ą

1) zamieszkuj  w granicach administracyjnych gminy;ą

2) nie posiadaj  tytu u prawnego do innego lokalu, a w przypadku ma onków adnemu z nich nieą ł łż ż  
przys uguje tytu  prawny do lokalu;ł ł
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3) zamieszkuj  z osobami bliskimi, tj. z rodzicami lub dzie mi, w lokalu, w którym spe nione s  kryteriaą ć ł ą  
zag szczenia, zawarte w rozdz. 3.ę

3. Aktualnie żeby mnie całkowicie wykończyć naliczają mi odsetki które 
rosną 500 zł miesięcznie pomimo że żadnej pożyczki nie brałem na podstawie
oszustwa  sądowego gdy mój dochód wynosi 604 zł miesięcznie zasiłku stałego z MOPS na 
niepełnosprawność  czy nie jest to zbrodnia? Od 10 lat składam skargi na komornika 
Mirosława Markowa do Sądu Rejonowego  Kraków Śródmieście bez żadnego skutku w 
USA za takie coś idzie się do więzienia. Jak może osoba niepełnosprawna wyżyć za 604 
zł miesięcznie zasiłku stałego czy państwo nie dokonuje na osobach niepełnosprawnych 
zbrodni  i  eutanazji?   A  jak  dostanie  dodatek  mieszkaniowy  czy  opiekuńczy  to 
pomniejszają ten zasiłek gdyż  uważają że jest to dochód -miał się tym zająć Prezydent 
RP Andrzej Duda czy nie jest to zbrodnia na osobach niepełnosprawnych?????

4. Jest to zbrodnia na mojej osobie Grzegorzu Pioterku pomimo wysłania 
setki pism do polityków, działaczy Solidarności, urzędów i sądów od 25 lat toczących się 
spraw sądowych nic to nie zmieniło dalej jestem prześladowany i szykanowany.

„W najnowszej książce (Pogorzelisko) Wojciech Sumliński najbardziej inwigilowany 
i prześladowany dziennikarz śledczy w Polsce, opowiada o paranoicznym świecie służb, o 
nie wyjaśnionych samobójstwach i zabójstwach na zlecenie. O przestępstwach najwyższych 
osób w państwie i spisku związanym na szczytach władzy…..”

Żądam  zaprzestania  prześladowania  mojej  osoby  Grzegorza  Pioterka  i 
przyznania mi mieszkania komunalnego pod wynajem, zaprzestania naliczania odsetek 
w  wysokości  500  zł/m  przez  komornika  sądowego  Mirosława  Markowa  Sądu 
Rejonowego  Kraków  Śródmieście  (na  skutek  oszustwa  sądowego  160  tys.  zł  nie 
zawinionego  długu),  ŻĄDAM ZAPRZESTANIA ZBRODNI NA MOJEJ OSOBIE I 
PRZEŚLADOWAŃ,  DZIAŁACZA  PODZIEMNEJ  SOLIDARNOŚCI  KTÓRY 
DZIAŁA  SPOŁECZNIE  35  LAT  ODZNACZONY  KRZYŻEM  WOLNOŚCI  I 
SOLIDARNOŚCI  ORAZ  MAJĄCY  STATUS  DZIAŁACZA  OPOZYCJI 
ANTYKOMUNISTYCZNEJ.

USTAWA  O  EMERYTURACH  I  RENTACH  Z  FUNDUSZU  UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH

DZIAŁ VI

Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie

Art. 82. 1.  Prezes  Rady  Ministrów  w szczególnie  uzasadnionych 
przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej 
niż określone w ustawie.
2. Prezes  Rady  Ministrów  przedstawia  Sejmowi  Rzeczypospolitej  Polskiej 
w terminie  do  dnia  31 stycznia  każdego  roku  kalendarzowego  informację 
o przyznanych w roku poprzedzającym emeryturach i rentach na podstawie ust. 1.
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„Jan Olszewski jest już schorowanym człowiekiem, przeszedł udar, niedawno wyszedł ze 
szpitala po skomplikowanej operacji. Cały czas opiekuje się nim żona Marta. Także przez 
lata działalności Olszewskiego w opozycji, dzielnie go wspierała. – Ja mam emeryturę 
zupełnie przyzwoitą, niemal 5 tys .zł , ale żona, też przecież działająca jako dziennikarka w 
podziemiu, otrzymuje od państwa tylko 1300 zł miesięcznie – tłumaczy nam Olszewski. W 
razie jego śmierci pani Marta mogłaby liczyć na 85 proc. jego emerytury, tzw. rentę rodzinną 
– w tym przypadku byłoby to ok. 4,2 tys. zł (pani Marta musiałaby wtedy zrezygnować ze 
swojej emerytury). Teraz jednak będzie mogła liczyć na większe pieniądze. Kilka tygodni 
temu premier Szydło przyznała byłemu premierowi 8 tys. zł renty 
specjalnej, a jego onie – 4 tys. zł.ż  – Nie ukrywałem, że zgodziłem się przyjąć 
rentę z myślą o tym, żeby zabezpieczyć moją żonę Martę na wypadek, gdyby mnie zabrakło 
– tłumaczy ……. Jan Olszewski. Jak dodaje, wskazał także inne osoby działające przed laty 
w opozycji, które jego zdaniem powinny od państwa dostać specjalne wsparcie.” 
GAZETA…….

Opinia  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  przy  Biurze  Rozwoju  Krakowa 
napisana w lipcu 1989 r.

„Stwierdzamy,  że  mgr  inż.  Grzegorz  Pioterek  po wprowadzeniu  stanu  wojennego został 
wybrany  przez  przedstawicieli  załogi  Biura  Rozwoju  Krakowa  przewodniczącym Tajnej 
Komisji  Zakładowej  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego  „Solidarność” 
przy Biurze Rozwoju Krakowa. Wspólnie z członkami Tajnej Komisji Zakładowej działał 
przez  8  lat,  aż  do  zalegalizowania  związku  w  1989  r.  W  tym  też  okresie  prowadził 
działalność  statutową  na  terenie  zakładu,  polegająca  na  bronieniu  praw  pracowniczych, 
wypłacaniu zapomóg, kolportowaniu prasy. Utworzono biblioteczkę, zbierano składki oraz 
włączano się do wszystkich akcji ogólno krajowych.

W 1987 r. mgr inż. Grzegorz Pioterek pod pretekstem braku zleceń został zwolniony z 
pracy  za  działalność   związkową.  Należy  zaznaczyć,  że  nie  zaprzestał  działalności 
związkowej, w Biurze Rozwoju Krakowa.

W sprawie niesłusznego zwolnienia z pracy odwołał się do Sądu Pracy w Krakowie, 
niestety wyrok w obu instancjach był tendencyjny i odwołanie oddalono.

Po zwolnieniu z pracy nie mógł znaleźć zatrudnienia przez kilka miesięcy. Mając żonę 
i dziecko na wyłącznym utrzymaniu znalazł się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji.

Mgr inż. Grzegorz Pioterek reprezentował NSZZ „Solidarność”  przy Biurze Rozwoju 
Krakowa w tajnej strukturze dzielnicowej, a następnie miejskiej.  W marcu 1989 r. został 
wybrany przez przedstawicieli zakładów pracy Krakowa sekretarzem Międzyzakładowego 
Porozumienia  NSZZ  „Solidarność”  w  Krakowie.  Po  zalegalizowaniu  Związku  wraz  z 
członkami Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” przy Biurze Rozwoju Krakowa 
brał czynny udział w przygotowaniu wyborów do nowych władz związkowych. Zakończył 
swoją  działalność  związkową  na  terenie  BRK,  składając  sprawozdanie  ze  swojej 
działalności.”

Kraków lipiec 1989 r.                                      Komisja Zakładowa NSZZ
                                                                         „Solidarność”
                                                                         Przy Biurze Rozwoju Krakowa
                                                                         Podpisy  (orginał do wglądu)
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INFORMUJEJ ŻE OD 1988 R.  ODPOWIADAŁEM ZA STRUKTURĘ MIEJSKĄ 
NSZZ  „  SOLIDARNOŚC”  W  KRAKOWIE   BYŁEM  W  GRUPIE  INCJATYWNEJ 
STRUKTURY  MIEJSKIEJ  KRAKOWA  A  PRZED  LEGALIZACJĄ  ZWIĄZKU  NA 
POCZATKU  1989  R.  ODPOWIADAŁEM  ZA  STRUKTURĘ  MIEJSKĄ  NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” W KRAKOWIE.

Należy dodać że Grzegorz Pioterek był  w 1988 r.  członkiem tajnej  komisji  NSZZ 
„Solidarność” przy Polskiej Akademii Nauk w Krakowie a w 1989 r.  został wybrany po 
legalizacji  związku  na  przewodniczącego  NSZZ  „Solidarność”  w  Zakładzie  Ochrony 
Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Od 1980 r. Grzegorz Pioterek do 1989 r. był odpowiedzialny za grupę absolwentów 
popularnie  nazywanych  „Orzechami”  przy  klasztorze  Ojców Dominikanów w  Krakowie 
przy ul. Stolarskiej gdzie organizował pod przewodnictwem Ojca Tomasza Pawłowskiego co 
miesięczne spotkania  dla absolwentów, prywatne spotkania z Ojcem Tomaszem w miejscu 
zamieszkania oraz wyjazdy na dni skupienia itd.

Grzegorz  Pioterek  przez  8  lat  studiował  na  Papieskiej  Akademii  Teologicznej  w 
Krakowie  od  1981  do  1989  r.  wpierw  jako  wolny  słuchacz  a  później  jako  student  na 
Wydziale Flozofii  u ks. prof.  Józefa Tischnera u którego zdawał egzaminy oraz dwa lata 
studiował w 2004 r. na PAT w Krakowie jako wolny słuchacz Teologię.

Oprócz  powyższej  działalności  Grzegorz  Pioterek  35  lat  działa  społecznie  między 
innymi  przez  3  lata  prowadził  od  2012 r.  do  2014  r.  ze  strony  społeczny  Okrągły  Stół 
Mieszkaniowy przy Urzędzie  Miasta  Krakowa gdzie  częstym gościem był  prezydent  RP 
Andrzej Duda oraz radny z PiS Stanisław Rachwał.

Po wnikliwych badaniach przez IPN Grzegorz Pioterek otrzymał w 2015 r. status działacza 
opozycji antykomunistycznej oraz „Krzyż Wolności i Solidarności”.

NALEŻY  DODAĆ  ŻE  GRZEGORZ  PIOTEREK  NIGDY  NIE  NALEŻAŁ  DO 
ŻADNEJ PARTII POLITYCZNEJ ZAŁOŻYŁ STOWRZASZENIE „BÓG-HONOR-
OJCZYZNA”  PONIEWAŻ  WALCZYŁ  Z  KOMUNĄ  ZA  CO  BYŁ  I  JEST 
PRZEŚLADOWANY  DLATEGO  STRACIŁ  ZDROWIE  I  MA  UMIARKOWANY 
STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DLATEGO OTRZYMUJE STAŁY ZASIŁEK 
Z  MOPS  W  WYSOKOŚCI  604  ZŁ/M  CO  JEST  SKANDALEM  JESZCZE 
KOMORNIK NALICZA 500 ZŁ MIESIĘCZNIE CO JEST ZBRODNIĄ.

WYSTARCZYŁO   ŻE  ZAPISAŁBYM  SIĘ  DO  PZPR   TO  NE  MIAŁ  BYM 
ŻADNYCH  PROBLEMÓW  PONIEWAŻ  NIE  ROZLICZONO  KOMUNY 
KOMUNISTOM  DOBRZE  SIĘ  POWODZI  A  JA  DALEJ  JESTEM 
PRZEŚLADOWANY I SZYKANOWANY.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Rozdział 1
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Wszczęcie postępowania
Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub 
z urzędu.
.
Art. 61a. § 1.  Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez 
osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może 
być  wszczęte,  organ  administracji  publicznej  wydaje  postanowienie  o odmowie 
wszczęcia postępowania.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.

„WSA w Białymstoku (II SA /Bk 644/14) w wyroku z 23 października 2014 roku podkreślił, że 
odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. „z 
innych uzasadnionych przyczyn" nie może być rozumiana jako sytuacja, w której odmawia 
się wszczęcia postępowania na podstawie oceny materialno prawnego elementu sytuacji 
prawnej obywatela.
Nie można go też stosować, gdy konieczne jest postępowanie wyjaśniające. Dobitnie 
podkreślił to WSA w Warszawie w wyroku z 7 lipca 2013 r. (VII SA/Wa 1771 /12). Sąd uznał, 
że zastosowanie instytucji określonej w art. 61a § 1 k.p.a. powinno być ograniczone co do 
zasady do sytuacji, w której brak możliwości wszczęcia postępowania z przyczyny 
podmiotowej lub przedmiotowej jest oczywisty i nie wymaga prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do sytuacji, w której organ 
w każdym, najbardziej skomplikowanym przypadku musiałby odmówić wszczęcia 
postępowania ze względu na brak legitymacji, bez możliwości wykorzystania reguł 
dowodowych z k.p.a., lub też – odwrotnie – braku logiki w działaniu organu, który 
prowadziłby postępowanie dowodowe i wyjaśniające na podstawie art. 7 i 77 § 1 k.p.a., 
jednocześnie odmawiając jego wszczęcia na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.” Katarzyna 
Borowska radca prawny

Należy podkreślić że Premier RP Donald Tusk wydał decyzję o nie przyznanie renty 
specjalnej Grzegorzowi Pioterkowi we wrześniu 2010 r. a art. 61a kpa uchwalono w grudniu 
2010 r. czyli prawo nie może działać wstecz ponieważ wiedząc że obowiązuje art. 61a i nigdy 
nie  będę  mógł  się  starać  o  rentę  specjalną  na  pewno bym nie  składał  takiej  prośby  do 
Premiera RP Donalda Tuska  ponieważ PO pała do mnie wielką nienawiścią i razem z SLD 
Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim  i nie chcą mi przyznać mieszkania 
komunalnego pod wynajem (wyrok WSA w Gorzowie mówi że można mieć własność) i w 
sposób zbrodniczy komornik nalicza odsetki o czym PiS dobrze wie a na który głosowałem i 
nic nie robi czy nie jest to zbrodnia. Art. 61a kpa jest niezgodny z Konstytucją RP art. 32 
która mówi że wszyscy wobec prawa są równi.

Grzegorz Pioterek
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Załącznik:

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Otrzymują:

1x Prezydent RP Andrzej Duda
1x Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

          1x Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar
1x Przewodniczący Janusz Olewiński Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

                Internowanych i Represjonowanych w Siedlcach
1x Urząd do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych
1x IPN
1x Poseł Barbara Bubula
1x  O. dyrektor Tadeusz Rydzyk-Radio Maryja
1x Papież Franciszek
1x Inni
1x a/a

Który skrzywdziłeś 
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgię

Czesław Miłosz                                                                              Washington D.C., 1950 r.
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