
Subject: Re: W sprawie dokumentow przekazanych 10 stycznia 2018 r. do rak
wlasnych p. Katarzynie Bogatko
From: Kaśka Bogatko <kbogatko@ptpa.org.pl>
Date: 1/19/18, 2:04 PM
To: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>

Szanowny Panie Michale,

PTPA w ramach swojej działalności statutowej zajmuje się jedynie sprawami z
zakresu dyskryminacji, która w świetle przepisów prawa oznacza nierówne
traktowanie ze względu na jakąś przesłankę, np. wiek, płec, niepełnosprawnośc,
stan zdrowia, orientacja seksualna i inne.

Jeśli przesłaka (wspomniana cecha prawnie chroniona - osobista i dosniosła
społecznie) nie występuje, nie możemu danego działania zakwalifikowac jako
dyskrymiancji.

Niesety nie każde działanie (choćby nawet bezprawne) nie można uznać za
dyskryminację, a nasza organziacja posiada wiedzę i dosiadczenie tylko w tego
typu sprawach.

W razie dodatkowy pytań, proszę pisac.

Pozdrawiam

W dniu 19 stycznia 2018 13:58 użytkownik Michal Siemaszko
<mhsiemaszko@fastmail.net> napisał:

Szanowna Pani, 

Dziekuje za odpowiedz. 

Prosze o doprezycowanie od ktorej strony dyskryminacja / powazne naruszenia
praw obywatelskich nie sa ewidentne - tj. zachowanie krakowskich (zobaczymy
jak z warszawskimi) organow scigania w sprawach o przywlaszczenia mienia i,
przede wszystkim, przestepstw na zyciu i zdrowiu, gdzie zwlaszcza w tej
sprawie dalsze takie zachowanie jest bezposrednim zagrozeniem dla mojego
zycia.

Dzialalnosc statusowa Pani organizacji dokladnie tym sie zajmuje - tj.
dyskryminacja; tlumaczylem rowniez z kim sie spotkalem i kto do Panstwa
mnie skierowal bedac poinformowany o tych sprawach. Uprzejmie prosze
jeszcze raz o doprecyzowanie. 
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Odnosnie Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiscie wiem, ale dziekuje za
przypomnienie.

Pozdrawiam,
--
  Michal H. Siemaszko
  7th Ray Labs LTD
  Company no.: 9174013
  Mobile: +48 723 039 978
  Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,

mhsiemaszko@fastmail.net
  Skype: mhs7thraylabs
  WWW: http://ideas.into.software/
  LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

On Fri, Jan 19, 2018, at 1:36 PM, Kaśka Bogatko wrote:

Szanowny Panie,

dziękujemy za zaufanie i przesłanie do nas dokumentów. Po
przeanalizowaniu ich przez naszą ekspertkę, uznaliśmy, iż sprawa nie mieści
się w zakresie spraw, jakimi się zajmujemy i w jakich posiadamy
doświadczenie. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, ale niestety nie
będziemy w stanie Panu pomóc. 

Uważamy jednak, iż powinien Pan zwrócić się z prośbą o pomoc do
Rzecznika Praw Obywatelskich, który w zakresie swojej działalności zapewne
postara się przyjrzeć Pana sprawie. 

Z poważaniem,

W dniu 10 stycznia 2018 17:32 użytkownik Michal Siemaszko
<mhsiemaszko@fastmail.net> napisał:

Szanowni Panstwo,

W nawiazaniu do dzisiejszego krotkiego spotkania w Panstwa siedzibie w
Warszawie - zdazylem przekazac p. Katarzynie komplet dokumentacji i w
skrocie objasnic cel mojego kontaktu.

Do Panstwa organizacji zostalem skierowany przez p. Catherine Absalom z
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Brukselskiego biura "FIDH" (https://www.fidh.org/), po tym jak w
listopadzie 2017 r. spotkalem sie osobiscie w Brukseli i poprosilem o
pomoc w tej samej sprawie.

Dla pewnosci, chcialem jeszcze raz doprecyzowac cel:
 a) razace przekroczenie uprawnien przez krakowskie organy scigania w
sprawie przestepstw na zyciu i zdrowiu, skutkiem ktorych jest trwale
uszkodzenie mojego ciala -
    * brak zabezpieczenia sladow,
    * brak wykonania obdukcji,
    * wydanie odmowy na podstawie opiniii policjanta jako ze "kandydoza"
jest przyczyna obrazen ciala, uszkodzenia ukl. moczowo-plciowego,
paralizu lewej czesci ciala, itd,
    * niepoprawne doreczenie decyzji o odmowie

 b) wielokrotne utrudnianie wykonania kompleksowych badan, a przez to
postawienia wlasciwej diagnozy, jak i wykonania opinii medyczno-
sadowych na prywatne zlecenie - nie ma zadnego logicznego /
racjonalnego wytlumaczenia dlaczego mialbym miec odmowiane
wykonanie badan, zwlaszcza wczesniej zleconych i oplaconych, nie ma
rowniez zadnego logicznego / racjonalnego wytlumaczenia dlaczego
mialbym miec zabraniane wykonanie opinii medyczno-sadowych na
prywatne zlecenie przez ponad 15 roznych osrodkow, ktore normalnie
wykonuja takie opinie prywatnie; oprocz oczywiscie celowego utrudniania
zdobycia dodatkowych dowodow - takie dzialania, trwajace juz kilka lat,
oczywiscie narazaja mnie rowniez na utrate zycia, jako ze obrazenia ciala
dalej wlasciwie nieleczone takie skutki moga spowodowac;

 c) w sprawie o przywlaszczenie mienia, gdzie jednym z dowodow byly
rowniez grozby karalne wystosowane do mnie - znow razace przekroczenie
obowiazujacych przepisow / procedur przez krakowskie organy scigania
poprzez dwu-krotne oczyszczenie z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci osobe
winna tych czynow poprzez przesluchanie w formie notatek urzedowych;

Jako ze sprawa jest bardzo powazna - narazenie mnie na utrate zycia,
naruszenie m.in. art. 30 i 31 konstytucji RP jak i art. 14 ("zakaz
dyskryminacji"), art. 2 ("prawo do życia"), art. 3 ("zakaz nieludzkiego lub
poniżającego traktowania") oraz art. 6 ("prawo do rzetelnego procesu
sądowego") Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, zwrocilem sie do Panstwa o pomoc i bede ogromnie wdzieczny
za zainteresowanie ta sprawa.

W ramach podziekowania, przelalem wlasnie 1500 PLN na konto Panstwa
Towarszystwa. Mam nadzieje, ze zrekompensuje chociaz czesciowo czas
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potrzebny na analize przekazanej dokumentacji i wlasciwe rozpatrzenie /
pomoc jakiej potrzebuje na tym etapie.

Pozdrawiam,
--
  Michal H. Siemaszko
  7th Ray Labs LTD
  Company no.: 9174013
  Mobile: +48 723 039 978
  Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,

mhsiemaszko@fastmail.net
  Skype: mhs7thraylabs
  WWW: http://ideas.into.software/
  LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

--
apl. radc. Katarzyna Bogatko 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
___________

Wesprzyj nas!

--
apl. radc. Katarzyna Bogatko 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
___________

Wesprzyj nas!
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