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Koleżanki i Koledzy,
Już od ponad 4 lat wiele osób represjonowanych zwraca się do Federacji
z różnymi prośbami dotyczącymi albo porady prawnej albo udostępnienia
jakiegoś wzoru potrzebnego pisma procesowego.
Co do zasady porad prawnych w indywidualnych sprawach nie udzielamy,
albowiem nie mamy do tego formalnych kompetencji. Nie zatrudnimy bowiem
w Federacji ani adwokatów ani radców prawnych, którzy są ubezpieczeni
i w sytuacji popełnienia ewentualnego błędu ponosi za nich odpowiedzialność
majątkową ubezpieczyciel.
Nie mniej jednak Federacja stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
kilkudziesięciotysięcznej rzeszy osób represjonowanych i jak zapewne wielu
z Was wie, czynimy to za pomocą zamieszczanych na stronie Federacji
„Komunikatów” dotyczących bardzo różnorodnej tematyki prawnej dotyczącej
sytuacji osób represjonowanych, często wzbogaconych o odpowiednie wzory
pism procesowych.
Przez okres ponad 4 lat tych komunikatów opracowaliśmy bardzo dużo,
co wbrew naszym intencjom, wielu osobom utrudnia praktyczny dostęp do nich,
albowiem niekiedy trzeba przejrzeć kilkadziesiąt stron internetowych aby
odnaleźć właściwą dla zainteresowanego informację, bądź wzór odpowiedniego
pisma. Dostrzegając ten problem, spośród wszystkich komunikatów wybraliśmy
te najczęściej wykorzystywane, dotyczące praktycznych informacji prawnych
i wzorów odpowiednich pism. Wykaz tych informacji oraz linki do nich
zamieszczamy w poniższej tabeli. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu

praktyczny dostęp do pomocy prawnej jaką od lat świadczymy osobom
represjonowanym.
Informujemy również, że można w wyszukiwarkę internetową wpisać
to czego szukamy jeśli chodzi o wzory pism procesowych np. „wniosek
o odwieszenie zawieszonego postępowania” ; zażalenie na zawieszenie” ;
„wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu”; „skarga na przewlekłość
postępowania” itp. dodając po wpisaniu czego szukamy - fssm – np. ( skarga na
przewlekłość postępowania fssm ). Wówczas powinny pokazać się strony
z wzorami Federacji. Można też wpisać słowa kluczowe np. „wniosek fssm:
zażalenie fssm: skarga fssm; itp. Wówczas ukażą się wszystkie wnioski,
zażalenia, skargi jako wzory Federacji.
Nieustannie rekomendujemy także
komunikatów na stronie Federacji.
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Wzory odwołań od
decyzji
obniżających
https://fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer
1
świadczenia
na podstawie
ustawy represyjnej

Lp.

https://fssm.pl/informacja-o-indywidualnych-skargach-do-organowInformacja dot.
miedzynarodowych
indywidualnych
2
skarg do organów
międzynarodowych https://www.fssm.pl/jak-i-kiedy-pisac-do-strasburga?
Kto może być
pełnomocnikiem
skarżącego/
3
https://fssm.pl/kto-moze-byc-pelnomocnikiem-skarzacego
odwołującego się i
reprezentować go
przed sądem
https://www.fssm.pl/art_-8a-ostatnia-deska-ratunku
Wszystko co
4 dotyczy z art. 8a
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Opinie%20prawne%20FSSM/
ustawy represyjnej
FSSM_Informator_A.Karnicka_2017.03.31_tryb_art.8a.pdf

https://fssm.pl/skarga-do-wsa-na-decyzje-mswia-art_-8_a---poradnik
https://fssm.pl/wniosek-w-trybie-art_-8a-a-odwolanie-do-sadu
https://fssm.pl/odpowiadamy-na-pytania-dot_-art_-8a
https://www.fssm.pl/co-zrobic-gdy-mswia-zlozy-w-nsa-skargekasacyjna?
https://www.fssm.pl/postepowania-uproszczone-przed-wsa
Niejawne
posiedzenia sądów
https://www.fssm.pl/sady-orzekaja-na-posiedzeniach-niejawnych
5
w związku z
pandemią
https://www.fssm.pl/jak-przeniesc-sprawe-z-so-w-warszawie-doinnego?
Problematyka
https://www.fssm.pl/aneks-jak-przeniesc-sprawe-z-so-w-warszawie6 przenoszenia spraw
do-innegodo innych sądów
https://www.fssm.pl/o-przenoszeniu-spraw-do-innych-sadowokregowych-raz-jeszcze

https://www.fssm.pl/zawieszenia-postepowan-bez-uzasadnien_-corobic?
Co robić w
przypadku
7 zawieszenia
postępowania
sądowego

https://www.fssm.pl/zawieszenia-postepowan-bez-uzasadnien_-aneks
https://www.fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-sadu-ozawieszeniu-postepowania?
https://www.fssm.pl/zaskarzenie-odmowy-podjecia-zawieszonegopostepowania

Prawo do skargi na
przewlekłość w
https://www.fssm.pl/jestes-represjonowanym-i-so-zawiesil-twoja8
związku z
sprawe-masz-prawo-do-skargi
zawieszeniem
https://fssm.pl/emerytury-policyjnej-nie-mozna-odziedziczyc
Sytuacja osób
najbliższych w
9 przypadku śmierci https://fssm.pl/emerytury-policyjnej-nie-mozna-odziedziczyc---aneks
odwołującego się a
sprawa w sądzie https://www.fssm.pl/nastepstwo-prawne

https://www.fssm.pl/znaczenie-uchwaly-sn-z-16-wrzesnia-2020-wpraktyce
https://www.fssm.pl/sprawy-sadowe-represjonowanych-po-uchwaleZnaczenie uchwały sn
10 Sądu Najwyższego
z 16.09.2020
https://www.fssm.pl/sprawy-sadowe-represjonowanych-po-uchwalesn-cd
https://www.fssm.pl/wznawianie-postepowan-sadowych-po-uchwalesn
Apelacja od
https://www.fssm.pl/apelacja-od-wyroku-sadu-okregowego
wyroku Sądu
11 Okręgowego oraz
https://fssm.pl/jak-odpowiadac-na-apelacje-dyr_-zer-mswia?
odpowiedź na
apelację ZER
https://www.fssm.pl/zawieszenie-emerytury-z-zer-na-rzeczZawieszenie
emerytury-z-zus
emerytury z ZER
12
na rzecz emerytury
https://www.fssm.pl/zawieszenie-emerytury-z-zer-na-rzeczz ZUS
emerytury-z-zus---aneks

https://www.fssm.pl/skarga-kasacyjna---panstw0-prawa---czy--sadowe-bezprawie?

Co powinniśmy
13 wiedzieć o kasacji
https://www.fssm.pl/skarga-kasacyjna---aneks
do SN

https://www.fssm.pl/o-skardze-kasacyjnej-raz-jeszcze

https://www.fssm.pl/co-z-ekwiwalentem-za-niewykorzystany-urlop?

Problematyka
ekwiwalentu za
14
niewykorzystany
urlop

https://fssm.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-po-zmarlychpolicjantach
https://fssm.pl/informacja-prawna-dot--ekwiwalentu-zaniewykorzystany-urlop
https://www.fssm.pl/koendanci-odmawiaja-wyplat-wyrownanekwiwaletow-za-niewykorzystane-urlopy

15 Opłaty sądowe

https://www.fssm.pl/oplaty-sadowe

Jak obliczyć
wartość
przedmiotu
https://www.fssm.pl/wartosc-przedmiotu-zaskarzenia-czyli-ile-wisi16 zaskarżenia albo
nam-zer
inaczej ile
powinien zwrócić
nam ZER
Jak skorzystać z
https://www.fssm.pl/jak-skorzystac-z-portalu-informacyjnego-sadow17 internetowego
powszechnych?
portalu sądowego
Jak bronić swoich
dóbr osobistych,
gdy nazywają Cię
18
https://fssm.pl/jak-bronic-naszych-praw-na-drodze-cywilnoprawnej?
zbrodniarzem,
bandytą, oprawcą
itp.
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