Warszawa 08 czerwca 2017
Zbigniew Sarata
02-792 Warszawa
ul. F. M. Lanciego 9b
tel. 501 247 295

Urząd Do Sprawa Kombatantów
I Osób Represjonowanych
- Departament Współpracy ze
Stowarzyszeniami i Ewidencji

Wasz znak:
DSE2-K0998-D23-5/17

W dniu dzisiejszym listonosz doręczył mi pismo z 2 czerwca 2017 podpisane
przez pana Radosława Gila. Z pisma wynika, iż sugerujecie mi przesłanie wniosku o
umorzenie postępowania.
Takiego wniosku ode mnie nie dostaniecie. Jeżeli sprawa w toku psuje Wam
statystyki pracy, lub zajmuje miejsce w regal - sami znajdźcie sposób jej zakończenia.
Moje stanowisko się nie zmieniło.
.

z poważaniem
Zbigniew Sarata
W załączeniu:
Pismo w analogicznej sprawie

Dokument
podpisany przez
Zbigniew Sarata
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Warszawa 22 sierpnia 2011
Zbigniew Sarata
02-792 Warszawa
ul. F. M. Lanciego 9b
tel. 501 247 295

Dyrektor Oddziału
Instytut Pamięci Narodowej
- Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie
Wasz znak:
BUWa-III-0720-59/11

W dniu dzisiejszym odebrałem z urzędu pocztowego pismo z 17 sierpnia 2011
podpisane przez Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Analizy Dokumentów
– Katarzynę Zimowską-Grabarczyk. Z pisma wynika, iż Prezes IPN zamierza wystąpić
do Prezydenta RP z wnioskiem o odznaczenie mnie Krzyżem Wolności i Solidarności.
Jestem wdzięczny za pamięć. Czuję się zaszczycony. Nie wyrażam jednak
zgody na wszczęcie postępowania w tej sprawie.
17 marca 2004 otrzymałem status pokrzywdzonego Nr 1014/04. Całość
otrzymanych z IPN materiałów opublikowałem na stronie http://teczka.sarata.pl.
Powtórna lustracja byłaby dla mnie upokarzająca. Biorąc udział w działaniach
demokratycznej opozycji przed rokiem 1980 liczyłem się z wszelkimi możliwymi
szykanami. Moje działania nie były podyktowane przewidywanymi korzyściami
materialnymi, czy zaszczytami. Sumienie mam czyste, jestem dumny z tego co
robiłem, a Krzyż niczego w moim życiu by nie zmienił.

z poważaniem

Zbigniew Sarata

Zbigniew Sarata
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:
Załączniki:

Zbigniew Sarata [zbigniew@sarata.pl]
środa, 26 lipca 2017 18:46
'info@kombatanci.gov.pl'
FW: dotyczy pisma DSE2-K0998-D23-5/17
Urząd ds Kombatantów.pdf

Witam
Jakieś dwa i pół miesiąca temu wysłałem do Urzędu do spraw Kombatantów dość nieprzyjemnego maila z plikiem
PDF, który informacyjnie załączam także teraz.
Od tamtej pory zmiękła mi rura, gdyż dowiedziałem się, że przedstawiciele Suwerena będą rozdawać kasę. Kwota
402,72 zł miesięcznie jest nie do pogardzenia, tym bardziej, że nie załapałem się na 500+. Kasę będzie można
przeznaczyć na wsparcie działań przeszkadzających #dojnejzmianie w demontażu demokracji i struktur niezależnych
od aktualnego rządu.

Proszę o poradę - jaki wniosek powinienem złożyć by po raz kolejny poddać się lustracji i aby z dniem 31 sierpnia
2017 otrzymać świadczenie pieniężne określone w art. 9 ust.1 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Nie wątpię, że po złożeniu takiego wniosku IPN z zapałem zabierze się za szukanie na mnie haków. Już teraz
archiwistom życzę miłej zabawy.
Pozdrawiam
Zbigniew Sarata
02-792 Warszawa
ul. Lanciego F. M. 9b
501 247 295
zbigniew@sarata.pl
http://zbigniew.sarata.pl
http://teczka.sarata.pl

From: Zbigniew Sarata [mailto:zbigniew@sarata.pl]
Sent: Thursday, June 8, 2017 6:14 PM
To: 'info@kombatanci.gov.pl'
Subject: dotyczy pisma DSE2-K0998-D23-5/17

Witam
W załączeniu znajdziecie pismo podpisane kwalifikowanym certyfikatem, którego ważność możecie sprawdzić
klikając na pole podpisu CERTUM.
Pozdrawiam
Zbigniew Sarata
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URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami
i Ewidencji

Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

DSE2-K0998-D23-6/17
Pan Z b ig n iew Sarata
u 1. L an ciego 9 B
02-792 W arszawa

_

Szanowny P a n i e ,__

_______ ____ ___

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z
pow odów politycznych potw ierdza Szef U rzędu do Spraw K om batantów i O sób
Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby
represjonowanej z pow odów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji
antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z pow odów politycznych lub innego
członka rodziny zm arłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z pow odów politycznych po stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej - K om isji Ścigania Z brodni przeciwko N arodow i Polskiemu, że osoba
zainteresowana nie była:
a) pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa,
chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 4 czerwca 1989 r., bez wiedzy przełożonych,
czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę
niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka
b) w Polsce i co do której w archiwum Instytutu Pamięci N arodow ej - Komisji Ścigania
Z brodni przeciwko N arodow i Polskiemu nie zachowały się dokum enty w ytw orzone przez
nią lub przy jej udziale, w ram ach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego
inform atora- lu b - pom ocnika przy operacyjnym zdobywaniu inform acji przez organy
bezpieczeństwa państwa.
Decyzja administracyjna Prezesa Instytutu Palnięci N arodow ej - K omisji Ścigania
Zbrodni przeciwko N arodow i Polskiemu wydawana jest na wniosek zainteresowanego.

Form ularz W niosku o wydanie decyzji administracyjnej Prezesa IP N -K Ś Z pN P w
sprawie spełniania w arunków, o których m ow a w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz formularz W niosku o wydanie dow odów , potwierdzających
spełnienie warunków, o których mowa w jej art. 2 lub art. 3 zamieszczone są na stronie

internetowej
Instytutu
Pamięci
N arodowej
pod
h ttp ://o p o zy c ja .ip n .g o y .p l/o p /d o -p o b ran ia /63.W nioski-do-pobrania.htm l

adresem:

W skazane jest złożenie obu ww. w niosków do Prezesa IP N -K S Z p N P i uzyskanie
decyzji Prezesa IP N -K S Z pN P oraz inform acji/dow odów z Instytutu Pamięci Narodowej,
potwierdzających spełnienie warunków, o których m owa w jej art. 2 lub art. 3 Ustawy o
działaczach opozycji antykomunistycznej przed wystąpieniem do Szefa U dSK iO R z wnioskiem
o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej z pow odów
politycznych. Złożenie bow iem wniosku o potwierdzenie statusu łącznie z decyzją Prezesa
IP N -K S Z pN P
(art. 4
Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej) oraz
inform acją/dow odw m i z IP N o prowadzonej działalności/doznanych represjach (art. 2 i 3
Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycztiej) znacząco przyspiesza rozpatrzenie wniosku.

Przy ponownej korespondencji prosimy o powołanie się na wskazany powyżej
numer sprawy.

Z pow ażaniem

SPECJALISTA

Ca

