Miejscowość, dnia ?? miesiąca 2011 r.
Stopień tytuł Imię NAZWISKO
ul. Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania
??-??? Miejscowość
tel. kom. +48 ??? ??? ???

Naczelny Prokurator Wojskowy
Pan gen. bryg. Krzysztof PARULSKI
ul. Nowowiejska 26 B
00-909 Warszawa

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2008 r. ustawowej działalności przez
Komisję Weryfikacyjną WSI oraz złożeniem przeze mnie dwóch oświadczeń, w których nie
przyznałem się do popełnienia żadnych przestępstw określonych w art. 67 ustawy (Dz. U.
2006 r., Nr 104, poz. 711) i nie otrzymaniem wyniku weryfikacji,

zwracam się do Pana

Generała z prośbą o spowodowanie przekazania mi pisemnej informacji, czy prokuratura
wojskowa została zawiadomiona przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej o popełnieniu
przeze mnie przestępstwa złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą (art. 79) lub złożenia
wyjaśnień niezgodnych z prawdą (art. 79a), co powinno nastąpić zgodnie z zapisami art. 63
ust. 4 i 4a ustawy oraz zapisem § 13 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie trybu
działania Komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją WSI z dnia 24 lipca 2006 r.
(Dz. U. z 2006 r., Nr 135, poz. 953), w przypadku jego popełnienia.
Jeśli prokuratura wojskowa otrzymała takie zawiadomienie, proszę o przesłanie mi
bliższych informacji dotyczących tej sprawy, tj.:
datę przesłania zawiadomienia,
nazwę prokuratury zajmującej się sprawą,
czy zostało wszczęte śledztwo, jeśli tak, to datę jego wszczęcia, jego sygnaturę,
datę i wynik jego zakończenia oraz proszę przesłać kopię postanowienia, celem
poznania jego sentencji,
czy Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej złożył zażalenie na postanowienie oraz
kiedy i jak ostatecznie zakończyła się sprawa.
Powyższe informacje są mi niezbędne w celu oczyszczenia się z zarzutów Komisji
Weryfikacyjnej i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych popełnienia przestępstwa,
tj. czynu z art. 231 § 1 i art. 238 kk.
Możliwość otrzymania powyższych informacji przysługuje mi z tytułu zapisów ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U 2001, Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.).
Uwaga:
Kolorem czerwonym zostały zaznaczone fragmenty, które wymagają dopasowania do sytuacji osoby
wysyłającej pismo.

