Pod rozwagę rządzącym
D Ł U Ż NI CY
Czy istnieje współzależność pomiędzy zmieniającą się ilością dłużników w
rejestrze ERIF BIG S.A, ilością Komorników ogółem , Komorników
sądowych, utworzoną 2 grudnia 2010 r. Fundacją imienia Janka Tredera a
ogromnym wzrostem samobójców, szczególnie w III kwartale 2011 roku”.
Czy planowana przez Rząd
Deregulacja zmniejszy czy zwiększy
koszty obsługi Komorników przez ponad milionową liczbę długów ?
Z danych zaczerpniętych w Internecie wynika :
Dłużnicy
W czwartym kwartale 2011 roku liczba długów wpisanych do Rejestru
Dłużników ERIF BIG S.A ( Grupa KRUK ) przekroczyła milion. Jednocześnie
po raz pierwszy Rejestr odnotował masowy (podkreślili piszący) wpis do bazy
informacji pozytywnych – o osobach rzetelnie i terminowo regulujących
zobowiązania… „. To pierwsze tak masowe zjawisko wynosi ,,,,, 1400 wpisów.
Na dzień 30 grudnia 2011 r. baza danych w rejestrze wynosiła 1 055 057 spraw
czyli wzrosła 0 10% za ostatnie trzy miesiące ( z liczby 961 tysięcy rekordów),
zaś wartość spraw odnotowana w rejestrze w analogicznym okresie wzrosła
także o10%, czyli z 4,3 miliarda zlotych do 4.8 miliarda złotych.
Podkreślamy, że nie jest to sprawa Komorników lecz dłużników.
Komornicy
ich ilość wg województw na dzień 10.03.2012r godzina 11.55
sądowi
inni
- dolnośląskie
57
197
- kujawsko-pomorskie
31
69
- lubelskie
27
49
- lubuskie
22
44
- mazowieckie
80
210
- małopolskie
41
80
- opolskie
21
29
- podkarpackie
23
45
- podlaskie
11
24
- pomorskie
38
86
- warmińsko-mazurskie
18
33
- wielkopolskie
71
151
- zachodniopomorskie
41
67
- łódzkie
36
87
- śląskie
87
231
- świętokrzyskie
20
28
Razem

624

1430

- 2 Gdy popatrzyliśmy na powyższe dane, zdumiewa znaczna liczba kolejnej grupy
ludzi „służącej” społeczeństwu. Czy wprowadzana w życie deregulacja, nie
spowoduje znacznego obniżenia standardów życia komornika i jego rodziny.
Gdy wchodziliśmy na stronę internetową komornicy info.pl obok orła w koronie
zobaczyliśmy rękę z różańcem, zamarliśmy. Różaniec okazał się okularami na
smyczy.
Fundacja Imienia Janka Tredera KRS: 0000370241
Celem Fundacji jest niesienie pomocy, w tym pomocy materialnej, dla
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, komorników, asesorów i
aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych oraz
członków ich rodzin.
Krajowa Rada Komornicza zwraca się z apelem o uwzględnienie faktu istnienia
Fundacji w kontekście dokonywanych datków i darowizn.
Samobójcy
W III kwartale 2011 r. ( słownie trzeci kwartał 2011 r. ) zarejestrowano w
policyjnych bazach 1380 prób samobójczych, z których 1068 zakończyło się
zgonem. Dla porównania w trzecim kwartale 2010 r. liczby te wynosiły
odpowiednio 1293 i 999 . Tak więc wzrost liczby samobójstw w tym roku to
prawie 7% . Co mogło mieć wpływ na tak dramatyczne ludzkie decyzje ?.
Strona internetowa , nie podając danych osobowych profesora cytuje Jego
wypowiedź.
Profesor dodaje ,że przyczyny wzrostu liczby samobójstw mogą mieć podłoże
ekonomiczne. Bo chociaż kryzys raczej ominął Polskę, to są jednak ludzie,
którzy stracili bardzo wiele na giełdzie. Inną grupą, która narażona jest na
samobójstwa, są dłużnicy. Tymczasem wiadomo, że ludzie którzy wszystko
utracą, częściej targają się na własne życie.
Liczba samobójstw w Polsce w ostatnich latach bez roku
2011.
Rok
Ilość samobójstw
2010
4 087
2009
4 384
2008
3 964
2007
3 530
2006
4 o90
2005
3 885
Powyższe liczby ( nie dotyczące samobójstw Polaków za granicą ? ) są
odzwierciedleniem ogromnej tragedii społeczności polskiej, samobójców i
ich rodzin. Wstyd i hańba dla nas jako społeczności, która nie zrobiła nic albo
niewiele ,aby do tragedii nie dopuścić.

- 3 Człowiek dotąd uczciwy, prawy wpada w długi, wpada często w chorobę
psychiczną, stroni od ludzi, działa nieracjonalnie, nie rozumie co się dzieje,
wstydzi się sobą, pragnąc uregulować zadłużenia sprzedaje za bezcen swój
majątek - czym pogarsza swoją sytuację finansową.
Wierzyciele oddając sprawę na drogę sądową, a następnie powierzając
egzekucję komornikowi zamykają bezpowrotnie drogę powrotu dłużnika do
normalnego życia w społeczeństwie. Koszty egzekucji komorniczych są
niewiarygodnie wysokie a nikt tego nie kontroluje, rosną w wraz z upływem
czasu. Komornik to tak jak pasożyt na ciele ofiary. Wierzyciele zapominają, że
niejednokrotnie, obecni dłużnicy budowali ich pomyślność w przeszłości .
Wiara w Boga jest zachwiana; dzieci , młodzież niejednokrotnie mówią: Bóg za
dobre uczynki karze, a za złe wynagradza.
Konkluzja
Różne są źródła i przyczyny zadłużania się obywateli. Możemy jednak być
pewni, że dłużnikami nie są ludzie bogaci, pławiący się w luksusach. Czyżby
dłużnicy zostali uznani za trwale „wykluczonych” i przeznaczeni są do ukrytej
eutanazji, jako następna liczna grupa obywateli polskich.
Zachodzi pilna konieczność natychmiastowego, od zaraz podjęcia decyzji:
A Wy co na to, którzy Rzeczpospolitą władacie ? Czym
wytłumaczycie wzrost samobójstw i chorób psychicznych w minionym
dwudziestoleciu ? Czekamy pilnie na rzetelną analizę problemu oraz uczciwą
odpowiedź na postawione pytania i propozycje.
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