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Do

Szef/Prezes wg właściwości

PETVCJA

w sprawie wyboru sędziów, prokuratora generalnego, ministrów, wtadzy iedukacji prawnej obywateli

1. od dłuższego czasu udowadnia administracja ipartiadominująca swojąnieskutecznośćwzakresie
rozumienia konstytucyjnych i ustawowych funkcji, uprawnień pod rządami Pana Premiera, Prezesa Rady' Ministrów-Morawieckiego Matusza,atakże poprzedników wrazz MinistremSprawiedliwości,
ProkuratoremGeneralnym -Z|obroZbigniewem orazMinistremspraWWewnętrznych iAdministracjiz
udziałem Koordynatora służb specjalnych orazinnymi ministrami .

2. PowyŹszy zarzutjakw pkt. 1 dotyczy też funkcjonowania różnych organów, zwłaszcza
a) Sądów, Trybunałów - zależnych w wymiarze sprawiedliwości
b) Prokuratury, Policji_zależnychw organach ścigania
c) ABW, cBA - zależnych służb specjalnych

3. Powyższe organyjakw pkt.2:

a) dopuszczająsięstanuaprobatyna nieprawidłowości wistniejącychobowiązkachprawnych
wynikającychconajmniej zKonsĘtucji(art.10'1,2 krp) i prawmiędzynarodowych, UE (art.9,87.1 krp),
które normują ustrój państwa iwzajemnie sięinspirują, zcze1o wynika hierarchia i dążenia
cywilizowanych krajówdotraktowania obywatel ina równi iw najlepiej pojętym ich interesiez
zasada mi pomocniczości admi nistracji.
1) Regulacjetezobowiązująfunkcjonariuszypublicznychdorealizowaniaklarownychfunkcjiiról w

danych organach o przyjętych cechach i zasadach:
l. art.45.1,63 kpr - zasady, które nie są spełniane
ll. art.t78'7-3 krp-zasadywdrażane,chcą uzależniaćwładzęsądownicząod polityków,

ŻaleŹności poliĘcznej wbrewart. 173 krp
lll. arl. 1'79 krp-obecniesąwątpliwości,czysędziówpowołuje KRS czyteż partia poprzez

członków l ub os oby za l eżne od ta k owej, co obniża za ufa ni e i stwa rza ryzyko dl a

bezpieczeństwa państwa,tak samo co do kandydatów na Sejm, Senat nie będących
samodzielnymi w decyzjach politycznych i uzależnionych od partiijużwtoku wyborów
(fa kĘczny sta n bra ku indywidua lnego praWa wyborczego)

lV. art. 180.1 krp - obecnie MinisterSprawiedliwości ma moce spraWcze, że swoimi
postępowaniami i decyzjami jestw stanieusunąć sędziego, a także prokuratora bez
uwzględnienia interesu publicznego i zasad proporcjonalności działań, decyzji dosytuacji

V. art. 180.2krp-takieprzykłady jakwpkt.lV, narusza niniejszyzapisijestdziałaniem
opresyjnymjeśli sędzia nierealizujeinteresu Ministra, Rządu, Partiiwobec pkt.lll.

Vl. art. 180.4 krp - powołanie sędziów trybunału konsĘtucyjnego narusza tązasadę oraz
inne, albowiemtak jakw pkt.lllwybór iwyżej związany jestz dążeniem partiidowładzy
tota l nej wbrew a rt. L3 krp i j a k w pkt'l -V uj awnia, że ła mi e si ę za sa dy prawa

Vl l. Art. 182krp_mówi,że,,udziałobywatel iwspraWoWaniuwymiarusprawiedliwości
określa ustawa", co oznacza, że wyższe uprawnienia przysługująobywatelom aniŹeli
partii,zasadytakiewynikałyjużz prawa kopnego i sądów kopnych. obecnieto partia i

prezes chyba chcebyć,,kopnikiem" izawłaszczaćprawodosądzeniawychodząc poza
zasady prawa i ważyć po swojemu.
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2| WzrostośWiatyijej upowszechnianie,powszechnośćwiedzy zezwalała na istnienieró| judex

curiae,judicesnostri iwzrostzaufaniadodzieleniawładzy.Wrazztymi procesami upowszechniła

siędemokratyzacja społeczeństwa ijej autonomia, która określa art.1,2 krp.

l. obecnawładzachceznosićtezasadyiprzywracaćWładztwojedne6opana'Wrazztym jakby

chce się udowadniać brak demokracji (przyskuteczniej fi kcji jej istnienia) i dążyć do

odbieraniaautonomiiobywatelom,cotożsame jestteżtworzeniemdlanichwarunków

regresu i dla całego społeczeństwa - władza nie zamierza edukować z zakresu praWa

obywateli(mi mo wieluwniosków, petycjido różnych organóworazichsamoistnych
i ni cj atyw l ub s ugesti i, gdzi e ws ka zuj e s i ę na,,bra k wol i pol itycznej ").

ll. Mało tego zastępujesiękl uczowąwiedzę do funkcjonowania społeczeństwa regulacji

innymi,mało sformalizowanymi,elastycznymi takżete regulacje(zzasad rel igijnych i

regulacji nieegzekwowanych przez prawo i administrację) niefunkcjonują, nieregulują, albo

są sprzeczne i nie przestrzegane, wybiórczo stosowaneco nie odzwierciedla praworządności

(co najmniej nieistniejąskuteczne sądyduchowe Iub kośc|elne) wbrew art.5, 30, 32.1 krp.

lll. Powyższe oznacza,że zaprowadzająwładze bezprawie, dokonujesięregresji orazreedukacji

na niekorzyść obywateli, ogłupia, dezorientuje i działa na ich szkodę oraz rozległego interesu
publicznegoswoimi decyzjami .W tym zachodzą negatywne zjawiska wprocesach legislacji

praWa, które notorycznie rozmijająsięze sztuką praWa.

3) Uzależnieniesądówodparti ijakWpkt.1) istanjakwpkt.2) ograniczapraWaobywatelskie,
uszczupla zasadydemokracj i.M.in.Względem art'45.1 krp przez niejawność np. postępowań

uproszczonych dot. kwestii wyborów do Sejmu, Senatu sądy tracą niezawisłość, działają, mogą

działać w interesie partii (zwłaszcza, że szeroko rozumiany los sędziów [dostęp do zawodu, stanu

sędziowskiego,sytuacja majątkowa - dotowaniefunkcjonariuszy] będziezależny od polityki).

Na rusza to rozl egłe regu l acj e dot' s prawi edl iwych i ni ezawisłych sądów.

b) Postępujew państwieiadmi nistracjacenzura iodbiera sięobywatelomgłoswbrew prawu W

proces a c h demokratycznych, postępowa n i a ch, procesa ch s ądowyc h.

4. Postulatpetycji wzywa do ustanowienia regulacji prawnych:

a) organizowanianasędziówspośródlistyna6letniekadencjewyborówprzezobywateliwreferendach
i wyborach I okal nych wwa runkach:

1) organizowania wyborówrok przed końcem kadencji

2) Sporządzania oświadczeń majątkowych przed wyborami przez kandydatów na sędziów oraz

posłów, senatorów lub innych i przeprowadzenie kontroli ich prawidłowości,zgodności przez

stosowne służby celem dopuszczenia do sprawowania funkcji

3) Zapewniających przejrzystość, uczciwość, demokratyczne zasady
4| Zapewniających nowym kandydatom równe uczestnictwo i moŹliwości ich stosownej oraz

wiarygodnej oceny na cele wyborów, zwłaszcza dialogu na temat obowiązującego prawa

b) organizowa nia wyborów powszechnych na:

1} Członków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego - spośród sędziów,

Ż\ Prokuratora Generalnego - spośród prokuratorów,

c) organizowaniawyborówgdziezapewnionybędziewłaściwyprocesdemokratycznychwyborów,tj.
wyborca będzie miałmożliwośćzagłosowania opcją,,Tak", jakrównież,,Nie" wobec dowolnego

kandydata i dowolną funkcję _ urzeczywistniając prawo i wol ność głosu (w ślad za sprawąw Sądzie

Najwyższym w takiej sprawie,tj. sygn'akt. l NsW 95-19)

d) odwoływania Prokuratora Generalnego, Członków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego,

dowolnego Ministra,Wtym Prezesa RadyMinistrów,Posła,Senatora lubinnegofunkcjonari usza,

członka władzy, włącznie z Prezydentem petycją odwoławczą Wiążącą dla organówwładzy w postaci

senatu, Sejmu, Prezesa Rady Ministrów/Premiera, Prezydenta w ramach art'4.2 krp celem

2



urzeczywistnienia demokratycznych zasad państwa (Wzwiązku zfikcjąart.4.1 ,2,37.7 krp jaką
zaprowadzono _m.in. nie uznawaniepetycjiobywatel i,oraz wskutek nadużywania władzy przez
partieijej członków, zawłaszczeniepaństwa/dobra wspólnego jakokreślonowart.1,2 krp).

e) Zapewnienia obywatelom dla petycji z art.63 krp wobec Ustawa z dnia24czerwca 1999 r. o
wykonywaniu inicjatywyustawodawczej przez obywatel i (Dz, U. 1999 Nr 62 poz. 688):
1) sta tus u wiążącego, na da j ące ra ng ę zarządzenia d la wszystkich orga nów wła dzy i zwla s zcza

Senatu, Sejmu, Prezesa Rady Ministrów/Premiera, Prezydenta w ramach art.4'2 krp
2| łatwego orazdogodnego podpisywania petycjioraz jej ksztattowania/formułowania wwarunkach

społecznej aktywności,wtym zwłaszcza wformieel ektronicznej usprawniającproces
demokratycznego uczestnictwa obywatel iW sprawowaniu władzyw państwie iw szczególnościw
toku procesówustawodawczych w dowolnej sprawiena ilewarunki na to pozwolą

3) wycofania petycji W trybie potwierdzonym wycofania większości podpisującej lub nowej kontr
wi ęks zoś ci głosów przeci wnyc h wykona n i a petycj i

4) uczestnictwo w życ| u publicznymigospodarczymbez dyskryminacjitworzącwłasną kulturętego
życia w związku z art.I, 2, 32'L,2 krp

f) Gwarantujących:
1) Naukę i znajomość podstawprawa (propedeuĘka) obywatelom, w szczególności młodzieży,

dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (za arl.7o.I,4,72'1' krp|.
2| Dostępnośćwłączającym siędo społeczeństwa obywatelskiego obywatelom (zwłaszcza młodym

w wieku szkolnym) treści:
l . KonsĘtucj i

ll. KarĘPrawPodstawowychUniiEuropejskiej

Nietrzeba wrzeszczeć, przekrzykiwaćsięna protestach by usłyszećwolę, stwarzać zagroŻenia bezpieczeństwa
gdy władza głucha. Nie potrzebny jestchaos i spadającezaufaniedo państwa w skutek małej głupiej
mniejszości, gdy większość może i mus i za nią odpowia dać. Róbmy to, gdy wła dza i a dmin istra cja nie czyni tego,
codoniej należyzgodniez jasnąiklarownąwoląobywatel orazzasadmii.Niechwychodząwtedyprzedtych
odważni i niech ich dowoli rozliczają jeślitaktrzeba.

Na podstawie Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petvciach

Konstytucji RP:
Art.4. 1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art.4. 2. Naród sprawuje wladzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio
Art' 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za
jej zgodą do organów wladzy publicznej..

I Apv
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