
Strona 1 z 6 
 

Słowo wstępne 

Wstępne załoŜenie projektu „Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego - Sąd nad 
Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz, OIK – SnSUPW” – jest jeszcze 
niedokończone, nieuporządkowane i nieusystematyzowane. Zdaję sobie sprawę: ten 
dokument powinien liczyć kilkaset stron. Jednak zdecydowałem się poddać go pod 
ocenę debaty publicznej jak najszybciej. To waŜniejsze, licznik bije. Resztę 
będę/będziemy wnosić i zmieniać na bieŜąco. Chciałbym aby OIK – SnSUPW stał się 
naszym wspólnym dziełem. 

Do tej idei doprowadziła mnie analiza serii procesów sądowych o mój Dom-Szopę i 
przeraŜająca konstatacja: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest systemowo 
łamana, nadal góruje nad Nią stalinowska doktryna prawna i … brak mechanizmu 
mogącego uzdrowić ten stan. A StraŜnik Konstytucji, Prezydent nie wypełnia roli. 

Konstytucja jest jedynym dokumentem, w którym wolności i prawa człowieka są 
dobrze napisane. Jej pierwsze trzy rozdziały to swoisty regulator wszystkich 
pozostałych procesów prawnych, społecznych, politycznych. Jeśli ten regulator jest 
doktrynalnie łamany nie dziwi, Ŝe namnoŜyło się tak wiele bezkarnych absurdów, 
niesprawiedliwości i okrucieństw zadawanych przez Sędziów, Urzędników i 
Przedstawicieli Władz. 

Zbieramy się po to, Ŝeby ten problem poruszyć, nagłośnić i podjąć bardziej skuteczne 
kroki – bardziej skuteczne, bo otrzymamy lepsze narzędzie do walki z bezprawiem.  

Dokument ten wymaga wielu uzupełnień, dowodów oraz obrony. Bak czasu … 
uzupełnienia dostarczę/dostarczymy na konferencji, obronę równieŜ. Teraz ten 
roboczy, nieukończony dokument przesyłam do przemyśleń, niech stanie się 
zaczynam pozytywnych zmian. 

        Waldemar Deska 

 

WSTĘP 

śyjemy w czasach systemowego łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Polega to na uporczywie utrzymującym się prymacie PRL-owskiej doktryny prawnej 
nad Konstytucją – to rutyna postępowania, rodem z PRL, nigdy nie zmieniona ... 

Z tego stanu wynika tysiące niesprawiedliwości, krzywd i absurdów prawnych. 
Moralność i etyka zostały wyparte z Ŝycia publicznego.  

To więcej niŜ kryzys, to zapaść Wymiaru Sprawiedliwości i kultury prawnej. Sędziowie 
odmawiają stosowana przepisów Konstytucji. To stan patologiczny. 
System kontroli i oceny pracy Sędziów, Urzędników, Prokuratorów, Polityków 
praktycznie nie istnieje.  

Sprzeciwiamy się takiemu bezprawiu.  

W czasach gdy istotą nowoczesnego społeczeństwa jest wypieranie religii, 
moralności i etyki z Ŝycia publicznego i prawnego, Konstytucja, a ściślej, zawarte w 
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niej relacje: „wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” do Rzeczypospolitej” 
stanowi ostatnią legalną moŜliwość przeciwstawienia się  bezprawiu. 

 
Wierzymy, Ŝe przywrócenie Konstytucji to nie tylko odwrót od bezprawia, obecnego 
stanu doktrynalnego pomijania przepisów Konstytucji - to przede wszystkim najlepszy 
sposób na uzdrowienie mechanizmu regulującego Ŝycie publiczne, gospodarcze, 
polityczne - uzdrowienie polskiego, sprawnego Państwa i: powrót zaufania. 

W tym celu: 

1. Przystępujemy do powołania Grupy Inicjatywnej „GI” w celu powołania 
Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego - Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i 
Przedstawicielami Władz, OIK – SnSUPW. Pomysłodawcą i autorem idei jest 
Waldemar Deska. 

2. Zabiegać będziemy teŜ o powołanie Ruchu Społecznego wokół  OIK – 
SnSUPW 

 

ŚCIEśKI DOCHODZENIA DO POWOŁANIA OIK – SnSUPW 

1. inicjatywa GI - ruch społeczny - referendum 

2. inicjatywa GI - ruch społeczny i współpraca z partiami – uchwała Sejmu  

3. inicjatywa GI - ruch społeczny oraz inicjatywa 11 Prezydentów Miast – 
Uchwała Prezydentów Miast 

4. inicjatywa GI - ruch społeczny - współpraca z IHRC 

 

CEL  OIK – SnSUPW 

 

Celem ostatecznym będzie sprawiedliwe państwo prawne budzące zaufanie i 
poczucie bezpieczeństwa wśród swoich obywateli.  

Osiągniemy to poprzez wskazanie i wypełnienie luk prawnych na styku Konstytucji - 
Trybunału Konstytucyjnego - praktyki … stanowienia, wykonywania i wymierzania 
prawa, które wynikają z przyjętych z dobrodziejstwem starego systemu, 
niekonstytucyjnych lecz traktowanych jako zasady dogmatów … musimy się ich 
pozbyć. 

Celem bezpośrednim OIK – SnSUPW będzie wymuszenie na Sędziach, urzędnikach 
i Przedstawicielach Władz stosowania w Ŝyciu publicznym i prawnym przepisów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, zgodnie Jej literą, duchem i 
hierarchią, bez naruszania zasady niezawisłości Wymiaru Sprawiedliwości, metodami 
dostępnymi w konstytucyjnym państwie prawnym -  wyparcie dotychczas 
„obowiązującej” PRL-owskiej  doktryny prawnej. 
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W tym celu zaproponujemy nową, konstytucyjną, wolnościową i sprawiedliwą 
wykładnię Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wywodzącą się bezpośrednio z litery 
Konstytucji – wypromujemy wynikającą z litery Konstytucji „hierarchię wartości 
konstytucyjnych” 

Wykładnia powstanie na bazie WZORCÓW postępowania wobec Sędziów, 
Urzędników i Przedstawicieli Władz. 

Celem pośrednim będzie wymuszenie (ustawą?) na Sędziach, Urzędnikach i 
Przedstawicielach Władz zastosowanie WZORCÓW – naszego narzędzia. 

 

WZORCE – czym są? To nasze narzędzie wobec Sędziów i Urzędników  w celu 
wymuszenia na nich sprawiedliwych rozstrzygnięć – jeśli obłoŜymy ich obowiązkiem 
przedstawienia odpowiedzi i uzasadnień na podstawowe pytania WZORCÓW wtedy 
zniknie praktyka „ślepego” wykonywania tylko jednego, wybranego przepisu – 
ślepego i ograniczonego do jednego wątku - bez konstytucyjnej rozwagi. 

1. dlaczego zlekcewaŜyłem, pominąłem, uznałem za … odpowiedni przepis 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. dlaczego zlekcewaŜyłem, pominąłem, uznałem za … konstytucyjną hierarchię 
wartości. 

3. dlaczego zlekcewaŜyłem, pominąłem, uznałem za … odmówiłem mocy 
prawnej argumentom uczestnika postępowania 

4. dlaczego zlekcewaŜyłem, pominąłem, uznałem za … zasady logiki i 
konieczność ustalenia prawdy 

5. Czy rozstrzygnięcie/postanowienie jest wystarczająco jasno i logicznie 
opisane 

PowyŜsze to esencja i luka prawna niesprawiedliwych, okrutnych rozstrzygnięć. 

 

KOMPETENCJE - OIK – SnSUPW które powinniśmy uzyskać: 

1. automatyczne wznowienie postępowania przez Sądy i Organy na wniosek OIK 
– SnSUPW 

2. obowiązek stosowania WZORCÓW przez Sędziów, Urzędników i Władze - 
automatyczne wznawianie postępowania po stwierdzeniu uchybienia 
względem WZORCA 

3. opinia OIK – SnSUPW w pracach nad ustawami 

4. opinia OIK – SnSUPW w sprawach awansów Sędziów 

5. prawo składania przez OIK – SnSUPW skarg konstytucyjnych bezpośrednio 

 

NARZĘDZIA GŁÓWNE OIK – SnSUPW ? 

1. uzyskane kompetencje 

2. wypracowane WZORCE 



Strona 4 z 6 
 

3. współpraca z Organami i Mediami 

 

NARZĘDZIA DODATKOWE – OIK – SnSUPW 

1. spotkania robocze z przedstawicielami Wymiaru sprawiedliwości, Organów i 
Władz w celu przekonania ich do dobrowolnej zmiany doktryn prawnych 

2.  wpływanie na awanse w Wymiarze Sprawiedliwości 

3. opracowanie opinii i bazy danych o Sędziach (chodzi głównie o tych, którzy 
odmawiają stosowania przepisów K.) 

4. działalność publiczna i propagandowa na rzecz poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Istotą i obowiązkową zawartością skarg, sprzeciwów i kasacji WZORCÓW będzie 
domaganie się odpowiedzi na 5 fundamentalnych pytań i podjęcie rozstrzygnięć w 
oparciu o nie 

1. dlaczego Sędzia/Urzędnik zlekcewaŜył, zapomniał, nie uznał za stosowne 
zastosować odpowiednich przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

2. dlaczego argumentom uczestnika postępowania Sędzia/Urzędnik odmówił 
mocy dowodowej 

3. dlaczego Sędzia/Urzędnik zlekcewaŜył, zignorował hierarchię 
wartości/przepisów Konstytucji 

4. dlaczego język rozstrzygnięcia został napisany w sposób niezrozumiały dla 
zwykłego obywatela 

5. dlaczego uzasadnienie rozstrzygnięcia grzeszy brakiem logiki lub prawdy 

PowyŜsze to pięć głównych i niestety pospolitych grzechów Wymiaru Sprawiedliwości 

 

SPOSOBY PRACY OIK – SnSUPW 

OIK – SnSUPW będzie: 

1. przyjmował skargi 

2. badał zasadność skarg na bazie WZORCÓW pod względem zgodności z 
Konstytucją 

3. wnosił  protesty/sprzeciwy (skargi kasacyjne?) – po uznaniu zasadności skargi 

4. dokonywał własnych ocen/wykładni/monitoringu w zakresie Konstytucji 

5. wnosił do TK o uznanie przepisów/kodeksów za niekonstytucyjne 

6. brał udział w wybranych procesach 

7. organizował spotkania z 

8. wniesie o reformę Trybunału Konstytucyjnego 

9. wniesie o naukę w szkołach wiedzy o Konstytucji  

Równolegle dopracuje wykładnię Konstytucji oraz WZORCE 
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KTO BĘDZIE SPRAWOWAŁ OIK – SnSUPW 

1. obywatele spełniający min. warunki: 

a. nieposzlakowana uczciwość stwierdzona wywiadem na bazie doświadczeń np. 
Szwajcarii 

b. znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

c. opanowanie konstytucyjnej, wolnościowej wykładni Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej 

d. znajomość WZORCÓW 

e. wykształcenie??? nawiązanie do tradycji ławników wspomagających OIK – 
SnSUPW? 

 

2. nie będzie tam Sędziów, Prawników, Polityków – ich wpływ na OIK – SnSUPW 
powinien być maksymalnie ograniczony – dopuszczalna/wskazana jest 
współpraca z prawnikami, którzy wcześniej sami odrzucili prymat stalinowskiej 
doktryny prawnej 

 

W JAKI SPOSÓB POWOŁANE ZOSTANIE KIEROWNICTWO  

Decyzja wspólna GI i Poszerzonej Rady Programowej OIK - SnSUPW/Organizacje 
Społeczne. Zakaz wpływów politycznych i poszczególnych polityków – to ma być 
Ruch Społeczny.  

 

ZADANIA DODATKOWE 

opracowanie reformy Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenie do szkół wiedzy o 
„hierarchii wartości konstytucyjnych”, udział w debacie publicznej, kontakty z 
mediami, naświetlanie i uwypuklanie patologii wymiaru sprawiedliwości w mediach, 
kontakt z mediami oraz wywieranie wpływu na prace legislacyjne, prace prezydenta 
jak równieŜ rzeczników praw, wywieranie wpływu na awanse w Wymiarze 
Sprawiedliwości. 

Baza danych o Sędziach – wystawianie opinii 

 

KOMPETENCJE OIK - SnSUPW 

Kompetencje, które musimy wywalczyć dla OIK – SnSUPW to: 

1. obowiązkowe wznawianie postępowania na wniosek  OIK – SnSUPW 

2. prawo udziału w postępowaniach 

3. opinia przy awansach Sędziów 

4. prawo wnoszenia skargi konstytucyjnej 

5. obowiązek kaŜdorazowego zastosowania WZORCÓW 
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Co z tego wynika? – kontrrewolucja, gruntowne i podstawowe zmiany w praktyce 
stanowienia, stosowania i wymierzania prawa, kontrrewolucja w mentalności w 
doktrynie i orzeczeniach – przywrócenie praworządności i zaufania.  

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
W jego skład będą wchodziły 3 ciała.  

1. główny Instytut podzielony na działy 

2. rada programowo – merytoryczna 

3. poszerzona rada programowo - merytoryczna - ciało poszerzone o 
przedstawicieli organizacji społecznych i autorytety prawne, polityczne i 
społeczne 
 

 


