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STANOWISKO
dot. BADK.DPK.133.6. 2020
1. W nawiązaniu do pisma BADK.DPK.133.6.2020 z dn. 2020-02-03 jako wezwanie, informuję że:
a) Uznaję wezwanie za bezzasadne
1) Adresatem petycji jest każdy organ państwowy, a także reprezentujący go na zewnątrz funkcjonariusz
pełniący rolę szefa, zarządcę tak owego organu na najwyższym szczeblu hierarchii odpowiadający za
funkcjonowanie takiej jednostki
I. Z tego tego względu oczywistym jest adresat za kierowanym pismem do Kancelarii Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Marszałek Senatu - Tomasz Grodzki
II. Brak ew. oznaczenia adresata w piśmie pt. Petycja jako załącznik za pismem prowadzącym o takim
samym tytule nie powinno być wadą lub uchybieniem, adresat zna swoją właściwość za odpowiednim
departamentem, itd.
III. Uzupełnienie dokonano w załączniku, który się przekazuje
2) Przedmiotem petycji jest w istocie przywrócenie do życia konstytucyjnego prawa jakie wynikać ma z:
I. Zapisów:
Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
II. Gdzie w toku ustaw wcześniejszych już zrealizowanych m.in. dotyczących wymiaru sprawiedliwości,
sądów, a także planowanych zapisy jak w pkt.I nie są urzeczywistniane w żaden sposób, a mające z nich
wynikać wartość nie istnieją dla ogółu publicznego lecz partii.
III. Wykorzystując fakt, że przez wiele lat łamano konstytucję, która stała się fikcją regulacyjną, a czym
zaprowadzono anarchię przez partie, tak że ów członkowie wybierali się sami (dosłownie) przedstawiając
swoich członków, czemu nie można było się sprzeciwić, a czego dotyczą m.in. protesty wyborcze w ślad za
sprawą sygn. akt. I NSW 95-19 w Sądzie Najwyższym, a także sprawą w Prokuraturze Rejonowej w
Warszawa Śródmieście w Warszawie sygn. PR 1 Ds. 1242.2019.HS i innymi za sygn. Sygn. PO V Ko
999.2018 w Prokuraturze Okręgowej Wydział V Organizacyjny w Warszawie, to oczywistym jest, że
przedmiotem petycji jest urzeczywistnienie demokracji (co może władzom wydać się absurdalne) i
przywrócenie kontroli obywatelskiej obywatelom nad państwem i swoim interesom, w ramach czego mieli
powoływać przedstawicieli, a co nie ma miejsca w żadnym aspekcie.
IV. Ponieważ zakres petycji dot. tak jak w pkt.1) rozległego obszaru regulacji tzw. "władzy", tj.
powoływanych urzędników do organów, to nie w sposób wymienić ów wszystkich Prezydentów, Premierów,
Ministrów, Prezesów, Szefów oraz innych tytułów urzędów, a także zależnych dla tych ról
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