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List otwarty do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów
oraz wszystkich mieszkańców całego Śląska
Predestynacja Polskiego Prawa
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z Rodzinnymi Ogrodami
Działkowymi ogłoszonego w dniu 11 lipca 2012 r w Warszawie .to kompromitacja systemu
tworzenia i egzekwowania prawa w Polsce. Nie wyobrażamy sobie, aby zespół orzekający
Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie uległ sugestiom rządzących, gorąco szukających
ratunku swej nieudolności w kieszeniach wielomilionowej rzeszy ludzi od dziesięcioleci
związanych z racjonalnym zagospodarowaniem ziemi , w tym nieużytków.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to krzyk rozpaczy który daje ogromne poparcie
Ministrowi Sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi w jego pracy nad rekonstrukcją systemu
wymiaru sprawiedliwości w Polsce .System jest chory z wielu powodów i dlatego należy
natychmiast
1. Znieść wszystkie bez wyjątku immunitety a w szczególności prokuratorom i sędziom.
2. Pozbawić stanowisk osobom z wykształceniem prawniczym i nie tylko tych , którzy tworzyli,
doradzali lub w inny sposób wpływali na kształt skompromitowanej przez TK ustawy ( cofnąć
licencje, cofnąć mianowania – wyeliminować ich dożywotnio z sfery systemu tworzenia i
przestrzegania prawa bez jakichkolwiek gratyfikacji). Ci ludzie nie mogą być radcami,
adwokatami, sędziami i profesorami .Należy pozbawić ich posad państwowych , skazywać na
wysokie kary pieniężne i stosować inne sankcje prawem przewidziane.
3. Dokonać weryfikacji wszystkich sędziów (na podstawie skutecznych apelacji, odwołań, i
innych cech i wiarygodnych informacji, których na tony można znaleźć w publicznym obiegu )
pod kątem przestrzegania konstytucyjnej zasady wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia
rozstrzygając sprawę, nie podlega żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz,
szczególnie ze strony władzy wykonawczej.
Wg TK na niezawisłość sędziowską składają się następujące elementy:
- bezstronność w stosunku do uczestników postępowania,
- niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych,
- samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych,
- niezależność od wpływu czynników politycznych,
- wewnętrzna niezależność sędziego.
Przestrzeganie powyższego , a zwłaszcza kontrolę sądownictwa uzasadnia się interesem ogółu
społeczeństwa !!!. Brzmi to dumnie, ale społeczeństwo w to nie wierzy o czym świadczą
codzienne „efekty” tych instytucji, płacz ludzi bezbronnych i bezradnych, najczęściej nie
ustosunkowanych i biednych
4. Ograniczyć zatrudnienie w całym wymiarze nauki, tworzenia i przestrzegania prawa o
kilkadziesiąt procent. Prawo rządzące efektywnością i sprawnością układów organizacyjnych jest
odwrotnie proporcjonalna do ilości zatrudnionych w tych układach, stąd wydłużające się terminy
wokand, nieuzasadniona i prymitywna korespondencja, żądania uzupełnień świadczące o braku
umiejętności czytania ze zrozumieniem i wiele innych kuriozalnych zachowań, a zwłaszcza
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wszechobecnej niekompetencji dającej pętającym się pracownikom zajęcie, a petentów
zmuszających do wielotysięcznych wpłat, jako rekompensaty „wysiłku” włożonego w analizę
materiałów dowodowych !
5. Likwidacja lub generalne ograniczenie , bardzo kosztownych służb ochroniarskich. Jedna z
wizyt w gmachu Sądu Okręgowego na Śląsku przebiegała następująco: aby wejść do budynku
trzeba było na wejściu pokonać czterech strażników i bramkę, następnie lustrowanie na
skrzyżowaniu każdego piętra przez cicho ciemnego. Na dodatek przed każdą z sal rozpraw jedna
lub dwie osoby udawały petentów ( a okazało się – byli to cicho ciemni) . Czegoż się boją SSO i
liczna rzesza ich pomagierów.
Robert Anthony Eden hrabia, brytyjski polityk, premier Wielkie Brytanii, trzykrotny minister
spraw zagranicznych dojeżdżał do pracy … publicznymi środkami lokomocji i można to było
obejrzeć w polskiej prasie.
6. Zbędne budynki po Sądach przeznaczyć na domy dla osób pokrzywdzonych przez polski
wymiar sprawiedliwości.
Największe dochody na „transformacjach” w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu skorzystali
prawnicy i wszystkie zawody korzystające z uchybień niewydolnego systemu podatkowego,
nieuzasadnionej ekonomicznie prywatyzacji i z innych powodów ( o czym informowała i
informuje prasa, Internet, radio i telewizja )
Zwracamy się do przedstawicieli władców na wszystkich szczeblach oraz partii wiodącej, czy
nie jest Wam wstyd ?. Czy nie jest Wam wstyd gdy straszycie emerytów, rencistów,
działkowców i innych biedaków a źródła wielomiliardowych dochodów macie na
wyciągnięcie ręki u potężnych korporacji, banków i innych fortun indywidualnych i
zbiorowych, z wszechobecnego nepotyzmu z oszustw podatkowych i innych znanych Wam
cwaniactw.
Źródło zła tkwi w wszechobecnej maksymie, że tylko głupcy w Polsce płacą podatki której
wyznawcami są prawie wszyscy podatnicy
Gdzie podziała się standardowa, wnikliwa analiza i kontrola nieuzasadnionych kosztów
uzyskania przychodów ,gdzie są bolesne kary za zaniżania dochodów ( nieuzasadnionych
wydatków zakupów samochodów, urządzeń, materiałów i usług , innych inwestycji ).
Gdzie są urzędy skarbowe, biegli księgowi i wszelkiej innej maści instytucje/.
Bezczelnie i bezkarnie zaniża się dochody i płaci się mniejsze podatki !!!. Niech są duże
dochody, ale uczciwie płaćmy podatki.
Inwestujmy z dochodów po opodatkowaniu a nie przed.
Ponoć w Polsce jest 90% katolików. Nie bierzcie przykładu ze swoich, niektórych liderów i
pasterzy duchowych
Które Państwo może sobie na to pozwolić ?
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom
Śląsk 2013 r.
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Zachęcam do oglądania programu w telewizji Polsat „ Państwo w Państwie” który jest nadawany
w każdą niedzielę o godzinie 19,3o. W niektórych programach możecie nie znaleźć tej audycji i
może być zmieniony czas i termin nadawania. Szukajcie a znajdziecie. Zobaczycie co znajdziecie
pod niektórymi „togami”, ”uniformami” i. innymi „maskami” osób systemu przestrzegania prawa
w Polsce i niestety także a może przede wszystkim na Śląsku gdzie dodatkowo reprezentują
Polskę..
Twórcy programu powołali Stowarzyszenie Niepokonani 2012

Siedziba Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012:
Aleja Korfantego 141, , 40-154 Katowice
Zarządzanie organizacją oraz budowa lokalnych społeczności “NIEPOKONANYCH”
Jerzy Książek – 507 060 237
Pomoc udzielana osobom poszkodowanym przez instytucje państwowe
Marek Kubala – 791 916 789
Public Relations
Marcin Kołodziejczyk – 506 491 879
Skarbnik
Zofia Łukaszewska – 606 805 367
Kierownik biura
Agata Korycka – 518 959 049
WAŻNE!

Jesteśmy Stowarzyszeniem założonym przez osoby poszkodowane przez instytucje państwowe.
Swoją działalność prowadzimy w celu ochrony podmiotowych praw konstytucyjnych wszystkich
obywateli bez wyjątku. Zapraszając do współpracy osoby poszkodowane nie chcemy jednak
przerzucać na nich finansowego obowiązku wpierania działalności naszego Stowarzyszenia.
Będziemy te środki starali się gromadzić bez konieczności obciążania bezprawnie zrujnowanych
ludzi obowiązkowymi składkami. Ci jednak spośród Was, którzy chcą i mogą wesprzeć nasze
działania swoją dotacją, to mogą to uczynić poprzez wpłatę na nasze konto dowolnie
zadeklarowanej kwoty. Za każde wsparcie z góry dziękujemy!
Numer konta: 14 1050 1722 1000 0090 3014 8440
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