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1. Zasady przetnvania i rozwoju zycia na Ziemi ^poIjOiBkunkcii z
przeznaczeniem Panstwa zdefiniowanego Artykutem i ^2^ Konstytucii^^/^C
Rzeczypospolitej Polskiej (podmiotu prawnego), powolanego przez"
'
spoteczenstwo czyli zywicieli Polski, w celu uzyskania ochrony swych Praw i
bezpieczenstwa rozwoju.
2. Pozostale Ugruntowane Podstawy Prawne.
W oparciu o prawa wspolbiezne, zawarte w rozporz^dzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwaliUkacji przez
osoby zajmuj^ce si^ eksploatacj^ urz^dzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89
poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r. z pozniejszymi zmianami), co sprawdzito si^
w czasie wieloletniego egzekwowania zapisow rozporzadzenia. W czesci
posiadajacego rozstrzygniecia niepodwazalne czyli bezwzgledne, inaczej
wzorce.
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Zarzadza sie co nastepuje:
Zobowi^zani niniejszym rozporz^dzeniem, czyli
Wszystkie osoby wykonujqce zawody mog^ce stwarzac szczegolne ryzyko
zagrozeniem szkodq dia zdrowia obywateli, zycia obywateli, egzystencji
obywateli, dobr materialnych wspolnych i indywidualnych wytworzonych
bqdz nabytych zgodnie z prawem,
zobowiazuje sic do posiadania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji,
uniemozliwiajqcych, czyli ograniczaj^cych mozliwosc wyrzqdzania szkod
wskazanym wartosciom i obywatelom.
Wprowadza si^ bezwzgl^dny obowi^zek spoczywaj^cy na osobach
wykonuj^cych wskazane zawody w oparciu o upowaznienie, posiadania
uprawnien
czyli
potwierdzonych
sprawdzonych
kwalifikacji,
weryfikowanych w 5-cio letnim interwale czasowym.
Pozytywny wynik weryfikacji jest podstawa prawna dIa upowaznienia.
Negatywny wynik weryfikacji jest dowodem dyskwalifikujacym podstawe
do wystawienia upowaznienia jak i jego posiadania. Wystgpuje brak
podstaw prawnych do upowaznienia.
Wynik weryfikacji kluczowany jest Ocen^ Niezawistq jednoznacznie
zdefiniowanq.
W przypadku stwierdzenia uchybienia powoduj^cego zagrozenie dIa
jakiejkolwiek chronionej wskazanej powyzej wartosci, weryfikacji
przeprowadza si^ niezwtocznie, niezaleznie od poprzedniego terminu
weryfikacji. Dwukrotne uchybienie dyskwalifikuje prawo wykonywania
zawodu szczegolnego ryzyka.
Wykaz zawodow szczegolnego ryzyka zawarty jest w zat^czniku do
niniejszego rozporzadzenia.
Weryfikacji przeprowadzajq komisje kwalifikacyjne powotane w oparciu o
odr^bne rozporz^dzenie.
Cel niniejszego rozporzadzenia
1. Wyeliminowanie i zapobieganie maj^cych miejsce patologii prawnych i
prawniczych w funkcjonowaniu Panstwa Polskiego.
2. Wyeliminowanie i zapobieganie patologii gospodarczej oraz spotecznej w
Polsce.
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Zaiacznik do rozporzadzenia w sprawie stwierdzania kwalifikacji.
Wykaz zawodow szczegolnego ryzyka.
1. Zawody i stanowiska tworz^ce regulacje prawne.
2. Zawody i stanowiska egzekwuj^ce regulacje prawne.
3. Zawody prawnicze pozostale.
4. Zawody techniczne, czyli osoby zajmujqce si^ eksploatacj^ urz^dzen
instalacji i sieci energetycznych oraz technicznych w tym gorniczych,
mogqcych stwarzac zagrozenie dIa bezpieczenstwa obstugi, otoczenia czy
srodowiska.
Uzasadnienie.
Zawody organow tworzenia regulacji.
Osoby obsadzaj^ce organ tworzenia Przepisow Prawa nie maj^ce poj^cia o

zrodtach i przeznaczeniu wartosci jakq jest P F ^ W O , nie byty w stanie
stworzyc i nie
Brak

zasad

w stanie tworzyc Przepisow Prawa!

bfd^cych

filtrem

dIa samowoli

grup

interesu

czyli

przestfpcow

(„Iobbyst6w") w stworzeniu dotychczasowych regulacji, pozbawia te regulacje z zasady
podstaw do ich egzekucji od zywicieli Panstwa Polskiego!
Tym samym dotychczasowe

regulacje obowiazane sa bye zawieszone w zakresie

stosowania do czasu jednoznacznego okreslenia ich statusu. Badz moga bye stosowane w
ograniczonym zakresie zweryfikowanym zgodnoscia z zasadami!
Status ten mog^ zweryfikowac wyl^cznie osoby posiadaj^ce status niezawislych, czyli
oceniaiacych niezawisle zgodnosc regulacji z przeznaczeniem PRAWA w Panstwie
zdefiniowanym

Art. 2 Konstytucji,

powolanym

przez spoleczenstwo Polskie w

jednoznacznie okreslonym celu!
Uzasadnieniem jest niepodwazalny

fakt, ze patologia

kwalifikacyjna w systemic

prawnym Panstwa Polskiego ma charakter masowy!
Manipulowanie swiadomoscia obywateli przez struktury przestepcze ulokowane w
systemic Panstwa jest faktem niepodwazalnym.
Zaiecie swiadomosci potencjalnych ofiar sprawami malo istotnymi, umozliwilo
zniszczenie bytu wielu obywateli i stworzenie zagrozenia dIa bytu pozostalych.
Spowodowalo przyzwolenie na sabotaz Panstwa z wykorzystaniem obsad systemu
prawnego i pozostalych Narzedzi Mowiacych.

Zawody prawnicze.
Osoby nie posiadaj^ce umiejetnosci przeprowadzenia postepowania

legalizacyjnego

czyli nie potrafi^ce dokonac Oceny Niezawislej, nie posiada]^ statusu S^dziego!
Tym samym z zasady nie posiadaja Uprawnien do Orzekania w Sadach!
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Osoby

nie posiadaj^ce

niepodwazalnej,

wyksztalconych

wykonuj^ce

umiejetnosci

czynnosci

wzorcowania

Prokuratora

i

oceny

nie posiadaja

umocowania prawnego do petnienia Urzfdu Prokuratora.
Zawody techniczne.
Obecny brak wyksztalcenia umiejetnosci rozpoznawania zagrozen technicznych
zwi^anych ze zjawiskami flzycznymi i chemicznymi, uderza w patologiczny system
edukacjiw Rzeczypospolitej Polskiej!
Doprowadzenie i dopuszczenie do braku umiejetnosci rozpoznawania zagrozen. jest
przestepstwem na skale masowa ze stronv obsad systemu edukacji.
Dopuszczenie do migracji swiadomosci przez potencjaln^ oflare wypadku ze strefy
zagrozenia konczy sie przewaznie aktywacj^ zagrozenia i skutkami w postaci wypadku.
Zadanie adresatow.
Ustosunkowac si^ do tresci niniejszego dokumentu w ciagu 30 dni od dostarczenia
adresatom!
Zaproponowac procedury powoiania komisji weryfikacyjnych dla kazdych zawodow i sposob
weryfikacji.
Niedopuszczalny jest bezmyslny sposob weryfikacji przy pomocy testow wielokrotnego
wyboru.
Uwagi przeslac na adres jak w naglowku!
UWAGA!
Brak merytorycznych kontrpropozycji rozwi^zania problemu w stosownym terminie
uczyni dokument bezwzglednie egzekwowalnym! Osoby nie zweryfikowane pozytywnie,
bedq usuwane z systemu Panstwa Polskiego bezwzglednie z zarzutami kryminalnymi 1
wyegzekwowaniem zwrotu wyludzonych od Panstwa wynagrodzen!
Osoby wspoluczestnicz^ce w obsadzeniu patogenow, bed^ mialy postawione zarzuty
kryminalne, z wyegzekwowaniem odszkodowan dla Panstwa Polskiego.
Procedury weryfikacyjne zostan^ narzucone przez rozporz^dzaj^cego jak w nagtowku.

Z racji Mojego Statusu Merytorycznego i Spolecznego roszcz^ sobie Prawo
Zwierzchnictwa nad komisjami weryfikacyjnymi oraz zwierzchnictwem nad
Systemem Prawnym Panstwa Polskiego z prawem Konstruktywnego
Sprzeciwu dla orzeczen sprzecznych z ocen^ niezawisl^, wydanych przez
organy systemu s^downiczego, jak i post^powan obsad innych struktur
prawnych, tamiqcych podstawy prawne.
Otrzymuj^:
1. Adresaci.
2. a/a
3. Kopie do rozpowszechnienia
bez ograniczenia.
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