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Dotyczy: 

Tychy 19 czerwca2015 roku 
I. Minister Sprawiedliwosci 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Pierwszy Prezes 
S^du Najwyzszego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Czynny Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Bronislaw Maria Komorowski 

4. Prezydent ELEKT 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Pan Andrzej Duda 
5. Marszaiek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Marszatek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Minister Spraw Wewn^trznych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
8. Prokurator Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszyscy powyzej do rak wlasnych! 
9. Trybunal Konstytucyjny 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

DO WIADOMOSCl PUBLICZNEJ 
Rozliczenia wynikow Mojej wieloletniej pracy! 

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwosci nastfpnym z kolei i 
pozostali adresaci, ktorzy lekcewazq nabrzmialy problem 
patologii w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej! 
W zwi^zku z brakiem odpowiedzi na zarzuty natury kryminalnej w 
stosunku do obsad systemu Prawnego i patologicznego dziatania systemu 
S^downiczego Rzeczypospolitej Polskiej, ktore to zarzuty w dokumentach 
ztozonych za potwierdzeniem zostaly dostarczone do Pana Ministerstwa i 
Panskich poprzednikow prosz? o merytoryczne ustosunkowanie do tresci 
niniejszego dokumentu! 
Wszelkie dotychczas odpowiedzi otrzymane od Waszego narz?dzia 
mowi^cego pana Przemystawa Czmocha nie odnosz^ si? merytorycznie do 
tresci przekazanych do Ministerstwa dokumentow! 
Teksty pism od tego pana wskazujq na fakt, ze nie rozumie ten Pan rangi 
problemu! 
Niepodwazalnym faktem jest, ze Wydobylem na wierzch 
OBOWIAZUJACE PRAWO z pod sterty postawionych na 
piedestale PRAWA glupot prawniczych! 
Dokument oznaczony ZZPiSlO1506/02 posiada 6 stron. Do rozpowszechnieiiia publicznego! 

Wynik prac podj^tych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego. 
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Jak wynika z rozumienia tego odkopanego PRAWA, Pasozyty s^ 
elementem patologicznym w organizmie tak biologicznym jak i 
spolecznym! 
W zderzeniu Pasozytow z PRAWAMI zaatakowanych przez nich ZYWICIELI w 
Panstwie zdefiniowanym Art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Pasozyty NIE 
MAJ4 ZADNYCH PRAW! 
PASOZYTY, Jedvnv obowiazek i JEDYNE Prawo maia NTE TSTNIEC! 
Poniewaz patologiczne obsady systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej 
mieszcz^ si? w deflnicji przywolanych PASOZYTOW, posiadaj^ tym 
samym obowiazek przytoczony powyzej! 
Nie sposob wskazac przydatnosc Waszych struktur dla spoleczehstwa w 
postaci swiadczen wzajemnych na rzecz tegoz spoleczehstwa, lozqcego na 
Wasze utrzymanie! 
Fakt ten kieruje Wasz^ odpowiedzialnosc do Art. 304 Kodeksu Karnego! 
Uprzejmie zwracam Panu i pozostalym adresatom uwag?, ze programy 
edukacyjne uczelni prawniczych jawnie stawiaj^ absolwentow owych szkol 
prawniczych, w pozycji osob Skutecznie Zindoktrynowanych! 
Z samej defmicji wynika, ze osoba skutecznie zindoktrynowana posiada 
intelekt spetany skutecznie okowami utrwalonych przekonah i pogladow! 
Czvli jest ta osoba, ....ULOMNA INTELEKTUALNIE! 
Wyniki moich wieloletnich badah nad problemem patologii prawniczej i 
wynikiem jej istnienia w postaci Patologii Prawnej zaszczepionej w 
Pahstwie Polskim, postawilem w dokumentach ztozonych pod sygnaturami 
ZZPiS201307/02, ZZPiS201307/04, ZZPiS201307/06, oraz kilku innych 
dostarczonych adresatom za potwierdzeniem! 
Dotychczas wskazany wtasciwym adresatom problem Bagna Prawniczego i 
Bagna prawnego, ktorym zalane zostalo Spoteczehstwo Polskie i nasze 
Pahstwo, nie uzyskat skutecznego rozwiqzania! 
Wywyzszanie si? utomnych intelektualnie, bezprawnie obsadzaj^cych 
system prawny Polski jest co najmniej niestosowne! 
To z czym Pan i pozostali si? zderzyliscie, to s^ wyniki mojej pracy, ktor^ 
podj^tem 15 marca 2005 roku! 
Czyli s^ to wyniki ponad 10 letniej pracy prowadzonej sukcesywnie i 
sukcesywnie publikowanych na moim portalu internetowym 
http://www.podstawodawca.pk a wczesniej portalu spolecznosciowym 
ithink.pl i w formic ksi^zkowej. 

Dokument oznaczony ZZPiS201506/02 posiada 6 stron. Do rozpowszechnienia publicznego! 
Wynik prac podj^tych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego. 
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Sugeruj? rzetelnie podejsc do problemu ujawnionej Patologii prawniczej I 
Prawnej pomimo tego, ze pochodzi Pan Minister Sprawiedliwosci z 
zaprogramowanych struktur patologicznych! 
W uzupetnieniu zwracam Panu i pozostalym adresatom uwagc na 
niepodwazalny fakt ze PRAWO jest Wartoscia Pierwotna, czyli 
WYPROWADZALNA! 
Oznacza ten fakt, ze przywolane przeze Mnie PRAWO, nie podlega 
zadnym nadinterpretacjom oszolomow prawniczych! 
Przeznaczenie PRAWA tak jak i jego zrodta, tez nie podlegaja 
nadinterpretacii ze strony Bagna Prawniczego! 
Z dost?pnych publicznie danych wynika niepodwazalnie, ze jedyn^ osob^, 
ktora podj?la si? wyprowadzenia definicji PRAWA, wyprowadzenia 
przeznaczenia PRAWA, oraz wyprowadzenia zrodei PRAWA, jestem na 
dzieh dzisiejszy wyl^cznie Ja, ANDRZEJ TOMASZ SOBOLEWSKI! 
Wobec powyzszego i pozostalych dokumentow b?d^cych dowodami 
sabotazu Systemu Prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, MAM PRAWO 
Z^DAC od Pana Ministra, Prokuratury i pozostalych sluzb w tym Sluzb 
odpowiedzialnych za Bezpieczehstwo Pahstwa i jego Obywateli, 
wywiazania sie z obowiazku likwidacji ujawnionej Patologii Prawniczej i 
Prawnej o charakterze ZDRADY STANU! 
Z opublikowanych i posiadanych przeze Mnie dokumentow 
wynika niepodwazalnie, ze wszystkie obsady S^dow jak tez 
Trybunalow i Prokuratur, pochodz^ z zaprogramowanej 
produkcji ulomnych intelektualnie absolwentow szkol 
prawniczych! 
Tym samym NIE P O S I A D A J 4 Z ZASADY UPRAWNIEN do 
wykonywania zawodu S^DZIEGO jak tez Prokuratora! 
Nie zmieni^ tego faktu planowane zmiany w dzialaniu S^dow! 
Kretyn na wokandzie nadal pozostanie kretynem! 
S?dzi^ nie byl, ani nigdy nie b?dzie! 
Planowane jest wprowadzenie teatrzykow prawniczego bagna, gdzie na boisku 
zwanym wokand^ dwoch utomnych intelektualnie rzekomych prawnikow b?dzie 
grato zyciem ludzi, a trzeci ulomny intelektualnie b?dzie wyrokowal czyli 
decydowat o wyniku! 
Skala patologii prawniczej i Prawnej, jak i jej lokalizacja stawia wszystkie 
dotychczasowe obsady S^dow i nie tylko, w stosunku do mojej osoby w 
pozycji rozstrzygaj^cych Swoj^ Wlasnq Spraw?, w ktorej S^ Strong! 
Dokument oznaczony ZZPiS201506/02 posiada 6 stron. Do rozpowszechnienia publicznego! 

Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego. 
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Oznacza ten fakt, ze moja osoba nie podlega osadowi polgtowkow 
prawniczych obsadzajacych wokandv Polskich Sadowl 
Probuj^c Mi mydlic oczy kodeksami czy Ustawami Sejmowymi, 
zderzyliscie si? z pytaniem: czy osoba nie znajaca faktycznych zrodei 
PRAWA i przeznaczenia PRAWA, byla i jest w stanie stworzyc PRZEPISY 
PRAWA? 
Jedyna logiczna odpowiedz brzmi: NIGDY NIE BYLO i NIE JEST TO 
MOZLIWE! 
Pozostalo postawic nast^pne pytanie! 
To Co dotychczas zostalo stworzone i nadal jest tworzone przez obsady struktury 
nazwanej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, skoro ze wzgl?du na faktyczny status 
dotychczasowych obsad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej NIE SJ\O PRZEPISY 
PRAWA ZE WSZYSTKIMI SKUTKAMI PRAWNYMI TEGO FAKTU? 
Zdefiniowanie skutku jest jednoznaczne! 
CELOWO zostalo stworzone BAGNO PRAWNE, chociaz bardziej pasuje 
do tego wizerunku nazwa SZAMBO PRAWNE! 
Stan ten wynika niepodwazalnie ze statusu obsad Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej! 
Pytanie uzupetniaj^ce: 
Jaki skutek prawny ma ujawniony stan rzeczy? 
Ano taki, ze wszystkie Ustawy Sejmowe w tym Kodeksy posiadaj^ce 
zapisy i eel niejasny b^dz sprzeczny z przeznaczeniem PRAWA, s^ 
bezwartosciowymi chorymi wizjami swirusow, a tym samym NIE 
PRZEPISAMI PRAWA! 
WNIOSEK KONCOWY! 
BAGNO PRAWNICZE i jego produkt BAGNO PRAWNE zalalo 
Spoleczenstwo Polskie! 
A Ja loz^c na Pana utrzymanie i utrzymanie pozostalych 
odpowiedzialnych, mam PRAWO wyegzekwowac od Pana i pozostalych, 
podj?cia i skutecznej likwidacji wskazanej patologii!! 
NIE JEST DOPUSZCZALNYM, ABY ZAPROGRAMOWANY 
PRZYGLUP FEROWAL WYROKI firmuj^c si? szyldem „S4D" i szyldem 
„Ŝ DZIA", i jeszcze z przywolaniem imienia Rzeczypospolitej Polskiej! 
Podobnie z pozostalymi nawiedzonymi roszcz^cymi sobie prawo 
decydowac o zyciu normalnych ludzi Zywicieli Pahstwa! 
Z^dam rzetelnego podejscia do problemu MASOWEGO SABOTAZU 
SYSTEMU PRAWNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ! 

Dokument oznaczony ZZPiS201506/02 posiada 6 stron. Do rozpowszechnienia publicznego! 
Wynik prac podj^tych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego. 
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W przedmiocie „zawitosci terminow" narzuconych regulacjami to zwracam 
uwag?, ze nie bedzie Pasozyt terminowal praw Zywicieli! 
Problem ktory nalezy rozwiqzac to patologia stanowienia regulacji przez 
organ zwany Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz patologii edukacji 
prawniczej bazuj^cej na doktrynach! 
Zadna dotychczasowa tistawa uchwalona przez Sejm nie posiada 
Protokolu Zasadnosci tej uchwalonej ustawy z podanym wynikiem analizy 
skutkow spotecznych i ekonomicznych dla Zywicieli Pahstwa Polskiego! 
Czyli wyst?puje oczywisty brak udowodnionej zasadnosci uchwalonych 
przez obsady Sejmu ustaw! 
Wielointerpretowalnosc uchwalonych ustaw dyskwalifikuje wymaganq 
zasadami prawnymi KOMUNIKATYWNOSC uchwalonych ustaw! 
Niepodwazany brak znajomosci przeznaczenia PRAWA i Zrodei PRAWA przez obsady 
Sejmu uniemozliwiat i nadal uniemozliwia stworzenie PRZEPISOW PRAWA! Czyli 
aktow ZASADNYCH dla Zywicieli i KOMUNIKATYWNYCH dla Nich! 
IJjawniony stan powyzszy dyskwalifikuje wszelkie dzialania obsad systemu prawnego 
Polski maj^ce miejsce z przywolaniem ustaw sejmowych w tym kodeksow! 
Przywolywanie w tresci dokumentow przysylanych do mnie, „obowî zuĵ cych 
Przepisow Prawa" jest jakims niestosownym zartem ze strony Pana Czmocha! 
Takowych „Obowigzuĵ cych Przepisow Prawa" w Rzeczypospolitej Polskiej NIE MA, 
bowiem w miejsce obowi^zuj^cego PRAWA jest praktykowane BEZPRAWIE! 
Stan ten wynika z przywolanych powyzej powodow w postaci PATOLOGII 
PRAWNICZEJ 1 PRAWNEJ! 
Przywolany powyzej skutek jest SPOWOWODOWANY BRAKIEM WSKAZANIA 
PRZEZNACZENIA PRAWA OBSADOM SEJMU przez zobowi^zane ustawami 
obsady S^DU NAJWYZSZEGO i TRYBIJNALU KONSTYTUCYJNEGO! 
Fakt ten nie ulega podwazeniu! 
Jedynym logicznym wytlumaczeniem braku reakcji na wskazany patologi? 
ze strony najwyzszych rang^ organow PRAWNYXH Rzeczypospolitej 
Polskiej jest swiadomy Sabotaz Rzeczypospolitej Polskiej poprzez sabotaz 
Systemu Prawnego Pahstwa, b^dz utomnosc intelektualna obsad S^du 
Najwyzszego i Trybunalu Konstytucyjnego, co moze wynikac z 
praktykowanego algorytmu edukacyjnego! 
Definicja PRAWA i jego zrodei oraz defmicja Pahstwa Demokratycznego, 
zostaly wyprowadzone przeze Mnie ze zrebow pahstwowosci, czyli zanim 
pasozyty zaczely interpretowac otoczenie na swoia korzysc z naruszeniem 
praw zywicieli! 
W uzupetnieniu przypominam adresatom, ze bez wykorzystania Mojej 
Wlasnosci Intelektualnej wypracowanej od 15 marca 2005 roku, nie 
dokonacie naprawy Systemu Prawnego Rzeczypospolitej Polskiej! 
Dokument oznaczony ZZPiS201506/02 posiada 6 stron. Do rozpowszechnienia publicznego! 

Wynik prac podj^tych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego. 
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Wprowadzaj^c KONTRADYKTORYJNOSC post^powah sqdowych zmieniacie 
dotychczasowe ustawowo zapisane przeznaczenie S^dow! 
Sprowadzacie dziaJanie S^dow do ROZSTRZYGANIA ROSZCZEN 
WZAJEMNYCH! 
Zrodtem wymuszonego na Pasozytach Systemowych rozwi^zania problemu, jest 
moja wtasnosc intelektualna opublikowana na portalu 
http://www.podstawodawca.pl zaktadka „ZIMNYM OKIEM OPATRZNOSCI", 
w tresci: - Maszyna Logiczna posiada okreslony algorytm dziatania limitowany 
celem istnienia, co nie jest wiedz^ tajemn^! 
- Sad iest Maszyna Logiczna stuzaca rozstrzygnieciom roszczen wzajemnych. 
Jest to przeznaczenie instvtucji Sadu, ktoremu logicznie trudno zaprzeczyc! 
- Przyj^ty i praktykowany stan prawny lokuj^cy S^d wytqcznie jako organ 
wymiaru sprawiedliwosci, zalezny od ustawodawcy czyli przepisotworcy 
maniakalnego, jest sprzeczny z obowiqzuj^cym! 
Jak mozna wymierzac cos, czego wiqz^cej deflnicji nie znajdziecie w zadnym 
podrfczniku dla prawnikow?! 
....W uzupetnieniu wymierzanie jest czynnosci^ metrologiczn^! 
Przedmiot wymierzany obowi^zany jest posiadac niepodwazalne cechy 
metrologiczne! 
Zaden z dotychczasowych adresatow moich dokumentow, w tym Marszatek 
Sejmu, Marszatek Senatu, Obsady Sadu Najwyzszego nie s^ w stanie wskazac 
cech metrologicznych SPRAWIEDLIWOSCI przywotanej w ustawach 
sejmowych! 
Skoro zatem opornie, bo dobrowolnie pasozyty nie odpuszcz^, juz si^gacie po 
Moj^ Wtasnosc Intelektualna, sugeruj? zastanowic si? nad rodzajem swiadczen 
wzajemnych dla Mnie, za wykorzystanie tej Mojej Wlasnosci Intelektualnej, w 
koncu wyniku Mojej kilkuletniej pracy nad patologi^ prawnicz^ i Prawny 
ulokowan^ w systemie Rzeczypospolitej Polskiej, zakohczonej 
NIEPODWAZALN4 OCEN^! 

Otrzymuia: 
1. Adresaci 
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
2. Duplikatv dokurocritu 
Zostana dostace^ne bezposrednio 
w p6zniejsz<m terminie. 
zejvzgl^ow organizacvinvch! 

Lqczf wyrazy szacunku 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
DO Z A V A L C Z A M A ZBRODM 

P R A V V N V C H I SADOWYCH 
Mandatariusz 

odawca Prawny 
bolewski dma^zSdbc 

Dokument oznaczony ZZPiS201506/02 posiada 6 stron. Do rozpowszechnienia publicznego! 
Wynik prac podjftych 15 marca 2005 roku, na podstawie mandatu spolecznego. 


