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Tychy 07 pazdziemika 2011 roku
Pan Prezydent
Rzeczpospolitej Poiskiej
Bronislaw Komorowski
Do r^k wlasnych!!

Nasza sygnatura: ZZPiS201110/02
Szanowny Panie Prezydencie Rzeczpospolitej Poiskiej!
W zwiQzku z opublikowaniem opracowanych przeze mnie Ugruntowanych Zasad
Prawnych w postaci jednoznacznie zdefiniowanych zasad obowiazujacych obligatoryjnie
w kazdym panstwie demokratycznym, a w Rzeczpospolitej Poiskiej obowiazujacych od
zapisu obecnej tre^ci Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Poiskiej, oczekuje decyzji
wlasciwych dia Panskiego Urzedu, nominui^cego hodowlanych patogenow prawniczych
na urzad sedziego. z nadania przestepczej organizacji spelniajacej role Krajowei
Kontroli Jakosci Hodowli Prawniczych Patogenow Spolecznych!
Organizacja ta postuguje si? nazw^ „Krajowa Rada Sqdownictwa"!
Osoby nominowane przez Pana Prezydenta nie posiadaja kwalifikacji do sprawowania
urzedu Sedziego!
Brak umiej?tnosci oceny niezawislej, dyskwalitikuje te osoby jako orzekaj^ce!
CzynnoSc oceny jest jednoznacznie zdefiniowana! Tym czasem Paiiscy nominanci, nie
wiedzq czym ta ocena jest! Nie wiedzq czym jest dowod w sprawie!
Struktury systemu prawnego obsadzone s^ doktrynerami wiedzy przezywanej prawnq!
Niepodwazalnym faktem jest szkodliwosc tych struktur dIa Rzeczpospolitej Poiskiej i jej
obywateli!
Szkody wyrz^dzone przez nich sifgaj^ miliardow ziotych!
A iloiSc obywateli spelniaj^cych rol? ich narz?dzi mowiqcych, wzrasta w post?pie
geometry cznym!
Umozliwiajqc loz^cym na utrzymanie Panstwa, ukierunkowanie ich dzieci na narz?dzia
mowi^ce omawianej „prawniczej" struktury aspoiecznej, (czfsto uzywam uprawnionej
nazwy sekta „poganskiego, zydowskiego Moloha"), dokonywany jest sabotaz spoleczny!
Blokowane SQ mozliwosci weryfikacji stanu prawnego Rzeczpospolitej Poiskiej!
Namnozeni beneficjenci braku zasad b?d^ chronieni przez swoje rodziny i czerpi^cych
korzySci z takiego stanu rzeczy!
Jest to taktyczna pasywacja mozliwosci normalizacji systemu prawnego Rzeczpospolitej
Poiskiej!
Pochodzi Pan Prezydent z wyboru bezposredniego, politycznego czyli wi?kszosciowego!
Status mojej osoby pochodzi z wyboru bezposredniego, kwaiifikowanego!

W interesie Rzeczpospolitej Poiskiej! Organ Wiadzy Zwierzchniej Rzeczpospolitej Poiskiej!
Sprawa okupacji systemu sqdowniczego i pozostaiego systemu prawnego Rzeczpospolitej Poiskiej.
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Zrodletn czy podstawq wyboru mojej osoby, byly opublikowane wyniki analizy systemu
prawnego Rzeczpospolitej Poiskiej! Dotarly one do ludzi z artykulow i komentarzy
zamieszczonych w portalach internetowych i publikacjach ksi^zkowych!
Z powodu przeznaczenia Panstwowej Komisji Wyborczej wyl^cznie do obslugi wyborow
poiitycznych czyli sterowanych medialnie, nie podjela sie ona publicznego ogloszenia
faktu przedlozcnia aktu powolania, z listami zawierajacymi tresc udzielonego mojej
osobie mandatu z podpisami wyborcow! Nie znaczy to, ze mozna lekcewazyc taki stan
rzeczy!
Przedstawione przeze mnie wnioski i oceny, posiadaja status w znacznej cz^sci, o ile nie
w calosci NIEPODWAZALNY!
Oczekuj^ ze strony Pana Prezydenta roli stymulatora uporz^dkowania systemu
prawnego Rzeczpospolitej Poiskiej!
Mozliwosci ewolucyjnego rozwi^zania problemu okupacji systemu s^downiczego wydaj^
si^ wyczerpane! Wigc nie bgdzie zaskoczeniem, jezeli szykanowani i

yyvkorzystywani obywatele siegna PO srodki ostateczne!
Nawi^zuj^c do zasady sprawiedliwosci spolecznej, gdzie naleznosci s^ otrzymywane
proporcjonalnie czyli stosownie do zaslug a ponoszona odpowiedzialnosc do
niegodziwosci, zwracam uwag^ na znaczenie i wartosc opracowanych przeze mnie
tresci!

O tym, ze sg one Ponad Czasovye i Bezcenne dIa Panstwa zdefiniowanego
Artykutem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Poiskiej dyskutowac %\nie da! Jest to
fakt niepodwazalny! Rozs^dnym jest przymierzyc si? do uregulowania wzajemnych
relacji nalozonych obowi^kiem Urzeczywistnienia Zasady Sprawiedliwosci Spolecznej!
Z uszanowaniem, dIa zweryfikowania niezb^dnej wiedzy Pana Prezydenta,
przedstawiam ponizej tresci obowiazujace od ponad 20 lat. Jestem ich autorem i
wlascicielem zarazem! Wzorcowanie zaj^to mi troch? czasu!
Upublicznienie ich nie pozbawia mnie praw wtasnosci i naleznosci z tym zwi^zanych!
Zapisem tych tresci,
Konsty tucyj nego!

wyr^czylem

obsady

S^du

Najwyzszego

i

Trybunalu

Tresci te zobowiazane byly opracowac struktury obu trybunalow!
Tym samym wykonuj^c za nich prac?, mam prawo roscic do l^cznych kwot
wynagrodzen obsad obu wskazanych trybunalow za wskazany okres czasu!
Ocena jest jednoznacznie zdefiniowan^ czynnosci^ logiczn^.
Jest to czynnosc wskazania cech rozni^cych lub zgodnych przedmiotu oceny z wzorcem.
Odniesienie do wzorca jest ocen^ bezwzgl^dnq czyli niezawisl^!
Odniesienie do dowolnego przykiadu jest ocen^ swobodn^!
Stwierdzenie „S^d jest Niezawisly", deflniuje zasad? dzialania S^du wynikaj^c^ ze
statusu N I E Z A W I S L O S C I ! Zobowi^zuje Sady do oceny bezwzglednej czyli
NIEZAWISLEJ!

W interesie Rzeczpospolitej Poiskiej! Organ Wiadzy Zwierzchniej Rzeczpospolitej Poiskiej!
Sprawa okupacji systemu sqdowniczego i pozostaiego systemu prawnego Rzeczpospolitej Poiskiej.
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Wzorzec prawny.
Ugruntowane Zasady Prawne, czyli podstawy prawne Panstwa
zdefiniowanego Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Poiskiej!
1. Zasada Wspolzycia Spolecznego.
Jest to obowi^ek dostosowania zachowan do mozliwosci ochronnych i w sposob jak
najmniej utrudniaj^cy pozostalym mozliwoSc korzystania z naleznych im praw. A
jezeli sq oni w potrzebie jest taka mozliwosd i wola to nalezy im pomoc!

2. Zasada Sprawiedliwosci Spolecznej.
Jest to Stan relacji wzajemnych, w ktorych naleznosci otrzymywane s^
proporcjonalnie czyli stosownie do zaslug, a ponoszona odpowiedzialnosc stosownie
do niegodziwosci!

3. Deflnicja Prawa niepodwazalna i wynikaj^ca z przeznaczenia Panstwa
zdefiniowanego Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Poiskiej!
Prawem jest zbior logicznych detlnicji i uregulowan, stuzqcych spoleczenstwu i jego
obywatelom do ochrony zdrowia, zycia, egzystencji, ochrony tych wartosci, oraz do
zdeflniowania
uregulowania
i
egzekwowania
wzajemnych
obowiqzkow,
odpowiedzialnosci i praw! Przy czym prawa obywateli loz^cych na utrzymanie
Panstwa s^ prawami pierwszymi przed prawami pozostalych, pobieraj^cych
wylozone Srodki bez rozliczenia obowi^zku, odpowiedzialnosci b^dz nie wnosz^cych
niczego!

4. Zasada rozstrzygania sporow w oparciu o kryteria niezawiste!
Przy rozstrzyganiu sporow obowi^zuje ocena bezwzgl?dna czyli niezawisla. Oznacza
to odniesienie wyl^cznie do wzorcow!

Tresci powyzsze s^ niepodwazalne czyli wywzorcowane!
Z^daj^c odpowiedzi w zakresie wskazanych powyzej podstaw prawnych, od obsad
S^dow Rzeczpospolitej Poiskiej, nie uzyska Pan wi^z^cych jednoznacznych odpowiedzi!
Jest to iednoznaczny dowod braku statusu sadow, tytulujacych sie sadami!
Z powazaniem.
O statusie Organu Wiadzy Zwierzchniej
Andrzej Tomasz Soboiewski
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W zai^czeniu:
Kopia dokumentu do okupant6w Sqdu Najwyzszego.
W interesie Rzeczpospolitej Poiskiej! Organ Wiadzy Zwierzchniej Rzeczpospolitej Poiskiej!
Sprawa okupacji systemu sqdowniczego i pozostaiego systemu prawnego Rzeczpospolitej Poiskiej.
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