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TEKST OTWARTY DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z 15 

GRUDNIA 2008 ROKU 
 

Pozwolę sobie zapoznać czytelników z częścią wyników, kilkuletniej 

pracy nad systemem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Przedstawiam jeden z dokumentów. 

Czyżby dla tego odszedł pan Ćwiąkalski? 

 

Andrzej Tomasz Sobolewski 

Aleja Marszałka Piłsudskiego 49/63 

43-100 TYCHY 

telefon kontaktowy +48604485101 

Posiadający od 15 marca 2005 roku, Mandat społeczny o treści: “Upoważniony do kontroli 

ochrony praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w całym zakresie praw należnych”. 

Mandatem tym stworzony został “Pozasystemowy Społeczny Organ Kontroli instytucji 

systemu Państwa”. Nałożył też on na organy pozostałych władz Państwa, obowiązek 

współpracy w zakresie wykrywania i usuwania nieprawidłowości wskazanych podczas 

kontroli oraz ochrony osoby wyłonionej mandatem. Nadanie wymienionego mandatu, zbiegło 

się z publiczną wypowiedzią sędziego jednego z Trybunałów, o możliwości powstania 

takiego organu kontrolnego i obowiązku uznania jego mandatu przez instytucje systemowe 

Państwa. 
 

TEKST OTWARTY 

15 Grudnia 2008 roku 
 

Pan 

Prokurator Generalny 

Rzeczpospolitej Polskiej 

Al. Ujazdowskie 11 
 

00-950 Warszawa 

W związku z zakończeniem etapu prac analizy systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, 

wskazującej na poważne nieprawidłowości występujące w skali masowej, proszę wyznaczyć 

prokuratorów zawodowych oraz sędziów o właściwych kwalifikacjach, 
 

1. Do komisji kwalifikacyjnej weryfikującej podmioty w instytucjach sądów. 

Zadaniem zespołu prokuratorów i sędziów zawodowych będzie przeprowadzenie 

kontroli sądów pod względem braku niezawisłości instytucjonalnej i personalnej. 

Ponieważ skala problemu jest masowa, niezbędnym jest tryb postępowania 

wyjaśniającego, weryfikującego jednostki organizacyjne sądów !!!. 

 

2. Do ustalenia składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedzialnej za 

sabotaż Systemu Prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, przez osadzenie w nim osób 

nieuprawnionych i spowodowanie tym samym, braku niezawisłości instytucjonalnej w 

Sądach i personalnej wśród osób pełniących stanowiska sędziów !! 

Organizacja ta dopuściła się wyłudzenia od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

nominacji na sędziów osób, które w systemie nie powinny się znaleźć !! 
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Skład osobowy Sądu Dyscyplinarnego - Sądu Najwyższego zadecydował o uznaniu 

braku niezawisłości instytucjonalnej i personalnej za normalne. Świadczy to o celowym 

działaniu przeciwko systemowi prawnemu Państwa !!  

 

Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości mający wiedzę o braku niezawisłości 

instytucjonalnej w sądach, nie podejmują obowiązku prewencji, eliminującej taki stan 

rzeczy.  

Mają wiedzę o nieprawidłowościach w sądach powszechnych jednoznacznie 

zlokalizowanych, pismo zawierające pełną informację z lokalizacją dowodów rzeczowych, 

skierowałem w dniu 15 stycznia 2008 roku do Prokuratury Apelacyjnej właściwej dla tych 

jednostek sądów, z kopią do Ministra Sprawiedliwości.  

Brak właściwych działań ze strony prokuratury oraz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, 

stawia podmioty i organizacje w tych instytucjach, w jednym szeregu ze zbrodniarzami 

prawnymi okupującymi sądy i pozostałe struktury systemu prawnego !!  

Jest to ciężkie przestępstwo przeciwko systemowi prawnemu naszego Państwa !!  

Wykorzystanie najważniejszych instytucji Państwa do działań przestępczych jest zdradą 

stanu! 
 

A Powyżej przedstawione fakty to potwierdzają !!!  
 

Obecny stan prowadzenia i organizacji Sądów systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, 

zaowocował brakiem prawomocności orzeczeń bezpodstawnie nazwanych wyrokami. Są więc 

one nieprawomocne z powodów proceduralnych !!!  
 

Dowody tego stanu rzeczy znajdują się, w prawie każdej dokumentacji spraw sądowych i 

samych jednostkach sądów !!! 
 

Ponadto egzekwowanie nieprawomocnych orzeczeń, jest szczególnym rodzajem zbrodni 

sterowanej. Porównać to można do poszczucia ZOMO, na protestujących górników przy 

Kopalni “WUJEK” i doprowadzenia do tragedii. 
 

W przypadku dalszego lekceważenia problemu znacznej skali, sprawy zostaną nagłośnione na 

arenie międzynarodowej!!  
 

Trybunał Międzynarodowy może okazać się niełaskawy dla Panów i Pań okupujących 

system prawny naszej Rzeczpospolitej !!  
 

Dla czego pomijam w planowaniu dalszych posunięć Trybunał Stanu??  

Odpowiedź jest prosta. W jego składzie pozostają osoby odpowiedzialne za obecny stan 

bezprawia w systemie prawnym !!! 

Wcześniej czy później przywrócimy PRAWU godność , a System Prawny społeczeństwu! 
 

I to bez względu czy odbędzie się to z udziałem Pana Ministra Sprawiedliwości czy bez.  
 

Zdaje Pan Minister sobie sprawę, że jest to możliwe !!!.  
 

Jakie będą skutki dla okupantów systemu prawnego?  
 

I kto zostanie do nich zaszeregowany?! 
 

To będzie zależało, czy problem będzie rozwiązywany w sposób ewolucyjny, czy 

doprowadzicie “Panowie” do rewolucyjnego.  
 

Brak stosowania i egzekwowania podstaw prawa w systemie Rzeczpospolitej Polskiej , 

uniemożliwia stabilne funkcjonowanie naszego Państwa !!!  
 

Ale Wam jest to na rękę !!! 

Społeczeństwu polskiemu niestety nie !!!. Informuję, że Podstawowe Normy Prawne 

zawierające 19 definicji i wymagań są obowiązujące.  
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Instytucja odpowiedzialna za podstawy prawne, czyli Sąd Najwyższy, nie potrafił 

zakwestionować treści Podstawowych Norm Prawnych w czasie wielokrotnie dłuższym 

niż ustawowy. 

Tym samym obywatele Rzeczpospolitej uzyskali bezpośrednie narzędzie, do obrony 

swoich interesów i praw !!!. 

Obywatele polscy, zamiast głaskać zbrodniarzy w systemie prawnym po głowach i 

gwarantować im godne życie za godziwe pieniądze, po prostu zgodnie z obowiązującym 

prawem zaczną te głowy ścinać !! 
 

Nie sądzę aby taki stan rzeczy był przez Pana oczekiwanym!! 
 

Pozostaję z poważaniem i do dyspozycji. 
 

Andrzej Tomasz Sobolewski 

 

Otwarty tekst powyższy, został upubliczniony 15 grudnia 2008 roku. Po nim było jeszcze 

kilka korespondencji na adres instytucji prawnych.  

Jeżeli tak zwana WŁADZA uważała, że zmiana Ministra Sprawiedliwości coś zmieni, to 

jak wynika z obecnej sytuacji, się myliła!!  

Brak reakcji na wątpliwości obywateli w terminie 3 miesięcy, upoważnił obywateli do 

samodzielnej weryfikacji rezydentów systemu prawnego, do czego prawa trudno 

odmówić.  

Obywatele mają prawa nabyte, rezydenci struktur prawnych jedynie warunkowe!! 

Przestępczy przemysł prawniczy jest inwigilowany i analizowany.  

A więc może rzeczywiście, wasz kalendarz się skończył, panowie i panie - nieuprawnieni 

rezydenci naszego to znaczy Rzeczpospolitej Polskiej Systemu Prawnego?! 
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