
"Prawo konstytucyjne jako fundament innych dziedzin prawa" 
- jednak wcześniej proponuję podjąć następujące tezy:
A. "Systemowe Łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" 

- Konstytucja a system prawny ( WSA w Lublinie, E. Łętowska, J. Stępień, Safian)
- ciągle (15 lat) utrzymująca się nadrzędność PRL-wskiej doktryny prawnej nad Konstytucją
- litera i duch prawa a stosowanie przepisów Konstytucji
- brak aparatu pojęciowego (brak procedur czy wymówka?) umożliwiającego: 

a. rozumienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
b. stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
c. ogląd prawa z punktu widzenia człowieka i hierarchii wartości konstytucyjnych

- brak reakcji nauki na pojawienie się Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Przedstawię dowody i analizę
A także: 

1. ideologie totalitarne w dziedzinie prawa w III RP gdzie Trybunał Konstytucyjny jako organ
ideologii totalitarnej a prawnicy to sekta

2. ideologie  totalitarne  w  dziedzinie  architektury  i  ładu  przestrzennego:   Ustawa  "Prawo
Budowlane"  jako narzędzie  totalitarnej  ideologii  i  uprzywilejowania  określonej  warstwy
zawodowej kosztem najuboższych oraz kosztem hierarchii wartości konstytucyjnych1 

oraz postulaty de lege ferenda:

B. "Nowe Odczytanie Konstytucji"
- hierarchia wartości konstytucyjnych
- Konstytucja RP fundamentem ducha, litery i stosowania prawa
- upowszechnienie Konstytucji/ złamanie monopolu prawników

C. "Wezwanie do usunięcia powszechnego naruszenia prawa ..." 
- jako propozycja próby naprawienia sytuacji systemowego łamania Konstytucji RP przez

organy, w tym Sądy.

-  referat  obejmie wszystkie  wskazane w regulaminie konkursu kategorie,  opierać się  będzie na
moich  praktycznych,  kilkuletnich  (wdeska.wordpress.com)  doświadczeniach  polegających  na
niemożliwości  wymuszenia na organach i  Sądach III  RP praktycznego zastosowania przepisów
Konstytucji RP. Przedstawię dowody i analizę w oparciu o: orzeczenia TK, NSA, WSA w Lublinie,
Sądu Rejonowego w Puławach, Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w oparciu o: postanowienia
Nadzoru  Budowlanego,  Rady Miasta  w Kazimierzu  Dolnym,  Wojewody Lubelskiego,  Starosty
Puławskiego,  Policji,  SARP,  innych  organizacji  społecznych.  Z  bardziej  bulwersujących  lecz
powszechnych,  cyt:  "Nas  obowiązują  przepisy  a  nie  Konstytucja"  -  Woj.  Lubelski,  Starosta
Puławski, Policja, Radni Miasta Kazimierz Dolny i wielu innych. A Sędzia NSA: "Konstytucja to
beletrystyka". Wyśmiewanie się z Konstytucji: Sędziowie NSA oraz WSA w Lublinie. Nieuznanie
przez  Prezesa  NSA  za  powód  wyłączenia  Sędziów  dopuszczających  się  łamania  przepisów
Konstytucji  z  dalszego  orzekania  w  sprawach  dotyczących  konstytucyjnych  wolności  i  praw
człowieka. Itd. "Przepisy Konstytucji zastosujemy wtedy gdy to będzie możliwe" - Sędzia Sądu
Rejonowego w Puławach oraz wiele innych wypowiedzi i orzeczeń.
- analiza wybranych przepisów Konstytucji RP, w tym: 5, 7, 8, 13, 30, 31, 32, 37, 64, 87 ...
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1-  "Etyczny Wymiar Ładu Przestrzeni Jako Podstawa Rewitalizacji -  Koncepcje Studialne" ref. na
ogólnopolskiej  konferencji  naukowej  "Rewitalizacja  i  kultura  przestrzeni  w rozwoju  lokalnym"
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