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SYGN. AKT II SA/LU 843/12

PISMO PROCESOWE

Niniejszym  wnioskuję  o  usunięcie  z  niniejszego  procesu  oraz  procesów  związanych 
następujących wad: demagogicznych dogmatów, nieprawdy, pomówień pod adresem skarżącego, 
przejawów lekceważenia  skarżącego  oraz  lekceważenia   Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej. 
Praktyki te legły u podstaw niniejszego procesu, czynili je zarówno Sędziowie jak i przedstawiciele 
organów państwowych. Zdaniem skarżącego wady te są niedopuszczalne ...

 Za najpoważniejsze spośród nich uważam: praktykę podważania mocy prawnej Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej ( wyrok II SA/Lu 479/09 akapit 1 str. 4), dogmat bezrefleksyjnej wiary w 
słuszność  aktów ustawodawczych bez  jej  weryfikacji  pod kątem zgodności  z  Konstytucją  oraz 
bezwzględnego  prymatu  tych  aktów  nad  Konstytucją,  ignorowanie  prawa  konstytucyjnego, 
ignorowanie podnoszonych argumentów, przeinaczanie podnoszonych argumentów ... 

W poprzednich pismach i procesach wskazywałem na przykłady takich praktyk a poniżej oraz w 
przypisach 1.1 2.2 3.3 znajdzie się ich częściowe uzupełnienie.

Na  wstępie  niniejszego  procesu  wnioskowałem  o  wyłączenie  Sędziów  stosujących 
powyższe praktyki  lub nie reagujących na nie. Niestety NSA nie zgodził  się lecz uznał  między 
innymi co następuje:  podważanie mocy prawnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie może 
być powodem wyłączenia Sędziów od sprawy godzącej bezpośrednio w Godność, wolności i prawa 
człowieka.  ( Sygn. akt II OZ 182/13 13 marca 2013)

Jeśli  nie  ma  zgody  na  wyłączenie  sędziów  orzekających  na  podstawie  doktryny 
podważającej moc prawną Konstytucji R. P. wobec tego należy domagać się zaprzestania takiej 
praktyki oraz usunięcia wynikających z niej wad. Dopuszczenie do orzekania na podstawie takiej 
praktyki  (przykład:  wyrok  II  SA/Lu  479/09  akapit  1  str.  4)  oznacza  uznanie  przez  Wymiar 
Sprawiedliwości  dopuszczalności  godzenia  w  Konstytucję  na  co  w  demokratycznym  państwie 
prawnym nie można się zgodzić. 

Dlatego  stawiam  Wojewódzkiemu  Sądowi  Administracyjnego  oraz  imiennie  Prezesowi 
WSA w Lublinie oraz Prezesowi NSA następujące pytanie prawne:
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I.  Czy wyroki dotyczące bezpośrednio człowieka a zapadające wyłącznie na podstawie ustaw z 
pominięciem przepisów Konstytucji, lub niebezpośrednim zastosowaniem przepisów Konstytucji, 
lub na podstawie doktryny podważającej moc prawną Konstytucji (mam na myśli wyrok II SA/Lu 
479/09 akapit 1 str. 4), są zgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i czy mogą uzyskać moc 
prawną?

Rozstrzygnięcie powyższego powinno nastąpić przed zapadnięciem wyroku bo może mieć wpływ 
na prawidłowość procesu a uzasadnienie jego postawienia wypływa z dotychczasowych praktyk 
Sądów  i  organów  związanych  z  niniejszym  procesem.  Było  już  stawiane  przez  skarżącego 
kilkakrotnie i w różnych formach ale zawsze ignorowane.
 
Warte  podkreślenia  jest,  że  w sprawie (II  OZ 182/13 13 marca  2013) WSA i  NSA całkowicie 
zignorowały konkretne pytania stawiane  przez skarżącego: 

a) czy pomijanie lub niebezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji jest błędem?"  
b) dlaczego argumentom wskazanym przez skarżącego odmówiono mocy prawnej?

Zdaniem skarżącego zastępowanie odpowiedzi ignorowaniem lub udawaniem, że konkretne pytania 
lub argumenty nie padły jest również niedopuszczalne, nie może stanowić podstaw prawidłowego 
rozstrzygnięcia a dopuszczalność takich praktyk godzi nie tylko w kulturę, etykę i moralność ale 
również w najwyższe prawo: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego  wzywam  imiennie  Sędzię  Krystynę  Sidor,  Przewodniczącego  niniejszego  składu 
sędziowskiego, Prezesa WSA w Lublinie oraz Prezesa NSA do ustosunkowania się do powyższego 
jeszcze przed zapadnięciem niniejszego wyroku. 

Również:  wzywam ponownie  WSA w Lublinie  do  odpowiedzi  na  każde  z  osobna  następujące 
pytania prawne:
 
II.  Czy  podważanie  mocy  prawnej  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  przez  Sąd  jest 
dopuszczalne? 
III.  Czy  ignorowanie  przez  Sąd  argumentów  strony  zamiast  wykazywania  dlaczego  tym 
argumentom odmawia się mocy prawnej również jest dopuszczalne? 

Oraz następne pytania:
IV.  Czy stwierdzenie  Sędziego (  Sąd Rejonowy w Puławach II  K 705/12 -  proces związany z 
niniejszym) cyt: "Sąd zastosuje przepisy Konstytucji wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe" jest 
prawidłowe? 
V. Czy nazywanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej publicystyką przez ( Sędzia NSAII OSK 
1986/10 - proces związany z niniejszym) jest prawidłowe? 
VI. Czy nazywanie przez Sędziów (WSA w Lublinie, NSA, Sądu Okręgowego w Lublinie, Sąd Rej. 
w Puławach) oraz przedstawicieli organów m/innymi INB, podczas procesów i spraw związanych z 
niniejszym sensu, logiki i ducha zadawanych przez skarżącego pytań oraz udziału skarżącego w 
procesach "próbą zburzenia porządku prawnego" jest prawidłowe? 
VII.  Czy  zachowania  zawarte  w  postawionych  pytaniach  mogą  być  podstawą  prawidłowych 
procesów?
Szczegóły i dokładne okoliczności zamierzam przedstawić w innym miejscu ale na życzenie Sądu 
udostępnię  je  w  procesie  niniejszym.  Moim  zdaniem  powyższe  praktyki  są  przykładami 
powszechnej  lecz  niedopuszczalnej  praktyki  uporczywego  utrzymywania  prymatu  stalinowskiej 
doktryny prawnej ponad duchem i literą obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.



Jeśliby odpowiedzi na wyżej postawione pytania okazałyby się zgodne ze stanowiskiem skarżącego 
stawiam w imię dobra Wymiaru Sprawiedliwości wniosek o usunięcie z niniejszego procesu oraz 
procesów związanych wszystkich aktów opartych na wskazanych wyżej doktrynach, dogmatach itd.

Skarżący  pragnie  ponownie  podkreślić,  że  wielokrotnie  wskazywał  na  przykłady  powyższych 
praktyk. Dodatkowo deklaruje gotowość do natychmiastowego ich uzupełnienia, uszczegółowienia, 
wyjaśnienia, dodatkowego opisania, zaopatrzenia w komentarz itd. ... 
Na  poziomie  ogólnym skarżący  pragnie  wskazać,  że  wszystkie  jego  argumenty  mające  naturę 
konstytucyjną,  podkreślam  wszystkie,  zostały  zignorowane,  potraktowane  jak  powietrze, 
przeinaczane, czasami wyśmiane. 
Jest  oczywiste,  że  praktyka  ignorowania  argumentów  natury  konstytucyjnej  a  reagowania 
wyłącznie na te argumenty, które da się zastosować na podstawie i poziomie prawa kodeksowego 
jest niedopuszczalna nie tylko w procesach takich jak ten oraz związanych czyli w procesach o 
charakterze czysto konstytucyjnym. 

Jeśli  powyższe  praktyki  są  niedopuszczalne  to  należy  wskazać,  że  w  takich  przypadkach 
ustawodawstwo kodeksowe nie  daje  zwykłemu obywatelowi  żadnej  możliwości  odwołania  się, 
sprostowania  i  naprawienia  szkody.  Szkoda staje  się  nieodwracalna.  Na co  dzień znamy wiele 
takich  przykładów:  wyroki  czy  postanowienia  rażąco  niezgodne  z  Konstytucją,  zdrowym 
rozsądkiem, etyką,  moralnością oraz bezrefleksyjny komentarz Sędziów: powyższe zgodne są z 
takim lub  innym przepisem.  I  na  tym koniec  bo  "takie  jest  prawo"  -   najczęstsza  wymówka,  
wymówka? Podobnych używali hitlerowscy obozowi strażnicy i stalinowscy siepacze ... To zresztą 
głównie z tego powodu, z powodu zbrodni w majestacie prawa powołano Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka, Kartę ONZ, Deklarację Helsińską ... jaskrawo podobne do pierwszych rozdziałów 
Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Należy wyrazić ubolewanie,  że Wymiar Sprawiedliwości 
nadal działa bardziej według dawnej mentalności, ukształtowanej przez totalitarne reżimy faszyzmu 
i stalinizmu niż zasady demokratycznego państwa prawnego, ... o tym później. 

Teraz  skarżący  pragnie  Wysokiemu  Sądowi  zwrócić  uwagę  na:  dotychczasowe  wyroki  i 
postanowienia  w  sprawach  związanych  z  niniejszą  wydane  były  na  podstawie  doktryny 
podważającej moc prawną Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz praktyki ignorowania 
zamiast  wykazywania  braku  słuszności  argumentów  oraz  przeinaczania  znaczenia 
argumentów a  prawo  kodeksowe  nie  daje  skarżącemu  żadnej  możliwości  weryfikacji 
słuszności takich wyroków przed Sądami Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe  uzasadnia  pytania oraz  wniosek o usunięcie  nieprawidłowości  -  gdy zapadnie wyrok 
gwałcący etykę, moralność i Konstytucję będzie już za późno i  powstanie nieodwracalna szkoda. 
Wysoki Sąd z praktyki dobrze wie, że w drugiej instancji nie bada się już słuszności wyroku lecz 
jedynie zgodność postępowania Sądu z prawem kodeksowym a problemy natury konstytucyjnej 
oraz  wskazywane  przez  skarżącego  pozostają  w próżni.  Wysoki  Sąd  również  wie,  że  WSA w 
Lublinie  nie  troszczy  się  o  możliwość  zażegnania  szkody  nie  do  odwrócenia,  przed  taką 
możliwością przestrzegałem lecz zostałem zignorowany, patrz: wyroki w sprawie grzywny. 

Powyższe pytania są fundamentalne dla prawidłowego, zgodnego z Konstytucją procesu jak 
również  dla  określenia  i  oceny  praktyk  organów oraz  Sądów oraz  określenia  ich  stosunku do 
Konstytucji  co  powinno być  uczynione  bezzwłocznie,  przed  wydaniem jakiegokolwiek  wyroku 
ponieważ  nie  można  osądzać  w  nieskończoność  na  podstawie  sprzecznej  z  obowiązującą 
Konstytucją minionej doktryny. I nie jest tu prawidłowe: działam na podstawie przepisu ... koniec 
kropka. Konstytucja nakłada bowiem niezbywalny obowiązek ciągłego monitorowania zgodności 
wyroku z prawem najwyższym. 



Zdaniem  skarżącego  wyżej  opisane  praktyki  są  niedopuszczalne  ale  są  powszechne.  Oto  w 
dotychczasowych rozprawach  związanych  z  niniejszą  sprawą  Sądy uporczywie  uchylają  się  od 
odpowiedzi na pytania natury konstytucyjnej oraz od ustosunkowania się do argumentów natury 
konstytucyjnej.  Działanie  Sądów  czyni  sprawę  prawnie  absurdalną:  oto  sprawy  natury  prawa 
najwyższego Sędziowie oceniają na podstawie prawa niższego.Trzeba to mocno podkreślić. 

A w wyroku II SA/Lu 479/09 na stronie 4 Sędziowie otwarcie podważyli moc prawną Konstytucji 
Rzeczypospolitej  Polskiej  ujawniając  prawdziwe,  niekonstytucyjne  oblicze  Wymiaru 
Sprawiedliwości.  Zmowa?  Niechęć  przyznania  się  do  błędów  polegających  na  PRL-wskim 
stosunku do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

Stawiam  Wymiarowi  Sprawiedliwości  zarzut  systemowego  łamania  Konstytucji 
Rzeczypospolitej  Polskiej polegającego  na  uporczywym  ignorowaniu  przepisów  Konstytucji 
Rzeczypospolitej  Polskiej  -  odwróceniu  konstytucyjnej  hierarchii  praw:  stawianiu  prawa 
kodeksowego ponad prawem konstytucyjnym, minionej, PRL-wskiej doktryny ponad obowiązującą 
Konstytucją.  Patrz:  wykład  4  kwietnia  2014  -  Autonomiczne  Centrum  Społeczne  Cicha  4, 
„Rewitalizacja  i  kultura  przestrzeni  w  rozwoju  lokalnym”  tom  I  -  wyd.  Wyższa  Szkoła  im 
Jańskiego, "Pogarda w architekturze" - ARCHE nr 25/2014 wyd. St. Genius Loci. 

Powyższe w postaci wezwania do usunięcia naruszeń prawa polegających na nie stosowaniu 
lub  niebezpośrednim  stosowaniu  przepisów  konstytucyjnych  przedstawiłem  Sądowi  WSA  w 
Lublinie. Niestety to również zostało zignorowane. Po prostu zignorowane!

Patrz również :“Prawo konstytucyjne jako fundament innych dziedzin prawa“ konferencja naukowa 
Uniwersytet Łódzki, 24-25 kwiecień 2014 cyt:
" Jeszcze dziesięć lat temu ... nie odczuwałem żadnej potrzeby odnoszenia się do reguł ponadkodeksowych.  
Normy  konstytucyjne  sytuowały  się  dla  większości  prawników w  sferze  ideologii  i  decorum,  nie  miały  
wpływu  na  realną  rzeczywistość,  ani  też  żadnego  z  nią  związku.  Dzisiaj  trudno  wyobrazić  sobie  
kompetentnego jurystę, który – przy nawet bardzo dogmatycznie zawikłanych problemach – nie usiłowałby  
spojrzeć  na  uprawianą  przez  siebie  dziedzinę  z  perspektywy  norm ponadudstawowych,  ogólnych  zasad
i wartości systemu. Nie wyobrażam sobie więc, abym mógł dzisiaj kompetentnie mówić ... bez sięgania do  
Konstytucji  i  ukształtowanego na jej tle orzecznictwa. Owa szersza perspektywa oglądu obowiązującego  
prawa,  możliwość  wyjścia  poza  granice  obowiązujących  reguł  gałęziowych  i  poszukiwania  innych  
pozagałęziowych punktów odniesień (to co nazywa się promieniowaniem konstytucji na wszystkie dziedziny  
prawa lub konstytucjonalizacją prawa) staje się wielką szansą i prowadzić może do stopniowej ewolucji  
całego systemu w kierunku sprzyjającym bardziej ludziom, ich wolności i potrzebom. Ale jest to zarazem  
wielkie  wyzwanie  dla  prawników  uprawiających  swój  zawód,  wprowadza  imperatyw  stałego  
“monitorowania” szczegółowych i często zdawać by się mogło czysto technicznych reguł postępowania z  
punktu widzenia zasad usytuowanych na wyższym piętrze systemowej hierarchii.  Ocena konstytucyjności  
prawa nie jest bowiem już dzisiaj i nawet nie powinna być wyłącznym zadaniem sądu konstytucyjnego, ale  
jeśli  ma  funkcjonować  realnie  w  systemie  wymaga zaangażowania  po  stronie  każdego  kto  prawem się  
zajmuje i podejmuje decyzje o jego stosowaniu.” - prof. Marek Safjan
Zauważmy,  “Jeszcze  dziesięć  lat  temu  ...  to  musiał  być  rok  2004,  a  Konstytucja  obowiązuje  od 
kwietnia 1997 roku - jeszcze w 7 lat od wejścia w życie Konstytucji Profesor nie odczuwał  "żadnej  
potrzeby odnoszenia się do reguł ponadkodeksowych".

Prof. Ewa Łętowska powiedziała (relacja Ewy Siedleckiej, publicystki prawa, Gazeta Wyborcza): 
"Deska  ma  rację,  ale  czy  uda  mu  się  to  udowodnić  przed  Sądem?  Musiałyby  zaistnieć  dwa  
brzegowe warunki: musiałby natrafić na odważnego oraz uczciwego Sędziego"

Zdaniem  skarżącego  to  co  prof.  Marek  Safian  określa  cyt:  " Owa  szersza  perspektywa  oglądu  
obowiązującego prawa... prowadzić może do stopniowej ewolucji całego systemu w kierunku sprzyjającym 



bardziej  ludziom,  ich  wolności  i  potrzebom.  Ale  jest  to  zarazem  wielkie  wyzwanie  dla  prawników 
uprawiających swój zawód, wprowadza imperatyw stałego “monitorowania” szczegółowych i często zdawać  
by się mogło czysto technicznych reguł postępowania z punktu widzenia zasad usytuowanych na wyższym  
piętrze systemowej hierarchii."         choć idzie w dobrym kierunku jest wyrazistym przykładem 
"systemowego  łamania  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dlaczego?  Bo  Konstytucja 
obowiązuje od chwili jej ogłoszenia a nie od momentu uświadomienia sobie przez prawników lub 
sprostania przez nich "wielkiemu wyzwaniu".

Pyt VII.  Dlaczego, z jakiego powodu oraz na podstawie i w granicach jakiego prawa Polacy 
skazani  zostali  na  wielodekadowe oczekiwanie  na  wprowadzenie  w  życie  litery  i  ducha 
Konstytucji, która przecież zaczęła obowiązywać w kwietniu 1097 roku i w tym samym dniu 
na Sądy oraz organy spadł obowiązek stosowania Jej przepisów bezpośrednio?.
Pytanie  jest  zasadne ponieważ wydaje  się,  że  tylko takie  może być początkiem uświadomienia 
Sędziom ich błędów oraz skali cierpień, których powodem jest ich praktyka postępowania zgodnie 
z przyjętymi jeszcze za Stalina zasadami.

"Sytuacja przypomina przedwojenną anegdotę, kiedy II Rzeczpospolita dokonała kodyfikacji prawa w kraju  
złożonym z peryferii trzech zaborów, kiedy od lat obowiązywało już nowe prawo, pewien wizytator sądowy  
gdzieś na kresach z niemałym zdziwieniem spostrzegł, że tamtejsze Sądy wciąż orzekają wg starych, carskich  
kodeksów. Gdy spytał przewodniczącego wizytowanego sądu dlaczego tak jest, tamten odpowiedział: „a wie  
pan,  u nas jakoś tak się przyjęło”.  Czy z tą samą sytuacją mamy do czynienia obecnie?" - pyta Jerzy 
Górski, wydawca miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. 

Ponadto, NSA nie uznał za stosowne ustalenia prawdy, co oznacza umieszczenie w fundamencie 
procesu kłamstwa. NSA dał a priori wiarę oświadczeniom Sędziów WSA i scedował na skarżącego 
obowiązek  "wskazanie  i  udowodnienie  okoliczności,  które  by  podważały  wiarygodność  
oświadczenia  Sędziego"  (  NSA  Sygn.  akt  II  OZ  182/13  str.  7)  jednocześnie  uniemożliwił 
skarżącemu dokonanie powyższego poprzez nieokazanie oświadczeń skarżącemu  -   o ich istnieniu 
skarżący dowiedział się po czasie, dopiero z kończącego sprawę postanowienia.
Chciałbym  podkreślić:  wskazałem  fakty  i  wskazałem świadków,  cóż  więcej  można  zrobić  dla 
ustalenia prawdy? 
Ponadto w tejże sprawie (chodzi o   II OSK 1986/10 z 13 stycznia 2012 w sprawie) NSA uchylił się 
od  zbadania  zarzutów  natury  konstytucyjnej  a  Sędzia  dopuściła  się  lekceważenia  skarżącego 
poprzez gesty wyrywania sobie włosów z głowy oraz zlekceważenia Konstytucji poprzez nazwanie 
Jej "publicystyką". To również stało się w obecności świadków. 
A pisemnie (str  3/4 Sygn akt II  OZ 182.13),  w oświadczeniu Sędzia WSA dopuścił  się wobec 
skarżącego insynuacji  wskazując  frustrację  jako  podłoże  jego argumentacji  bez  uzasadnienia  w 
których fragmentach argumentacji ta frustracja jest zawarta i na czym ma polegać.

Demagogia,  kłamstwo  czy  bezpodstawne  pomówienie  nie  może  zastąpić  faktów, 
argumentów  i  logicznie  wyprowadzanych  wniosków.  W  żadnym  wypadku  nie  mogą  być 
powszechną  praktyką  przed  Sądami,  nie  są  bowiem  przymiotem  demokratycznego  państwa 
prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej - art. 2 KRP, lecz zakazanego 
konstytucyjnie  ustroju  totalitarnego,  dlatego należy  je  usunąć  lub  rozwiązać  zgodnie z  prawem 
(gdzie Konstytucja praktycznie jest potraktowana zgodnie z art 8 p 1 KRP jako prawo najwyższe) 
oraz zgodnie z sumieniem, etyką i moralnością. 

Wyrażam ubolewanie z powodu powyższych rozstrzygnięć oraz pojawienia się na wstępie 
szeregu nieusuniętych wad i nieprawidłowości i pragnę podkreślić i przypomnieć co następuje:



Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  nakłada na organy władzy publicznej  w tym Sądy wiele 
obowiązków, między innymi następujące: obowiązek ochrony i poszanowania Godności, wolności i 
praw człowieka (art.  30 KRP), obowiązek zapewnienia wolności  i praw człowieka (art.5 KRP), 
obowiązek zapewnienia obywatelom możliwości korzystania z wolności i praw zapewnionych w 
Konstytucji (art. 37) ... na inne wskazywałem wielokrotnie wcześniej.
Podkreślenie  i  przypomnienie  jest  uzasadnione  i  na  miejscu  w  związku  z  powyższymi 
okolicznościami i chociaż, jak twierdzi Prezes WSA w Lublinie, Prezes NSA oraz inni wydający 
wyroki  Sędziowie,  owe  praktyki  być  może  zgodne  są  z  prawem  kodeksowym,  jednocześnie 
uchybiają przepisom Konstytucji. A przypomnijmy Konstytucja jest prawem najwyższym (art 8 p. 1 
KRP),  wyższym więc  od  kodeksowego -  a  więc  Sędziowie,  którzy prawo kodeksowe stawiają 
ponad prawem konstytucyjnym uprawiają zwyczajne bezprawie. 

To prowadzi  do rozważań oraz refleksji:  po co nam Konstytucja  skoro Ją powszechnie: 
lekceważymy, pomijamy, podważamy jej moc prawną - nie chcemy?4

Zdaniem skarżącego w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości  społecznej  jest  niedopuszczalne:  lekceważenie,  pomijanie,  podważanie  mocy 
prawnej Konstytucji.

Konstytucja,  mówiąc  w  uproszczeniu  jest  prawnym  wyrażeniem  wartości:  uczciwości, 
sprawiedliwości,  moralności,  etyki,  ...  przynajmniej  Jej  pierwsze  rozdziały.  Stawia  najwyżej 
szacunek dla Godności człowieka,  jego wolności i  własności nadając tym wartościom charakter 
bezwzględnie  nienaruszalny  w  ich  istocie.  Jest  konstytuantą,  na  którą  wszyscy  się  zgadzają  i 
zobowiązują przestrzegać. Ma zapobiegać nadużyciom państwa, zapobiegać wierze w nieomylność 
i  prawidłowość  ustaw  oraz  spowodować  jak  najszybsze  pozbycie  się  totalitarnego  balastu  - 
stalinowskiej  doktryny  prawnej  minionego  systemu.  Wyrażone  jest  to  logicznie  w  pierwszych 
trzech rozdziałach, przywołam tylko art 8 związku z art 13 oraz w samą konstytucyjną hierarchię 
wartości i praw demokratycznego państwa prawnego, gdzie podkreślmy: Konstytucja jest prawem 
najwyższym -  art.  8  p  1.  a  Godność,  Istota  Wolności  oraz  Istota  Własności  są  najwyższymi 
wartościami KRP - art. 30, 31 p.3, 64. p.3.

Dodajmy,  Konstytucja  nakłada  na  przedstawicieli  władzy  publicznej,  w  tym  również 
Sędziów,  obowiązek  działania  na  podstawie  i  w granicach prawa  -  art.  7  KRP czyli  działania 
najpierw i przede wszystkim na podstawie i zgodnie z prawem konstytucyjnym.

Oznacza to działanie zawsze w granicach prawa konstytucyjnego - Konstytucja nie pozostawia 
to żadnych luk lub niedomówień a wyjątki tylko wtedy, gdy sama Konstytucja o tym stanowi.

Działanie wyłącznie na podstawie prawa kodeksowego oznacza łamanie Konstytucji

Co najważniejsze, jest to obowiązek niezbywalny, bez żadnego możliwego odstępstwa..  

Konstytucja jest  najwyższym prawem Rzeczypospolitej  Polskiej  -  art  8 p.  1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej;

Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej - art. 8 
p. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

4



Czy  można  ignorować  najwyższe  prawo?  Czy  można  powiedzieć:  "My  przestrzegamy 
prawa"  zapominając o prawie najwyższym?

Czy można powiedzieć: "Nas obowiązują przepisy a nie Konstytucja" ?

Co  można  zrobić  gdy  u  podstaw  niniejszego  procesu  znalazły  się  wielokrotne:  "Nas 
obowiązują przepisy a nie Konstytucja"? Co powinien zrobić obywatel słysząc: "Nas obowiązują 
przepisy a nie Konstytucja"?

Oto Rada Miasta Kazimierz Dolny na posiedzeniu zwołanym w celu rozpatrzenia niniejszej 
skargi  razem  z  poprzedzającą  salwą  śmiechu:  Ha,  ha,  ha,   "Nas  obowiązują  przepisy  a  nie 
Konstytucja" 
Oto Policjanci z Puław po najściu po północy na mój dom, wcześniej oświetliwszy reflektorami 
przez okna jego wnętrze również: "Nas obowiązują przepisy a nie Konstytucja"
Podobnie Wojewoda Lubelski, Starosta Puławski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 
Puławach i wielu innych ...
Zupełnie podobnie Sędzia NSA i wielu profesorów prawa: "Konstytucja to tylko beletrystyka"
Prof.  Płatek:  "Konstytucja  obowiązuje  ale  brak  odpowiednich  procedur  aby  weszła  w  życie" 
Autonomiczne Centrum Społeczne, Lublin, marzec 2014, 
Prof, Prezes TK Jerzy Stępień:  "Konstytucja sobie a prawo wykonywane jest jakie jest" - wykład, 
luty 2014, St. Genius Loci, Wilanów.
Prof. Safian: "Nie odczuwałem żadnej potrzeby ... odnoszenia się do Konstytucji"

Efektem powszechnych praktyk organów polegających na uporczywym ignorowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej stał się powszechny obyczaj gdy tysiące ludzi w Polsce: "Konstytucja! 
ha, ha, ha, ... naiwny, daj łapówkę to załatwisz". Podobnych w internecie jest tysiące. Czy Wymiar 
Sprawiedliwości  działając wyłącznie na podstawie prawa kodeksowego nie ponosi winy za taki 
stan? Czy jest prawidłowe aby Sędziowie podczas rozprawy kompromitowali się nieznajomością 
przepisów  Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej?  np.  Sąd  Okręgowy  w  Lublinie  w  obecności 
świadków w sprawie XI Ka 767/13.

Również:  Efektem  powyższego  jest  patologiczna  sytuacja  w  Kazimierzu  i  okolicy  po 
wprowadzeniu w 1998 roku zaskarżonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni": oto 
tysiącom osób zawieszono na 20 lat możliwość skorzystania z przysługującego im konstytucyjnego 
prawa do osiedlenia  się  podczas gdy innym osobom, również  liczonym w tysiącach dano taką 
możliwość a stało się to w trybie niezgodnym z planem miejscowym oraz w trybie niedostępnym 
dla tej pierwszej grupy, co więcej ujawnienia informacji na ten temat odmawia Burmistrz Kazimierz  
Dolnego  posługując  się  argumentem  "brak  interesu  prawnego".  Ponieważ  interes  prawny 
skarżącego jest oczywisty składam wniosek o zażądanie informacji na ten temat od właściwych 
organów i  włączenia  jej  jako dowodu do niniejszego procesu.   Informacja powinna między 
innymi zawierać dane: ilu osobom od 1098 roku udzielono pozwolenia na budowę w Gminie i 
Mieście Kazimierz Dolny w trybie niezgodnym z miejscowym planem zagospodarowania oraz ilu 
osobom odmówiono w tych samych latach pozwolenia włączając w to osoby, którym odmówiono 
ustnie. 

Innym  efektem  ignorowania  Konstytucji  są  między  innymi  następujące  zdarzenia  z  których 
wymienię tylko część:
 - wymuszenie ode mnie łapówki przez pracownika Starostwa powiatowego



 -  nałożenie  nienależnego podatku przez  Burmistrza,  uchylenie  go  ale  dopiero po  wieloletnich 
staraniach i nie zwrócenie go
 - najście w nocy Policji na moje mieszkanie
 - bezprawne nałożenie na mnie grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki i uchylenie jej ale po 
długich staraniach
 -  nałożenie  grzywny  w celu  przymuszenia  do  rozbiórki  po  rozpoczęciu  rozbiórki! ...  oraz  po 
zgłoszeniu jej i podaniu terminu jej zakończenia - przez ten sam organ, który przyjął zgłoszenie
 - wielokrotne "wizje lokalne" w moim domu przekraczające potrzeby "przeprowadzenia dowodu"
 - skierowanie mnie na przymusowe badania psychiatryczne
 - nałożenie na mnie kary 8 miesięcy ograniczenia wolności za "łamanie porządku prawnego"
 - nazywanie skarżącego przez PINB przestępcą przed demonstracją na rzecz podnoszonych przez 
skarżącego spraw konstytucyjnych (na długo przed nałożeniem kary)

Na koniec chciałbym wskazać Wysokiemu Sądowi na istotną i dyskwalifikującą zaskarżony plan 
sprzeczność: oto treść Uchwały wskazuje na możliwość zabudowy podczas gdy odzwierciedlenie 
graficzne tej  Uchwały takiej  możliwości  nie  dopuszcza.  Na błąd ten  wskazałem w pismach do 
Starosty i PINB wraz z wezwaniem do jego usunięcia lecz organy te pozostawiły to wezwanie bez 
odpowiedzi.

Stąd wniosek: wnioskuję o przyjęcie dowodu w formie ekspertyzy na dyskwalifikującą plan wyżej 
wskazaną sprzeczność.

Ze względu na stan zdrowia (informowałem o tym Wysoki Sąd) nie zdążyłem ukończyć niniejszego 
pisma. Istotne braki, dowody, fakty jestem w stanie uzupełnić.

Waldemar Deska

Do wiadomości:
1. Prezes WSA w Lublinie
2. Prezes NSA
3. Minister Sprawiedliwości
4. Prokurator Generalny


