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Ustawa o sądach pokoju ….  

Art. 33. Wynagrodzenie sędziego pokoju wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego w stawce 

pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia 

społecznego. 

Tworzenie nowego bytu w ramach tzw. wymiaru sprawiedliwości jest kreowaniem nowych 

miejsc pracy dla absolwentów studiów prawniczych finansowanych z budżetu państwa 

[miejsca pracy i studia]. Nowy byt nie rozwiązuje żadnego z realnych problemów tzw. 

wymiaru sprawiedliwości. A już w szczególności nie rozwiązuje problemów ofiar 

stosowania prawa w RP. 

Stowarzyszenie Niepokonani2012 oczekuje prac nad normami ustawowymi konfrontującymi 

się z patologią a nie rozbudowywaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości RP. Od wzrastającej 

ilości sędziów w państwie patologii nie ubędzie. Wręcz należy oczekiwać, że patologia 

orzecznicza będzie się rozrastać. 

Przykład: obecnie zwykłe postępowanie cywilne trwa latami i na żadnym etapie nie można 

zdyskontować konfrontacji z oczywistymi przestępstwami skierowanymi przeciwko dobru 

wymiaru sprawiedliwości RP. Przestępstwa te to: składanie fałszywych zeznań, poświadczanie 

nieprawdy w dokumentach, fałszowanie dokumentów (urzędowych i prywatnych), itd., itd. 

Skuteczna konfrontacja z takimi przejawami patologii obniży liczbę spraw w sądach 

kilkukrotnie. 

Jedyna kodyfikacja cywilna pozwalająca na swoisty odwet na oszustach sądowych to: 

Art. 4421. KC 

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody 

§ 1.Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 

przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo 

przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej 

do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

§ 2.Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega 

przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu 

na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 

naprawienia. 

§ 3.W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej 

niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie 

obowiązanej do jej naprawienia. 

§ 4.Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może 

skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. 

 

Lecz sądowa praktyka dowodzi, iż osoby wykonujące zawód sędziego mają błędnie 

ukształtowaną świadomość prawną i społeczną. Pozew cywilny dyskontujący ww art. KC nie 

jest podważeniem wyroków sądowych lecz żądaniem odszkodowania za wyrządzoną szkodę 

majątkową. Patologia stosowania prawa w RP polega na tym, że podczas procesu cywilnego 

żaden organ nie podnosi zarzutów z zakresu czynów wymierzonych w dobro wymiaru 
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sprawiedliwości RP, które to dobro jest pokrzywdzonym bezpośrednio. Ofiara takich działań 

staje się pokrzywdzonym bezpośrednio dopiero gdy utraci mienie. Czyli, mamy ofiarę wyzbytą 

z mienia, której ustawa proponuje dochodzenie roszczeń na ogólnych zasadach tj. opłata 5% 

od wartości przedmiotu pozwu oraz finansowanie prawników. Prokuratury z zasady gardzą 

ofiarami na każdym etapie postępowań. Skuteczność egzekucji z mienia w wykonaniu 

komorników każdą ofiarę pozbawi jakichkolwiek szans na dochodzenie swych praw. 

Innym obszarem patologii prawa stanowionego i wykonywanego jest dezynwoltura pojęciowa. 

Przykład:  

Art. 7541. Upadek zabezpieczenia 

Dz.U.2021.0.1805 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, 

zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch 

miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało 

zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego 

środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego 

roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie 

czynności egzekucyjnych. 

Co to jest wniesienie o dokonanie czynności egzekucyjnych? List do komornika bez tytulu 

wykonawczego? Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika? System 

prawny w RP pelen jest niekonsekwnecji i braku jednoznaczności. Co prawnik to inna 

interpetacja. 

Cały system stanowienia i stosowania prawa ma jeden cel: produkcja dłużników i zaganianie 

ich w objęcia postępowań egzekucyjnych. 

Nie ma żadnych skutecznie prawnych możliwości ochrony ofiar przed patologią tj. np. wyroki 

wydawane wbrew normom ustawowym. 

Wracając do sądow pokoju, czy ta inicjatywa ma na celu konfrontacje z patologią taką jaką 

obanża wyrok: Sądu Najwyższego RP, IV KK 93/09 z dnia: 27.11.2009r.: 

..”Analiza uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie pozostawia wątpliwości co do 

tego, że  Sąd Okręgowy [w Krakowie] nie rozważył żadnego z zarzutów 

podniesionych w apelacji. Ponadto do treści wniesionego środka odniósł się w 

tonie nie tylko ironicznym, ale ponadto w sposób mogący świadczyć o 

rozpoznaniu apelacji z naruszeniem zasady bezstronności.” 

 

Dla edukacji ofiar wymiaru sprawiedliwości należy wskazać, że w Sądzie Okręgowym w 

Krakowie dokonano celowego i świadomego fałszerstwa dokumentu poprzez zmianę daty na 

pocztowej zwrotce aby w aktach można było wykazać, że oskarżony został poinformowany o 

przyznaniu pomocy prawnej przed wydaniem wyroku. Prokuratura Krajowa oraz Sąd 

Najwyższy precyzyjnie opisały jak dokonano fałszerstwa oraz w jakim celu. Także tworzenie 

fikcyjnych dowodów przez prokuratora oraz aprobata tychże przez sądy dwóch instancji 

została wykazana na sali rozpraw Sądu Najwyższego. 
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Zatem, nie życzymy sobie żadnego spłaszczania struktur sądownictwa, bo będziemy 

osadzani w zakładach karnych i pozbawiani mienia w procesach lepszych niż tzw. kiblowe 

[toalet w sądach dość]. 

   Niech inicjatorzy wszelkich reform staną obok ofiar wymiaru sprawiedliwości i poczują 

smak np. eksmisji na wypożyczane tytuły wykonawcze [Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Krowodrzy], dyskontujące fałszerstwa urzędnicze wszelkiej maści, etc.  

Może jak doznają ‘rzetelności’ operatów biegłych sądowych i ich konsekwencji 

egzekwowanych przez komorników to sny o reformowaniu wymiaru sprawiedliwości zderzą 

się z rzeczywistością. 

      Problemami w polskim sądownictwie są: znajomość prawa, rozumienie znaczenia pojęć 

podstawowych [także prawnych], respektowanie norm konstytucyjnych i ustawowych, 

znajomość logiki z wartościowaniem 0-1 [prawda-fałsz], normy etyczne i moralność w 

szerokim pojmowaniu tego słowa. 

I w takich zakresach wymagane są działania reformatorskie. Zaklinanie rzeczywistości 

ustawami to znamy doskonale w lat spędzonych w PRL-u. Jeszcze jedna pięciolatka i już, już 

będzie upragniony komunizm a obecnie to w brzmieniu: jeszcze jedna ustawa i już macie 

sprawiedliwą Polskę. G… mamy a nie sprawiedliwą Polskę. 

 

 

 


