Szanowni Państwo!
Informuję, że Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji, którego
przewodniczącym jest poseł Kornel Morawiecki, a którego ja mam zaszczyt być
wiceprzewodniczącym, organizuje w dniu 16 stycznia 2016 r. (sobota) konferencję w
Sejmie (sala kolumnowa) na temat:
„Konstytucja – Wymiar Sprawiedliwości i Obywatele”
Celem konferencji będzie rozpoczęcie zbierania, opisywania i konfrontowania z
Konstytucją - przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia. Uważamy bowiem,
że istniejąca w polskim "wymiarze niesprawiedliwości" patologia ma swoje źródła w
rozwiązaniach konstytucyjnych albowiem rozmiary sądowych krzywd są zbyt rozległe
żeby je wytłumaczyć li tylko niedoskonałością osobistą tego czy innego
funkcjonariusza.
Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do udziału w konferencji ale przede wszystkim
oczekujemy, że opiszecie zwięźle swoje sprawy, w których na skutek działania
funkcjonariuszy państwa (sędziowie i prokuratorzy) ponieśliście szkody. W
załączeniu - dla ułatwienia podsyłam schemat ankiety, wg którego każda sprawę
proszę opisać.
Tak opisane sprawy proszę przesłać (wraz ze zgłoszeniem do udziału w konferencji)
jako załącznik word'owski na mój adres mailowy, ale także równolegle do naszego
biura sejmowego na adres pani Doroty Borychowskiej obsługującej nasz zespół:
DOROTA.BORYCHOWSKA@SEJM.PL
proszę także przysyłać korespondencje równolegle do mnie na obydwa moje adres,
ten domowy i biurowy: januszsanocki@nowinynyskie.com.pl
Opisane przez Państwa sprawy proszę także wydrukować i złożyć podczas
konferencji w dniu 16 stycznia. Złoża się one na raport o bezprawiu, który jako zespół
poselski będziemy chcieli opublikować. Ci z Państwa, którzy opracują w zwięzły i
przejrzysty sposób swoją ankietę będą mogli wystąpić podczas konferencji żeby
zaprezentować swoje przypadki. na konferencje zaprosimy bowiem przedstawicieli
sejmowej komisji sprawiedliwości oraz przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości.
warunkiem wystąpienia przez Państwo jest jednak odpowiednio wczesne nadesłanie
wypełnionej ankiety. Wszystkie sprawy będą zamieszczone w pełnym raporcie będziemy także zastanawiać się nad możliwością wprowadzenia rewizji
nadzwyczajnej i naprawienia krzywd - jeśli to będzie możliwe.
Nasza konferencja, ma być początkiem prac nad nową Konstytucją, przyjęliśmy
temat bezprawia sądowego, albowiem uważamy że w nowej ustawie zasadniczej
powinny zostać uregulowane inaczej i lepiej dwie dziedziny naszego życia
publicznego: wymiar sprawiedliwości, tak by uniemożliwić maksymalnie wydawanie
niesprawiedliwych wyroków, oraz prawo wyborcze.
Zapraszamy także do udziału w konferencji wszystkich - obywateli, grupy, komitety
referendalne, stowarzyszenia które chcą wziąć udział w pracy nad nową konstytucją.
Proszę o zgłoszenia tak indywidualne jak grupowe (z podaniem danych adresowych)
a także bardziej szczegółowo tematyki, którą będą chcieli się Państwo zająć.

Planujemy w nadchodzącym roku zorganizowanie cyklu konferencji w Sejmie, a
także cyklu spotkań regionalnych, na których obywatele mogliby wypracowywać
wspólne stanowisko w poszczególnych dziedzinach nowej Konstytucji.

Czekam więc na Państwa zgłoszenia
Janusz Sanocki

