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Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia 

 w okresie od 1.1.2019 do 01.05.2021 

Poniższe Sprawozdanie jest relacją z działań formalnych oraz nieformalnych 
Zarządu i jako materiał do Walnego Zgromadzenia 2021 dla członków Zrzeszenia 
ma pomóc w ocenie tego, co udało nam się dokonać, a czego się nie udało. 
Liczymy na życzliwą lecz przemyślaną dyskusję, które wspomoże nas w przyszłej 
aktywności.

Sprawozdanie to nie ma pełnej akceptacji całego Zarządu z powodu zgłoszonego 
przez Wiceprezesa Hornunga warunku ograniczenia jej tylko do działań formalnie 
uznanych i pominięcia tych, których nie podpisał Zarząd zgodnie z pkt.13.1 
Regulaminu.

11.02.2019 

Pismo do Sądu przeciwko odmowie prokuratury śledztwa ws. nie 
wykonywanych wyroków.

Sąd tego pisma nie rozważał, bo prokuratura zmieniła zdanie i podjęła 
śledztwo

06.05.2019 
Spotkanie z Wiceprezydentem Rabiejem i Dyr. Biura Spraw 
Dekretowych Rodkiewiczem 

05.07.2019 Zażalenie na odmowę wglądu w akta prokuratury / zostało uznane !

07.09.2019 Nasze skargi na prowadzenie śledztwa przez Prokuraturę

08.10.2019 Wnosimy do prokuratury o przesłuchanie świadków 

16.09.2019 
Pismo do WSA o informację dotyczącą skali zjawiska nie wykonywania 
wyroków.  Informację tę otrzymaliśmy.

18.09.2019 
Wniosek do Urzędu M.st Warszawy o informację dotyczącą skali nie 
wykonywanych wyroków 
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02.12.2019 
Skarga na odmowę udzielenia nam tej informacji przez Urząd Miasta, 
prowadzi mec. Herman 

16.12.2019 
Prośba do Premiera o audiencję, skierowana po audiencji udzielonej 
Janowi Śpiewakowi       nie odpowiedziana

16.12.2019 Prośba do Prezydenta o audiencję, analogicznie

17.12.2019 
Wniosek do M. st Warszawy o udostępnienie protokołów z posiedzeń 
Zespołu ds. poprawy sytuacji w BSD. Nie otrzymaliśmy

17.12.2019 Wniosek do M. st W-wy o info o środkach pieniężnych 

30.04.2020 
List prywatny Prezesa Lisieckiego do Prezesa Kaczyńskiego, powołujący
się na członkostwo w PiS – nie odpowiedziany

25.05.2020 

List Otwarty Prezesa Lisieckiego do Prokuratora Generalnego Ziobry 
oraz Premiera Morawieckiego i Prezesa Kaczyńskiego domagający się 
objęcia nadzorem śledztwa prokuratorskiego i postawienia w sądzie 
zarzutów Prezydentowi Trzaskowskiemu, co mogłoby wykluczyć go z 
kampanii na Prezydenta Polski.

Wiceprezesi nie podpisali tego listu z powodu niewłaściwego ich 
zdaniem sformułowania listu. List nie został odpowiedziany. 

02.06.2020 
List nieformalny Prezesa Lisieckiego do Sędzi Trybunału 
Konstytucyjnego  K.Pawłowicz ws. nie wykonywania wyroków, jedynie 
jako informacja dla Sądu, List został odpowiedziany.

26.05.2020 Kopia powyższego listu do Ministra Mariusza Kamińskiego 

26.06.2020 
List do Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara z prośbą o wsparcie 
odpowiedziany terminem spotkania

...06.2020 
Obszerna opinia prawna ws. niezgodności planowanej ustawy, druk 
Sejmowy 420 z Konstytucją (mec. R.Grzesiuła)

 08.07.2020 …. złożona do Komisji Sprawiedliwości Sejmu 

16.07.2020 

Udział Zrzeszenia w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości 
omawiający absurdalną ustawę wniesioną przez posła Pawła 
Lisieckiego i Ministra Kaletę wraz ze stronnictwem SLD. Posiedzenie nie
honoruje głosu Biura Prawnego Sejmu, wg, którego ustawa łamie 
Konstytucję.



18.08.2020 

Wizyta u Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek delegacji Juliusz 
Bennich-Zalewski bez porozumienia z resztą delegacji przekonuje 
Rzecznika Bodnara o szkodliwości zaskarżenia przyjętej przez Sejm 
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Reszta delegacji 
zdezorientowana.

19.08.2020 
Zrzeszenie opracowało obszerną 16-to stronicową opinię prawną na 
temat niezgodności proponowanej ustawy w Konstytucją. (Wiceprezes 
mec. Grzesiuła)

19.08.2020 
list do Przewodniczącego Komisji Senackiej - Pocieja uzasadniający 
niekonstytucyjność rozważanej w Senacie ustawy.

19.08.2020 
list do Przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Samorządu, 
Frankiewicza -  w pow. sprawie wraz z 7-mio stronicową opinią 
uzupełniającą do opinii z 19-tego sierpnia 

19.08.2020 
Krytyczne pismo do Marszałka Senatu T.Grodzkiego w sprawie 
planowanej ustawy 

25.08.2020 prośba o korektę notatki RPO fałszywie oddającej treść spotkania

28.08.2020 list do Przewodn. Zespołu ds. Warszawy - Grajewskiej 

31.08.2020 
zgłoszeni do prac Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania 
Stosunków Własnościowych, przyjęte, zespół nie podął pracy

31.08.2020 opinia uzupełniająca do Przewodniczącego Komisji Senackiej Pocieja 

31.08.2020 opinia uzupełniająca do Marszałka Senatu T.Grodzkiego 

09.09.2020 

udział w Komisji Senackiej nt. ustawy druk sejmowy 420. Referujący w 
naszym imieniu wiceprezes Grzesiuła nie wspomina w swoim 
przemówieniu o tym, że ustawa dramatycznie łamie prawo własności 
oraz Konstytucję 

10.09.2020 
wniosek o rozszerzenie śledztwa prokuratorskiego, bez formalnej 
akceptacji, tylko ustanie !

28.09.2020 
list do Prezydenta Dudy o nie podpisywanie ustawy skierowany tylko 
przez Prezesa Lisieckiego bez formalnego poparcie Zarządu: 
Wiceprezesi Grzesiuła i Hornung odmówili podpisu.

xx.09.2020 Trzy dni stolik informacyjny, zbiórka podpisów przeciwko ustawie przed



pałacem Prezydenta prowadził Prezes Lisiecki. Tylko jedna osoba z 
naszego środowiska podpisała.  

21.09.2020 

list do Prezydenta Dudy o nie podpisywanie ustawy z 10-cio 
stronicowym uzasadnieniem wystosowany przez wiceprezesów, Prezes 
poinformowany po fakcie, kopia listu do najwyższych autorytetów 
prawnych w Polsce oraz do Komisji Europejskiej i ambasady Izraela 

30.09.2020 
Wiceprezes Grzesiuła reaguje na zarzut nieprawidłowego stanowiska w 
Senacie agresją na liście dyskusyjnej i zostaje z niej wykreślony 

12.10.2020 
prośba do TVP u uwzględnienie tematu nowo podpisanej, fałszywej 
ustawy w audycjach TVP, bez odpowiedzi 

12.10.2020 

Udział Zrzeszenia w przesłuchaniach świadków w śledztwie 
prokuratorskim. Od 12.10.20 przesłuchano do 10.03.2021  24  
świadków, głównie urzędników Miasta. Udział z możliwością zadawania 
pytań biorą Prezes Lisiecki i mec.Pośnik

27.10.2020 

Kilkoro uczestników listy dyskusyjnej od dłuższego czasu domaga się 
stanowczo wykreślenia niej agentów obcych celom naszego 
Zrzeszenie. Z powodu braku wiedzy, kto jest agentem, a kto nie, 
wykreślone zostały tylko osoby wzbudzające tymi postulatami lęki 
wśród innych.

xx.11.2020 
- 2021 

wielokrotne wnioski Wiceprezesa Hornung o informację jawną do 
Urzędu Miasta, Sądu, etc. niektóre odrzucone, walka o nie przed 
sądami. 

27.01.2021 
Udział Zrzeszenia w przesłuchaniu Dyrektora Biura do Spraw 
Dekretowych  Pana Wojciecha Latochy. P.Dyrektor nie ma odpowiedzi 
na pytanie o bezpośrednie stosowania Konstytucji.

23.02.2021 Udział Zrzeszenia w przesłuchaniu Pani Jakubowskiej-Aleksy 

09.03.2021 
Ponaglenie do Prokuratury ws. zgody na udział w przesłuchaniach  Pani
Zofii Petitjean, która złożyła własne powiadomienie prokuratury w tej 
samej sprawie

03.2021 
odrzucenie udziału Pani Zofii Petitjean w śledztwie mimo jej własnego 
wniosku o ściganie

11.03.2021 
sześć wniosków do NSA o zgodę na udział w postępowaniach, 
przygotowuje Wiceprezes Hornung 



13.03.2021 
Wiceprezes Grzesiuła składa rezygnację ze stanowiska w Zarządzie, 
choć pozostaje zwykłym członkiem. 

13.03.2021 
Prezes Lisiecki dołącza do Zarządu na podstawie Art.11.3 Regulaminu 
Panią Zofię Petitjean 

09.04.2021

Pismo do Prezydenta m.st. Warszawy Dr. Rafała Trzaskowskiego w 
sprawie zaniechania wykonywania przez ww. prawomocnych wyroków 
sądowych i wydawania pozytywnych decyzji administracyjnych wraz z 
wnioskiem o zmianę personalną na stanowisku Dyrektora Biura Spraw 
Dekretowych Pana Wojciech Latochy

kwiecień, 
maj 2021

przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków, przygotowanie 
wniosków, odświeżanie członkostwa, do głosowań przez stronę www 
napisane zostało oprogramowanie

Powyższa lista nie podnosi atrybutu pełności. Uzupełnienia i uściślenia mogą 
zostać dokonane po jej pierwszym opublikowaniu.

Niepełny Zarząd Zrzeszenia

Prezes, Z.Lisiecki             Członek Zarządu Z.Peitjean  (dołączył w lutym b.r.)
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