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 Kielce, dnia 14.07.2022r. 

  

UCHWAŁA NR 7 

Skarga i wniosek do NIK 

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8 i art. 37 ust 1 Konstytucji 

RP składamy, jako Tymczasowa Rada UCiDK, skargę na brak udzielenia nam odpowiedzi i reakcji 

Najwyższej Izby Kontroli, w skrócie NIK, na nasze wnioski z dnia 22.04.2021 r. (znak sprawy: 

UCiDK nr 167.2021) oraz na tej samej podstawie prawnej składamy wniosek ponaglający, o jak 

najszybsze rozpatrzenie Naszych wniosków dotyczących bezprawnego, czyli nielegalnego 

działania Państwowej Komisji Wyborczej, w skrócie PKW i Krajowych Biur Wyborczych, w skrócie 

KBW. W tym zakresie NIK, powinna już dawno przeprowadzić kolegialną kontrolę PKW i KBW, 

czyli wraz z Cywilną i Demokratyczną Kontrolą, to znaczy z pracownikami Urzędu Cywilnej i 

Demokratycznej Kontroli, w skrócie UCiDK (działający na podstawie art. 26 ust 2 Konstytucji RP, 

jako organ kontrolny władzy cywilnej), zgodnie z art. 202 ust 3 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 

4, art. 7, art. 8, art. 26 ust 2, art. 37 ust 1 i art. 82 Konstytucji RP, wywiązując się w ten sposób 

ze swoich konstytucyjnych obowiązków wynikających szczególnie z art. 203 Konstytucji RP w 

związku z art. 2, art. 7, art. 8, czy art. 82 Konstytucji RP.  

Zwracamy uwagę na fakt, że art. 203 Konstytucji RP nie wskazuje na to, by NIK miał 

obowiązek działać tylko na wniosek Sejmu, Prezydenta, czy innych władz publicznych, a to 

oznacza, że powinien przeprowadzać kontrole, gdy tylko dostanie sygnał od obywateli, mających 

obowiązek również dbać o dobro wspólne, gdy jakiś organ władzy publicznej może działać 

nielegalnie. 

Tym bardziej NIK powinien działać na KAŻDY wniosek, w tym złożony przez UCiDK, gdyż 

zgodnie z art. 63 Konstytucji RP w ustawie wynikającej z tego artykułu, ma być uregulowany 

TYLKO tryb rozpatrywania takich spraw jak wnioski, petycje, czy skargi, co oznacza, że tryb nie 

rozpatrywania tego typu spraw jest niedopuszczalny i nie może się znajdować w takiej ustawie. 

Do powyższego dodać należy, że ustawa wynikająca z art. 207 Konstytucji RP, nie może 
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naruszać innych artykułów z Konstytucji RP, a szczególnie art. 202 ust. 3, art. 203, czy art 82 

Konstytucji RP, które nie przewidują ustaw, a więc należy stosować je bezpośrednio zgodnie z art 

8 ust. 2 Konstytucji RP. 

Załącznik do tego pisma stanowi treść wniosków kierowanych również do NIK opatrzone 

datą 22.04.2021 r., jak widać dość odległą od obecnej.  

Jednocześnie informujemy, że Pan Robert Markowski nie jest już założycielem UCiDK, 

gdyż został usunięty, większością demokratyczną, za działania niezgodne z prawem i  na szkodę 

UCiDK, a w związku z tym prosimy wszelką korespondencję kierować na adres mailowy: 

biuro@ucidk.pl i tymczasowy adres korespondencyjny UCiDK, ul. Przemysłowa 22/8, 25-660 

Kielce. 

Tymczasowa Rada UCiDK po zapoznaniu się z projektem jednogłośnie uchwala jego 

podjęcie i przyjmuje do stosowania. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.07.2022r. Posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą 

aplikacji Telegram.  

       Przewodniczący Tymczasowej Rady UCiDK 

       Mirosław Józef Moskwa 
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