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Strategie pomocy 

(…) 

Trudno jest wygrać z Okręgową Komisją Egzaminacyjną (czy inną instytucją 

państwową)  w sądzie ale strategia walki podjazdowej też przynosi efekty. Polega ona na 

nękaniu centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawami sądowymi i kontrolami 

nasyłanymi przez Fundację Kamaka. (Strategię walki podjazdowej wdrażamy tylko wtedy 

jeśli przeciwnik nie chce pójść z nami wcześniej na ugodę.) W efekcie nawet wtedy kiedy 

w sądzie nie wygrywamy i tak osiągamy to co chcemy. Koszty walk sądowych są dla 

pozwanych przez nas osób i instytucji na tyle wysokie, że wdrażają oni procedury i reformują 

swoje struktury dokładnie tak jak chcemy. Zgodnie z treścią naszych pozwów. Na początku 

2016 roku prasa doniosła, że szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zaczął wdrażać reformę 

systemu oceny matur. Niby to sam z siebie, ale – tak jakoś – dokładnie tak jak mu 

napisaliśmy w pozwach.       

W efekcie koszty kolejnych interwencji w podobnych sprawach algorytmicznie 

obniżają się, a ich skuteczność algorytmicznie wzrasta. Sędzi lub instytucji, która przerobiła z 

Fundacją Obrony Praw Dziecka Kamaka całą algorytm naszych działań aż do momentu, że 

musiała tłumaczyć się przed Ministrem Sprawiedliwości ze Skargi jaka przyszła na nią ze 

Strasburga wystarczy wysłać jedno pismo zwracające uwagę na fakt, że bieżąca sprawa jest 

podobna do tej z przeszłości oraz na to, że sprawa o której piszemy teraz została objęta 

monitoringiem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka – i od razu uzyskujemy to o co nam 

chodzi. 

(…) 

Fragment książki: „Jak pomagać ludziom skrzywdzonym przez instytucje 

państwowe.”, którą można zamówić przez k-kokoszka@wp.pl . Wszystkie zyski uzyskane z 

jej zakupy są przeznaczane na pomoc ludziom skrzywdzonym przez instytucje państwowe. 
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