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Słowo wstępne do Raportu o krzywdach

Władysław Kosiniak-Kamysz

Szanowni Państwo!

W ramach podjętej przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego

inicjatywy  „okrągłego  stołu  na  temat  reformy  wymiaru  sprawiedliwości”

doszło do spotkania wielu środowisk zainteresowanych tą tematyką. Osoby

poszkodowane przez sądy i prokuraturę zgromadziły się w Sejmie w dniu 18

lutego 2020 r. na konferencji poświęconej właśnie ich problemom. Ogrom

spraw zgłaszanych przez ludzi, ich waga i wieloletnia krzywda jaką doznają

obywatele od instytucji naszego państwa musi wywrzeć wrażenie na każdym,

kto się z tymi problemami zetknie. 

Także  i  ja  –  poseł,  polityk,  prezes  Stronnictwa –  byłem poruszony

rozmiarem  zgłaszanych  niesprawiedliwości.  Dziękuję  organizatorom

konferencji, w szczególności marszałkowi Piotrowi Zgorzelskiemu, a także

przedstawicielom  organizacji  społecznych,  którzy  przyczynili  się  do

zorganizowania  konferencji.  Umożliwiło  to  osobom  poszkodowanym

przekazanie ich problemów, obok których nie sposób przejść obojętnie. 

Obiecuję,  że  jako  prezes  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  zrobię

wszystko,  żeby  doprowadzić  do  szczegółowego  zbadania  zgłaszanych

krzywd. Będziemy dążyli do tego, żeby powstała – na odpowiednim szczeblu

– komisja do szczegółowego zbadania skarg pokrzywdzonych. 



Będziemy także – we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami

poszkodowanych  –  dążyli  do  zdefiniowania  takiego  kształtu  reformy

wymiaru  sprawiedliwości,  żeby  polskie  sądy  były  jak  najbardziej

sprawiedliwe  i  działały  dla  dobra  obywateli.  To  obiecuję  także  jako

kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Władysław Kosiniak-Kamysz



Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom „Raportu” zawierający skargi

obywateli  na  wymiar  sprawiedliwości.  „Raport”  jest  efektem konferencji,

którą w dniu 18 lutego 2020 r. zorganizowaliśmy w Sejmie z udziałem osób

pokrzywdzonych przez sądy i prokuraturę. 

Konferencja była wielkim sukcesem – przybyło na nią ponad 300 osób

z  całej  Polski.  Nasi  rodacy,  od  lat  zmagający  się  z  niesprawiedliwymi

wyrokami,  zgłaszający  skargi  na  sądy  i  inne  instytucje  wymiaru

sprawiedliwości  przybyli  w  nadziei,  że  dostaną  szansę  na  powrót  do

praworządności.  Solennie  obiecuję,  w  imieniu  swoim,  w  imieniu  moich

kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że postaramy się nie zawieść

tych nadziei. 

Pierwszym etapem naszego  działania  w  tym kierunku jest  opisanie

skarg.  To właśnie czynimy,  wydając pierwszy tom „Raportu” o sądowych

krzywdach.  Nie  ingerujemy  w  te  opisy  –  pochodzą  one  wprost  od

zgłaszających; są różnego kalibru, opisane własnymi słowami przez osoby o

różnym  statusie,  różnych  umiejętnościach.  Jednak  wszystkie  są  szczere  i

autentyczność jest ich niezaprzeczalną wartością. 

„Raport” będziemy prezentować we wszystkich środowiskach, które

uczestniczą  w  dyskusji  o  kształcie  polskiego  wymiaru  sprawiedliwości  i

kierunkach jego naprawy. Jest to bowiem materiał źródłowy – oparty nie na

teorii,  ale  na  życiowych  doświadczeniach  obywateli,  którzy  mieli

bezpośredni  kontakt  z  sądami  i  prokuraturą.  To  najlepszy  –  naszym

zdaniem – sposób, żeby skonfrontować różne opinie z rzeczywistością.



„Raport” obejmuje oczywiście tylko nieznaczny ułamek skarg, a to ze

względu  na  ograniczenia  czasowe.  Dążyliśmy,  żeby  po  konferencji  jak

najszybciej  osobom  poszkodowanym  dać  możliwość  przedstawienia  ich

spraw.  Kolejne  przypadki  będziemy  zbierać  i  przedstawiać  w  kolejnych

tomach. 

Mogę  także  obiecać,  że  jako  Polskie  Stronnictwo  Ludowe,  we

współpracy  ze  środowiskami  i  organizacjami  osób  pokrzywdzonych,

będziemy  dążyć  do  powołania  specjalnej  komisji  (być  może  przy

Prezydencie  RP),  której  zadaniem  będzie  szczegółowe  badanie  skarg

obywateli na wymiar sprawiedliwości, a następnie zaproponowanie sposobu

ich naprawy.

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu RP



    1.   Bełda Łukasz 

    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
-Łukasz Bełda  Mszanka 188 ,38-322 Łużna (Małopolska)
-lukasbelda@wp.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy: 
-Obywatel  w  starciu  z  przedstawicielem  władzy,  czyli  jak  członek  Rady
Politycznej PiS  Tomasz Płatek , lekarz .który zlekceważył obowiązki na nim
ciążące   co  mogło  doprowadzić  do  śmierci  Bełdy  Krystyny  nie   poniósł
dotychczas żadnej odpowiedzialności a poszkodowany (Łukasz Bełda )został
skazany z zawiadomienia lekarzy…
Sprawę śmierci Bełdy Krystyny prowadziły   dwie prokuratury: w Tarnowie i w
Nowym Sączu
W sprawę zamieszani są nie tylko lekarze ale też  policjanci  ,prokuratorzy i
sędziowie,  którzy robili  wszystko aby sprawę” zamieść pod dywan” a mnie
ścigać ,abym odpuścił  lekarzom i  w konsekwencji  przy udziale  Prokuratury
Rejonowej w Tarnowie „stworzono „kuriozalny akt oskarżenia przeciwko mnie
,błyskawicznie przeprowadzono przewód sądowy, łamiąc wszelkie zasady i w
konsekwencji Sąd Rejonowy  w Tarnowie uznał mnie winnym i skazał na 5
miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata…Także apelację od
tego  wyroku   przeprowadzono  ekspresowo  i  Sąd  Okręgowy   w  Tarnowie
utrzymał  w  mocy  wyrok  skazujący…Nadmienić  trzeba  ,że  sędzia  Sądu
Rejonowego w Tarnowie to siostra jednego z oskarżanych przeze mnie lekarzy
Grzegorza Sulimki , ordynatora w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie ,gdzie
zmarła Bełda Krystyna. Oba śledztwa (jedno przeciwko lekarzom oraz drugie
przeciwko  mnie)  prowadziła  ta  sama  pani  Prokurator…Prokurator  Joanna
Szawica
Natomiast  śledztwo   w  Prokuraturze  Rejonowej  w  Nowym  Sączu  sprawie
zaniedbań  lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach  tak naprawdę
jest  torpedowane  przez  organy  ścigania.Na  początku  umorzono  je   bez
powołania biegłych z zakresu medycyny  i chyba jest to pierwszy przypadek w
Polsce ,że w przypadku tak poważnych oskarżeń o doprowadzenie do śmierci
pacjentki  nie  powołano  biegłych  ….Sąd  uwzględnił  moje  zażalenie  a
póżniej ,śledztwo bezprawnie zawieszono co wytknął w swoim uzasadnieniu
Sąd Rejonowy w Gorlicach ,po raz drugi  przyznając mi rację ,co otworzyło mi
drogę do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia  z czego skorzystałem i w
lutym 2018 wniosłem akt oskarżenia przeciwko  lekarzom .(sygn. II K 48/18).
Sąd Rejonowy w Gorlicach przez ponad rok wyznaczał  mi pełnomocnika z
urzędu…  ,a  następnie  na  pierwszej  rozprawie  bez  przeprowadzenia
procesu ,błyskawicznie umorzył mój prywatny akt oskarżenia…



Reasumując  ,choć  jestem  osobą  pokrzywdzoną  ,straciłem  przez   błędy
lekarskie  najbliższą  mi  osobę  ,to   wymiar  sprawiedliwości  zadział  w  tej
sprawie  w  sposób  kuriozalny  ,albo  celowy,  gdyż  uznał  za  winnego
pokrzywdzonego a sprawcy(lekarze) nadal chodzą na wolności i ,gdyż układ
gorlicko-tarnowski  ,gdzie  powiazania  między lokalnym establishmentem ,do
którego należą lekarze ,prokuratorzy i sędziowie trzyma się mocno a jeśli ktoś
nadepnie  lokalnemu  układowi  na  odcisk  to  jest  brutalnie  zwalczany  przez
organy …ścigania.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
2016 Sąd Rejonowy W Tarnowie-
-24 maja 2016 Sąd Rejonowy w Tarnowie-wyrok skazujący Łukasza Bełdę na
5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata
-25 sierpnia 2016 Sąd Okręgowy w Tarnowie –podtrzymuje wyrok z I instancji
w wyniku apelacji…
 -28 listopada 2019 Sąd Rejonowy w Gorlicach-umorzenie subsydiarnego aktu
oskarżenia przeciwko lekarzom…
 -8 kwietnia 2020  Sąd Okręgowy w Nowym Sączu rozpatrzy zażalenie  na
umorzenie prze Sad I Instancji…

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
  - Sygn.akt : II K 885/15  Sąd Rejonowy w Tarnowie
 - sygn.akt:  II Ka 289/16 Sąd Okręgowy w Tarnowie
 -sygn.akt II K 48/18 Sąd Rejonowy w Gorlicach ,sprawa umorzona, ale sprawa
się  toczy  bo  zostało   złożone  zażalenie  do  Sądu  Okręgowego  w  Nowym
Sączu(termin posiedzenia- 8 kwietnia 2020)
-PR 3Ds.191.2016 D Prokuratura Rejonowa w nowym Sączu
-3Ds 8/15 Prokuratura Rejonowa w Tarnowie.

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
 -Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Beata Kulesza-Flasińska
-Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Tomasz Kozioł
-Sędzia Sadu Okręgowego w Tarnowie Rafał wagnerowski
-Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Jacek Satko
-Sędzia Sądu rejonowego w Gorlicach Ewa Pyrz
-prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowie Joanna Szawica
-prokurator Prokuratury Rejonowej  w Nowym Sączu Anna Wolska-Górna

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
NIE



    VII. Opis sprawy 
Sprawa śmierci Bełdy Krystyny jest medialna –opisywały ją media w tym:
http://kibole.pl/21529/lekarze-zabili-matke-maratonczyka
http://3obieg.pl/smierc-w-szpitalu-zasada-akcji-i-reakcji
http://www.gorlice24.pl/3,Z_zycia_Gorlic.htm?id=6253

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 2020-02-06…………………                            Podpis Bełda Łukasz……..

    2. Bruziewicz Ewa 
    • Ewa Bruziewicz ul. Chabrów 42/32, 45-221 Opole ,                       
    • tel. 695-672-007, mail: ewik_b@poczta.onet.pl 

    •  Moje  prawa :  art  45 Konstytucji  i  art  6  Konwencji  o  ochronie  praw
człowieka  zostały  podeptane,  w  rażący  sposob,  przez  majstersztyk  lobby
prawniczego.
    •  Sąd Rejonowy w Opolu w rażący sposób naruszając przepisy i procedury
prawa, działając stronniczo ( z niewiarygodną przychylnością dla   sędzi w st.
spoczynku -  W.  Niklasińskiej  ("kasta")  nie  zbadał  z  urzędu tego co  zbadać
powinien i w nieważnym z mocy i litery prawa postępowaniu: nie ustalił kręgu
osob  zainteresowanych  (mnie),  nie  zawezwał  spadkobiercow,  nie  ogłosił
otwarcia  wszystkich  testamentów  ,  przyjął  zapewnienie,  że  nie  ma  innych
spadkobierców oprócz Skarbu Państwa(choć wiadome było W. Niklasińskiej ,
że  moja  kuzynka  sporządziła  testament  na  moją  rzecz)  i  w  ekspresowym
tempie ( z przyspieszeniem terminu), na podstawie aktu notarialnego, z mocy i
litery  prawa  nieważnego:akt  notarialny  posiada  wadę  bezwzględnej
niewazności:   brak  jest  zaprotokołowanego  oświadczenia  woli  podpisanego
przez  spadkodawcę  -  notariusz  miał  "  gotowca"aktu  notarialnego  testament
sporządzony był w domu testatorki. Sąd  orzekł na             " MOCY KASTY "
że spadek nabył spadkobierca W. Niklasińska, na wniosek złożony przez W
Niklasińską dn 27.01 2005 -   po zmarłej  12 stycznia 2005 r.  Ja nie brałam
udziału  w tym postępowaniu  prowadzonym przez  M.  Mietelską  w dniu  10
lutego 2005 r. (Sygn.akt I Ns 103/05)
    •  Wilhelmina  Alicja  Bruzewicz  była  prawnikiem,  sędzią  i  sporządziła
własnoręcznie  testament  -ze  wszystkimi  cechami  ważności  na  rzecz  Ewy
Bruziewicz  -  zabezpieczenie  materialnej  przyszłości  jej  niepełnosprawnej



córki.  Wniosek złożony  przez  E.Bruziewicz w Sądzie w dniu 09.02.2005 r.
(  po  zmarłej  12.01.2005)  o  otwarcie  ,  ogłoszenie  testamentu  i  stwierdzenie
spadku  na  podstawie  testamentu  własnoręcznie  sporządzonego  przez  W.  A.
Bruzewicz został...  odrzucony, gdyż Sąd Rejonowy wydał już postanowienie
10.02.2005  bo ...to samo roszczenie jest już rozpoznane (sic !) (Sygn.akt I Ns
173/05)
    • Podsumowując: Spadek o wartości ca 0,5mln  po W.A. Bruzewicz, zamiast
Ewy Bruziewicz, zagarnęła potrafiąca zręcznie manipulować innymi osobami,
sędzia w st. spoczynku W. Niklasińska - o osobowości dominującej, z dużym
poczuciem  bezkarności.  Nadto:  niedość,  że  ponosiłam koszty  w  związku  z
prowadzoną sprawą   zmuszona zostałam do zapłacenia kosztów 2 adwokatom
W. Niklasińskiej.!!!
"
    • Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta
czy toczy się nadal ?
    • 27.01 2005 - 10;02.2005
    • 09.022005 - 08.02.2007
    • 02.09.2009 - 31.01.2013
    • 12.03.2013 - 03.02.2016
    • 08.06.2016 - 15.01.2019 Prok.kraj.pozostawiła bez biegu

    • Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy.Sąd
Rejonowy w Opolu:  1.Sygn.akt I Ns 103/05
                              2.Sygn.akt I Ns 173/05
                              3.Sygn.akt I Ns 436/05
Sąd Rejonowy w Gliwicach:1. Sygn akt I Ns 1914/06
                                            2. Sygn. akt I Ns 118/09
Sąd Odwoławczy w Gliwicach: 1. Sygn. akt III Ca 1106/13
                  Akta w Prokuraturze w Opolu:
                                              1. Sygn.V Ds 34/06  
                                              2.Sygn.akt II A KO 29/08
                                              3.Sygn.akt VI Ds 11/08       
Prokuratura Krajowa: 1. PK IV Pc761.2016
                                    2. PK IV Pc761.2017
                                    3.   PK IV Sn 731.2018                           

    • Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
    • ASR w Opolu Marcelina Mietelska
    • Prezes SSR W Gliwicach Beata Majewska - Czajkowska
    • 
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu Beata Kozicka

Sąd Okręgowy w Gliwicach : SO Lucyna Morys- Magiera
                                                 SO Marcin Rak



SR (del.)Katarzyna Sztymelska
  Prokuratura Krajowa    prok.oddelegowana z Katowic Małgorzata   Słowińska
prok delegowany Justyna Maciejewska
prokurator  Prokuratury Krajowej Zbigniew  Siejbik 

    • Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu (nr skargi) 
    • Nie

    • Opis sprawy 
" Święte krowy" - dobrze się mają i dalej korzystają z przysposobionych sobie
przywilejów  solidarności  zawodowej  w  osobach  kolesiów  z  "kasty
nadzwyczajnej".  J.t.  gorzka  konstatacja,  że  jednak  "nie  da  rady",  że  w
przekręcie lobby prawniczego nic zrobić  nie da się : ani dobić się do prawdy
oraz rzetelnego i starannego rozpatrzenia sprawy.
Otóż,  złożyłam  do  Prokuratora  Generalnego  wniosek  o  wniesienie  skargi
nadzwyczajnej,  gdyż postanowienie  wydane  przez  Sąd Rejonowy w Opolu,
który z urzędu nie zbadał  tego co zbadać powinien i  z  rażącym złamaniem
przepisów  i  procedur  wydał  postanowienie,  które  znalazło  się  w  obrocie
prawnym (sygn.akt I Ns 103/05, I Ns 173/05, I Ns 436/05 (kluczowe akta), I
Ns 1914/06  I  Ns 118/09, oraz III Ca 1106 13. Wniosek o wniesienie skargi
prok.  małgorzata  Słowińska  (  oddelegowana  z  Katowic  !  )prok.Justyna
Maciejewska  i  prok.  Zbigniew  Siejbik  nie  sięgając  po  kluczowe  akta
pozostawili go bez biegu a właśnie tam wypełnione są wszystkie 3 przesłanki
art.89     Ust. z dnia 8.12.2017 r.
Rażące  złamanie  przepisów  :art.  669kpc,  art.671kpc  art.510,kpc,  art.379p.5
kpc, art.1026kc, art 675kpc, zignorowanie Post SN III CRN 336/77, Post.SN z
28.09.1989  III  CRN  292/89,  Post  .SN  z  12.10  1992  I  CR
156/92.art.92par.1Prawo  o  natariacie  z  14.II.1991,art.80,Uchwała  SNz
30.XII1968IIICZP 103/68
Sąd nie zbadał a raczej nie chciał zbadać czy czvnność prawna : sporządzenie
testamentu notarialnego przez Iwonę Marię Tylkę ( byłą sędzię, która została
notariuszem bynajmiej nie ze swobodnego przepływu zawodów prawniczych
ale  immunitet  sędziowski uchronił  ją  swego czasu od   odpowiedzialności),
skumplowaną z W. Niklasińską musi budzić uzasadnione wątpliwości : czy nie
miała  na  celu  obejście  prawa.  Logiczne  jest,  że  gdyby  W.A.  Bruzewicz
rzeczywiście była w dobrym stanie  - jak opisują przychylni sądowi biegli - i
miała  zamiar  zmienić  testament  (wolę  wewnętrzną)  zrobiłaby  to  sama,  bo
napisanie  własnoręcznie  (  jak dla mnie)  nie  stanowiłoby dla niej  problemu.
W.A.  Bruzewicz  była  prawnikiem.  Notariusz  nie  był  jej  potrzebny.  Wola
ujawniona  w  testamencie    notarialnym  była  potrzebna  W.  Niklasińskiej.
Powyższe potwierdza jedynie to, że W.A. Bruzewicz nie uczestniczyła w tej
wykreowanej przez W.Niklasińską i przeprowadzonej przez I. Tylkę czynności
prawnej.  Po ok 2 latach wyłączania  się  od prowadzenia  sprawy wszystkich
sędziów sądu w Opolu oraz adwokatów i radców prawnych do reprezentowania



mnie - z uwagi na znajomość z W, Niklasińską lub jej synem też orzekającym
w  tym  sądzie-  przeniesiono  sprawę  do  S.  R.  w  Gliwicach.  Doszło  do
paradoksalnej sytuacji, że rażące uchybienia sądu opolskiego straciły znaczenie
w  sądzie  w  Gliwicach,  który  kontynuując  postępowanie  cywilne  oparte  o
przepisy  prawa  cywilnego  powinien  stwierdzenie  prawa  do  spadku  na
podstawie aktu notarialnego, dokonane przez S.R w Opolu, uchylić  wskutek
tego,  że  testament  notarialny  jest   nieważny.
Prezes  SSR  Beata  Majewska-  Czajkowska,  prowadziła  sprawę  tak  by  ją
rozmydlać, przewlekając przez 11 lat ,przeciągać w czasie powołując biegłych,
którzy  przedstawiali  żenujące  opinie  w  celu  oddalenia  mojego  wniosku  o
zmianę postanowienia. Sąd Rej. w Gliwicach pomijał  składany na piśmie, 11
razy,  przeze  mnie  wniosek  o  przeprowadzenie  jedynego  istotnego  dowodu:
zbadanie autentyczności podpisu na akcie notarialnym - przez Laboratorium
Kryminalistyczne,  a  przyjmowanie  wszystkich  wniosków zgłaszanych  przez
drugą  stronę.  Druga  strona  to:  uczestniczka  -  sędzia  w  st.spoczynku,  z
adwokatką - byłą sędzią i  drugi sędzia, notariuszka - również była sędzia. I
przychylny drugiej stronie sąd! Sąd odwoławczy przyjął jako własne ustalenia
Sądu Rejonowego w Gliwicach mimo wytknięcia  w apelacji  uchybień sądu
pierwszej instancji. Sąd II instancji  uchybień tych nie wziął pod uwagę lub
nieprawidłowo je ocenił co miało wpływ na wynik sprawy w postępowaniu
odwoławczym. Ignorowanie przez sąd II instancji zarzutów występujących w
sprawie  doprowadziło  do  afirmacji   orzeczenia  niezgodnego  z  prawem,  co
narusza zasady i prawa do sprawiedliwegoi publicznego rozpatrzenia sprawy
przez  niezawisły  i  bezstronny  sąd.  Jeżeli  w  grę  wchodzi  niezawisłość
sędziowska, to bezstronność powinna być podstawowym elementem.
A nie była!

    3. Cabała Adam 

    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Adam Cabała,  Mordarka 118 34-600 Limanowa tel 185415005 

    II. Krótki opis sądowej krzywdy: 
Rażące  naruszenie  prawa uchybienie  godności  sędziego  i  prokuratora  który
podczas  procesu  pominą  wszystkie  dowody  i  wytworzył  własną  wersję
wydarzeń  która  nawet  nie  była  przedmiotem  postępowania  aby  ochronić
zorganizowaną  grupę  przestępczą  która  ma  układy  w sądzie  i  prokuraturze
która przejęła podstępnie mój cały majątek dom z działką oraz inna działke
Mam 9 cioro dzieci 
III. Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest 



zamknięta  czy  toczy się  nadal  ?  Od 2015 do 2019 sprawa zakończona jest
złożona kasacja chociaż jak wiadomo kasacje są odrzucane 
IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy 
syg akt II K 432/16 

V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy 
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków 
prokurator Michura Bartłomiej Limanowa 
prokurator Joanna Jędrzejek Karteczka Limanowa 
 sędzia Marek Kulik Limanowa 
sędzia Aneta Bieda Limanowa 
 sędzia Krzysztof Kudela Limanowa 
VI. Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw 
Człowieka w Strasburgu (nr skargi) nie składałem 
VII. Opis sprawy 
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Czesława 
Oleksy  zamieszkały  Męcina  47  współpracowałem  z  jego  synem  Józefem
Oleksy w sprzedaży i kupnem maszyn i ciągników rolniczych od 20 lat w 2012
roku zakupiłem nieruchomość od Iwony Ryś sąsiadki Oleksych owa sąsiadka
wiedziała że wspułpracuje z Oleksymi po zapłacie pieniędzy była sporządzona
umowa przedwstępna na zakup tej nieruchomości pomiędzy mną a Iwoną Ryś a
finalna  umowa  u  notariusza  miała  się  odbyć  nieco  puzniej  Oleksowie
przekonywali mnie abym się nie śpieszył z notariuszem gdyż chcą kupić łąkę w
dobrej cenie od Iwony Ryś i zatwierdzali mnie w przekonaniu że jeżeli ona nie
sprzeda im w dobrej cenie to ja miałem odstąpić od umowy kupna domu że nie
będzie miała pieniędzy by mi zwrócić i będzie zmuszona im sprzedać taniej do
tego  stopnia  zwlekali  że  na  skutek  mojej  nieświadomości  podstępnie  i
zaplanowany z góry plan podczas mojej nieobecności zmusili i nakazali Iwonie
Ryś że ja  zostałem zatrzymany i  siedzę  w więzieniu w Holandii  i  kazałem
przepisać  cały  majątek  na  Artura  Oleksego  wystraszona  Iwona  Ryś  nie
świadoma przekrętu Oleksych natychmiast zrobiła zapis notarialny zapisując
na  rodzinę  Oleksych  gdy  sprawa  wyszła  na  jaw  w 2015  roku  natychmiast
powiadomiłem policję i prokuraturę mimo niezbitych dowodów dokumentów i
świadków  nagrań  CD  prokurator  Bartłomiej  Michura  z  Limanowej  w
zadziwiający sposób umarza postępowanie. 
Po złożeniu prywatnego oskarżenia Subsydiarny do sądu w 
Limanowej  w  2015  do  2019  zmieniono  3  razy  skład  sędziowski  który  za
każdym razem gdy udowodniłem winę Oleksym sędziowie wycofywali się,na
koniec 3 skład sędzia Krzysztof Kudela w uzasadnieniu wyroku uzasadnia że
oskarżeni  kłamią  zmieniają  wersję  wydarzeń  że  ich  świadkowie  kłamią  są
niewiarygodni że oskarżeni przedstawili w sadzie przerobioną i z fałszowaną
umowę przedwstępną kupna nieruchomości do czego przyznali się przed sądem
,kolejny oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i przyznał
się  do  popełnienia  przestępstwa  a  mimo  to  sędzia  Krzysztof  Kudela  w
przestępczy sposób wytwarza swoją wersję która nawet nie była podnoszona w



całym  procesie  i  uniewinnia  oskarżonych  szok  w  środowisku  prawniczym
prosze o nagłośnienie tak skandalicznego wyroku który pozbawił mnie majątku
,cały czas ta rodzina jest pod ochroną wszystkie sprawy przeciwko tej rodzinie
są umarzane chyba nikt nie słyszał w polsce aby sędzia uzasadniał ich 
przestępstwa  i  kłamstwa  na  każdym  etapie  postępowania  po  czym  ich
uniewinnia.
VIII.  Oświadczam  iż  podane  przez  mnie  dane  są  prawdziwe  Data
8.02.2020........................... Podpis Adam Cabała 

    4. Cantemir Urszula 
    • Dane osoby pokrzywdzonej    
    • Urszula Cantemir, zam. ul. Kupiecka 18/2 65-426 Zielona Góra, tel. 722 03
05 52, ucantemir@wp.pl

    • Krótki opis sądowej krzywdy: 
    • Wyrokiem SR w Zielonej Górze syg.akt II K 234/12 z dnia 12.02.2015r.
Urszula Cantemir została skazana  min. za dżgnięcie ostrym narzędziem w dół
łokcia lewego Romana Cantemir w dniu 01.09.2011r. przed godziną 20:23 na
skupie złomu w Zielonej Górze przy ul. Ludowej.  W uzasadnieniu wyroku II
K  234/12  SR  w  Zielonej  Górze  -  Oliwia  Walkiewicz  wskazała,  że
"Pokrzywdzonego  Romana  Cantemir  natomiast  zabrała  karetka"  -  co   jest
niezgodne  z  zebranym w sprawie  materiałem dowodowym,  w tym z  Kartą
wyjazdu ratownictwa medycznego z dnia 01.09.2011r. ,  z której wynika,  że
Roman Cantemir po przyjeżdzie pogotowia na skup złomu w dniu 01.09.2011r.
odmówił o godz. 21:00 przewiezienia go karetką,   i o godz. 22:35 sam udał się
do Ambulatorium przy Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, gdzie lekarz
dyżurny stwierdził u niego ranę ciętą dołu lokcia lewego. W apelacji obrona
wskazała  na  wiele  rozbieżności  zawartych  w  uzasadnieniu,  które  nie  mają
pokrycia w zebranym materiale dowodowym min. to , że " W aktach nie ma
potwierdzenia ustalonego przez Sąd I instancji, iż pogotowie zabrało Romana
Cantemir z miejsca zdarzenia w dniu 01.09.2011r.". Sąd Okręgowy w Zielonej
Górze nie  odnosząc się  do żadnych rozbieżności,  w tym, że  pogotowie nie
zabrało  Romana  Cantemir  z  miejsca  zdarzenia,  potrzymał  wyrok  skazujący
sygn. akt VII Ka 508/15 z dnia 2.07.2015r. i uznał Urszulę Cantemir winną
czynu ugodzenia ostrym narzędziem Romana Cantemir oraz inne i zasądził jej
karę grzywny. W sprawie nie było dowodów materialnnych, co wynika wprost
z  notatki  policyjnej  z  dnia  01.09.2011r.  cyt.   -  "Na  miejscu  zdarzenia  nie
znaleziono żadnego przedmiotu, z którego mogła powstać rana".  W związku z
powyższym  Urszula  Cantemir  nie  miała  dalszych  możliwości  wniesienia
kasacji  od  wyroku skazującego II  K 234/12.   i  dlatego w dniu  2.12.2015r.
napisała Zawiadomienie do CBA o "wrobienia" jej we wszystkie przestępstwa



objęte wyrokiem skazującym II K 234/12.  CBA  Zawiadomienie to  przekazało
do PR w Żarach,  a prokurator  Cezary Kąkol odmówił  wszczęcia śledztwa.
Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa przez prokuratora Cezarego Kąkol
rozpatrywał  Sąd  Okręgowy w Zielonej  Górze,  sędzia  Lesław  Lis,  który  w
Postanowieniu sygn. akt II KP 394/16 z dnia 28.06.2016r. wskazał na istnienie
zorganizowanej grupy przestępczej prokuratorów i sędziów, która dopuściła się
"ustawienia"  wyroku  II  K  234/12  i  skazała   Urszulę  Cantemir.  Sprawa
ponownie trafiła do PR w Żarach, gdzie prokurator Cezary Kąkol drugi raz
odmówił wszczęcia śledztwa i "pozamiatał sprawę pod dywan". Na przestrzeni
lat od roku 2015 do 2019r Urszula Cantemir skierowała około 20  zawiadomień
o popełnieniu przestępstwa przez Sąd I i II instancji i Prokuraturę w Zielonej
Górze w związku ze sprawą II K 234/12  do różnych prokuratur na terenie woj
lubuskiego i poznańskiego, bezskutecznie. W dniu 16.11.2018r. Sąd Rejonowy
w  Nowej  Soli  -  sędzia  Konrad  Kęsek  rozpatrując  Zażalenie  na  odmowę
wszczęcia  śledztwa  przez  PR  w   Nowej  Soli  w  sprawie  poświadczenia
nieprawdy przez Sąd I i II instancji w Zielonej Górze w wyroku II K 234/12 że
pogotowie zabrało Romana Cantemir z miejsca zdarzenia w dniu 01.09.2011r.
w  Postanowieniu sygn. akt II Kp 256/18  wskazał  -  " W uzasadnieniu wyroku
w sprawie  II K 234/12, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze błędnie ustalił, że
pokrzywdzonego  Romana  Cantemir  zabrała  karetka  pogotowia.   Zapis  w
uzasadnieniu  wyroku  II  K  234/12  jest  błędny,  jednak  błąd  jest  kategorią
działania nieintencjonalnego, nieumyślnego" i podtrzymał w mocy zaskarżone
Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa  przez PR w Nowej Soli.  Sędzia
Konrad Kęsek poświadczył  nieprawdę w Postanowieniu z dnia 16.11.2018r.
ponieważ "błędny"  zapis w uzasadnieniu wyroku II K 234/12 jak wynika z
zebranego materiału dowodowego  jest umyślny i  intencjonalny i umożliwił
Sądom I i II Instancji w Zielonej Górze skazanie Urszuli Cantemir za dżgnięcie
nożem Romana Cantemir  w dniu  01.09.2011r.  na  skupie  złomu w Zielonej
Górze  przy  ul.  Ludowej,  ukrywając  fakt  samookaleczenia  się  Romana
Cantemir w dniu 01.09.2011r. na skupie złomu., przed godz.20:23.  Sprawa
karna II K 234/12 została wytworzona na potrzeby toczących się dwóch spraw
cywilnych  -  rozwodowej,  gdzie  Sąd  Okręgowy  w  Zielonej  Górze  i  Sąd
Apelacyjny w Poznaniu w wyroku sygn. akt I 2C 1251/11 z dnia 17.05.2013r.
przed zakończeniem się sprawy karnej II K 234/12,  w uzasadnieniu wyroku
wskazały - "W dniu 1.09.2011r.  Roman Cantemir wyprowadził się z domu
(Zielona Góra ul. Kupiecka 18/2)  po tym  jak powódka ugodziła go ostrym
narzędziem"  wskazując na agresywny charakter Urszuli Cantemir i w związku
z tym uznały Urszulę Cantemir współwinną rozpadowi małżeństwa, "ratując"
w ten sposób Romana Cantemir przed kosztami finansowymi.  W sprawie o
podział  majątku,  Roman  Cantemir  wnosił  o   usunięcie  ze  wspólnego
mieszkania  Urszulę  Cantemir  jako  osobę  niebezpieczną  i  agresywną,  która
dżgnięła go ostrym narzędziem i chciał, aby Sąd przyznał wspólne mieszkanie
jemu   i  jego  kochance  Lidii  Dobrzańskiej,  z  którą  od  około  10  lat  żył  w
konkubinacie.



    •  Reasumując  -  Urszula  Cantemir  został  oskarżona  i  skazana  min.  za
spowodowanie  rany  ciętej  dołu  łokcia  lewego  u  Romana  Cantemir,  która
powstała o godz. 22:35. Wg Prokuratury i Sądu I i II instancji w Zielonej Górze
rana ta  powstała przed godz.20:23  na skupie złomu, kiedy to Roman Cantemir
wezwał pilicję o godz.20:23  na skup złomu i z powody rany opisanej o przez
lekarza dyżurnego o godz. 22:35, Romana Cantemir zabrała karetka pogotowia
do szpitala o godz. 21:00.  Z dowodów wynika, że Urszula obecna była na
skupie złomu razem  Romanem Cantemir od godz. 19:00 do godz: 20:45.  
    •  Roman Cantemir był ( "zmarł" w kwietniu 2017r. )  kuzynem Rudolfa
Różańskiego - milionera zielongórskiego, który jest człowiekiem wpływowym
i ma liczne powiązania ze światem polityki i Wymiaru Sprawiedliwości.
    • Na chwile obecną Urszula Cantemir  jest w posiadaniu wyroku skazującego
II K 234/12  z "błędem", którego nikt nie chce usunąć. W tym miejscu dla
zobrazowania sytuacji warto odwołać się do wyroku skazującego Lwa Rywina,
który został  skazany za  dopisanie  słów "  I  czasopisma" na  dwa i  pół  roku
więzienia.
    •  Ja  ,  Urszula  Cantemir  jako  obywatel  Rzeczpospolitej  Polskiej,  nie
pozbawiona praw obywatelskich żądam usunięcia "blędnego" zapisu z wyroku
II  K 234/12  poprzez podjęcie  odpowiednich kroków prawnych  i  wydania
wyroku zgodnego z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.         

    • Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta
czy toczy się nadal ?
    •  Sprawa  karna    II  K  234/12  toczyła  się  wraz  z  postępowaniem
przygotowawczym od września 2011r. do 02 lipca 2015r.
    • Sprawa rozwodowa od 15 pażdziernika 2011r. do 10 pażdziernika 2013r.
    • Sprawa rozwodowa i sprawa karna są zamknięte.

    • Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
    • I 2 C 1251/12 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
    • I ACa 750/13 Sąd Apelacyjny w Poznaniu
    • II K 234/12 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
    • VII Ka 508/15 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

    • Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
    • SSO w Zielonej Górze  - Zbigniew Skowron
    •  SSA w  Poznaniu  -  Waldemar  Kryślak,  Elżbieta  Fijałkowska,  Karol
Ratajczak
    • SSO w Zielonej Górze (del. do SR w Zielonej Górze) - Oliwia Walkiewicz
    •  SSO w Zielonej  Górze  -  Jadwiga Czermańska-Śmiałek,  Dariusz Maj,
Ryszard Rólka
    • prokurator PR w Zielonej Górze - Paweł Jankowski



    • około 40 osób - prokuratorów i sędziów, którzy ukrywają "wrobienie" we
wszystkie  przestępstwa  objęte  wyrokiem skazujacym II  K 234/12   Urszulę
Cantemir  przez  w/w sędziów i  prokuratora.   Wsród  40  osób  jest  rzecznik
prasowy  Prokuratury  Okręgowej  w  Zielonej  Górze  -  prokurator  Zbigniew
Fąfera.

    • Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu (nr skargi)
Nie

    

    • Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
data: 12 luty 2020r.                                Podpis Urszula Cantemir

   

5. Cebulski Maciej 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej    
MACIEJ CEBULSKI (bezdomny) – 570232590 ; biuro@macepolska.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy: 
W 2016 roku założyłem sprawę w Sądzie Pracy w Szczecinie byłemu szefowi –
firmie Gizo Rental Sp z o o sprawę dot USTALENIA STOSUNKU PRACY i
rozliczeń  finansowych  –  mając  mnóstwo dowodów,  które  w Sądzie  zostały
pominięte  i  sprawa  w  perfidny  sposób  zamknięta  po  2,5  roku  wyrokiem
zwalającym z nóg w świetle orzeczenia VS dowody, przesłuchania świadków
zeznających  na  moją  korzyść.  Następnie  apelacja  w Sądzie  Okręgowym w
Szczecinie na zasadzie KOPIUJ/WKLEJ. Sprawa czeka obecnie na przedsąd
(kasacja) w Sądzie Najwyższym – przydzielona do Profesora Rączka. Kolejną
sprawę założyła  mi  w perfidny sposób tworząc  nieprawdziwą historię  moja
szefowa  –  współwłaścicielka  Gizo  Rental  –  w  Białymstoku  w  Sądzie
Cywilnym.  Sprawa  w  ekspresowym  tempie  prowadzona  11  miesięcy  10
rozpraw. Ta sama historia – sędzia stronniczo działająca na korzyść powódki,
odrzucanie  dowodów,  wybieranie  wybiórcze  zeznań  itp.  Apelacja  w  Sądzie
Okręgowym – kopiuj/wklej.  W wyniku braku wiedzy i  rzetelnej  informacji
przegapiony okres do wniesienia kasacji.  Adwokat przydzielony z urzędu w
Szczecinie i Białymstoku.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Szczecin 2015-2018. Białystok 2018 – styczeń do listopada 2018



    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
IX P 490/15 Sąd Pracy w Szczecinie / apelacja Sąd Okręgowy w Szczecinie VI
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin
I C 3850/17 Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Białymstoku

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Szczecin  Sąd  Rejonowy  sędzia  Magdalena  Żarkowska  /  apelacja  Sąd
Okręgowy
Białystok Sąd Rejonowy sędzia Andrysewicz / apelacja Sąd Okręgowy sędzia
Wyimko

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
nie

    VII. Opis sprawy 
Te  dwie  sprawy  pokazują  prawdziwe  oblicze  nieuczciwych  sędziów  w
sprawach, w których mam mnóstwo dowodów w aktach sprawy, a także zeznań
na moją korzyść ( jako powoda w Sądzie Pracy w Szczecinie i oskarżonego w
Sądzie Cywilnym Białystok ).
Uzasadnienia  niekorzystnych  dla  mnie  wyroków  to  czysta  kpina,  gdyż  w
aktach – czytając je rzetelnie widać jak na dłoni, że są dowody wskazujące na
bezsprzecznie  rację  moją  –  jako poszkodowanego w tych dwóch sprawach.
Zeznania  potwierdzające  tezy  zawarte  w  pozwach  z  mojej  strony,  poparte
dokumentami  –  niewiarygodne.  Zeznania  –  tylko  zeznania  –  bo  strona
przeciwna żadnych dokumentów poza jedną umową cywilnoprawną (umową
zlecenie ) i umową pożyczki – nic nie przedstawiła – tylko ustawione zeznania
pracowników spółki – której właścicielami są Grzegorz Niewiński i Agnieszka
Niewińska.
Wystarczy  rzetelnie  przeczytać  akta  –  nic  więcej.  Nie  zrobił  tego  Sąd
Okręgowy w Szczecinie, czego dowodzi nawet odczytywanie ustne wyroku, w
którym  to  sędzia  mówi  o  sprawach  nie  związanych  z  przedmiotem  sporu,
których  w  ogóle  nie  było  w  zeznaniach,  ani  pozwie  czy  dokumentach.
Zwyczajnie  standardowo  przyznanie  w  całości  racji  sądowi  I  instancji.  W
apelacji adwokat już nie z urzędu – znalazł 6 przepisów złamanych przez Sąd I
instancji – Sąd Okręgowy nie odniósł się do wytkniętych błędów. Kuriozalne
można  rzec  przyznanie  wiarygodności  świadkowi  –  kuzynowi  właściciela
pozwanej spółki – osobie, która kłamała po odebraniu przyrzeczenia i na tym
kłamstwie „na gorąco” została przyłapana podczas zeznań. Sąd I i II instancji
przyznał wiarygodność zeznaniom tego Pana – Mateusza Kusznerko.
Kolejna sprawa – cywilna w Białymstoku wiąże się z rewanżem – za to, że
założyłem sprawę w Szczecinie. Sprawa rzekomo niespłaconej pożyczki jaką



odpracowałem z  nawiązką  w roku 2011.  Okazuje  się,  że  właścicielka  Gizo
Rental przypomniała sobie o tym po 7 latach, że jestem dłużnikiem. Sprawę
przegrałem, bo była prowadzona wypisz, wymaluj jak w Szczecinie.  Udało mi
się wykluczyć – adwokata powódki, który oświadczył, że jego mocodawczyni
wprowadziła go w błąd na etapie tworzenia wystosowanego roszczenia.
Informacje o tej sprawie są zawarte w programie interwencyjnym NA POMOC
–  BANKRUCTWO  PRZEZ  POŻYCZKĘ  Tv  Republika  link  poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=x60DoI2uWgQ
Ogólnie  ewidentne łamanie prawa przez sędziów, bo nie uznają oczywistych
dokumentów,  nie  uwzględniają  ich,  odrzucają  jako  wnioski  dowodowe,  lub
pomijają  je  –  w  tych  dwóch  sprawach,   nie  uwzględniają  zeznań  na  moją
korzyść, gołym okiem na nagraniach z rozpraw I C 3850/17 widać i słychać jak
powódka mataczy,  gubi  się  w zeznaniach podając  4 różne  odpowiedzi  n  to
samo pytanie zadane w odstępach czasu, mimo to sąd daje jej wiarygodność –
to niezgodne z logiką...
Obecnie  sprawa  związana  z  tymi  sygnaturami  to  zaskarżone  skutecznie
postanowienie  o  morzeniu  śledztwa  przeciwko  referendarzowi  sądowemu  i
mojej  byłej  szefowej  –  układy  w  Prokuraturze  Rejonowej  w  Białymstoku,
skuteczne zażalenie rozpoznał Sąd Rejonowy w Zambrowie na moją póki co
korzyść – teraz potrzebuję wsparcia ! ! !

    

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych.
                            Maciej Cebulski

    

6. Fazeskas Mirosława 
Rogaszyce 151
63-500 Ostrzeszów 
tel. +692045511   e-mail  mfazekas@wp.pl

Mirosława  Fazekas  jest  emerytką  i  prowadzi  wraz  z  mężem  obywatelem
słowackim, zamieszkałym od 1978 roku w Polsce,  niewielkie  gospodarstwo
rolne  składające  się  z  dwóch  nieruchomości  rolnych,  zabudowanej  i
niezabudowanej o pow. około 2.00 ha, które to w 2000 roku oboje otrzymali w
spadku po Lidii i Eryku Mosińskim. (rodzice pokrzywdzonej)
W 2002 roku wyrokiem IC 146/00 Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie została
pozbawiona  strategicznej  części  gospodarstwa  rolnego,  własnej  drogi
dojazdowej  jak  i  dostępu  do  drogi  publicznej,  której  do  dzisiaj   oboje



małżonkowie nie odzyskali, co uniemożliwia, mimo upływu lat prowadzenie
gospodarstwa, obniża jego wartość, uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek
działalności, przekazania go następcom, czy sprzedaży. Musieli zrezygnować
też z planowanej agroturystyki.
Wyrok  został  wydany  z  powództwa  sąsiada,  Edwarda  Idzikowskiego,  które
jego rodzice  kupili w 1962 roku i do granic z działką 45, będącęj włsnością
Mosiński  Lidii,  matki  pokrzywdzonej  zastrzeżeń  nie  wnosili.   Edward
Idzikowski  był  wieloletnim  członkiem  Rady  Sołeckiej,  bliskim  krewnym
Głównego Geodety Powiatu, jak i byłym współpracownikiem byłego Starosty,
obecnego posła Andrzeja Grzyba, szefa wielkopolskich struktur PSL. Właśnie
te układy do dzisiaj sprawiaj, że właściciele gospodarstwa rolnego pod adresem
jw. stoją na pozycji przegranej. 
Zarówno  on,  jak  i  jego  rodzice  byli  zainteresowani  przejęciem  sąsiedniej
działki  45,  którą  to  w  1950  roku  orzeczeniem  Sądu  Grodzkiego  w
Ostrzeszowie  otrzymała   Lidia  Mosińska,  w  spadku  po  swoich  rodzicach,
Annie  i  Andrzeju  Szuberskim.  Była  to  zabudowana  nieruchomość  o  pow.
1.39.85 ha zapisana w księdze wieczystej 235 Rogaszyce. (działka ewidencyjna
45). 
Sąsiedzi wykorzystując sytuację, że jedna z działek numer ewidencyjnych 46,
która kupili o pow. 1.38.85 ha zapisana w księdze wieczystej 8044 Rogaszyce,
wraz z działką 45, będącą własnością matki pokrzywdzonej tworzyły  w latach
1905-1909 całość.
W  latach  1905-1909,  jak  wynika  z  zaswiadczeń  Królewskiego  Sądu
Rejonowego  w  Ostrzeszowie  potwierdzone  dokumentami,  była  to
współwłasność dwóch sióstr z mężami oznaczona w księdze wieczystej  114
Rogaszyce  o  pow.  2.66.00.  Jedną  ze  współwłaścicielek  była  prababka
pokrzywdzonej Mirosławy Fazekas
 Współwłasność w 1910 roku została zniesiona, a w wyniku podziału i zmian
gruntowych  powstały  odrębne  nieruchomości,  do  każdej  z  nich  prowadził
odrębny nie kolidujacy dojazd.
Nowo powstałe  w 1910 roku,  mają  powierzchnię  większą  niż  jak w latach
1905-1909, świadczy to o zmianach gruntowych, jak mi wiadomo w oparciu o
sąsiednią nieruchomość położoną za miedzą, już we wsi Olszyna która była
własnością ojca obu sióstr.
Działki sąsiadujące z działką pokrzywdzonej zmieniły właścicieli, tylko działka
45  została  w  rękach  tej  samej  rodziny,  czyli   matki  pokrzywdzonej  Lidii
Mosińskiej,  a od 2000 roku Mirosławy Fazekas i jej męża Dominika.
Na  początku  lat  50-tych  UBP  w  Kępnie,  do  którego  powiatu  należał
Ostrzeszów, wydało wyrok, w wyniku którego Lidia Mosińska, jej mąż Eryk i
córka Mirosława Mosińska (Fazekas) mieli być pozbawieni mienia. Wyrok był
wydany na podstawie pomówień,  i  został  oddalony przez Rejonowy Sąd w
Kępnie.  Mimo wielu szykan i  represji  ze  stron władz komunistycznych,  do
1993 roku gospodarstwo funkcjonowało w takich granicach, w jakich je matka
Mirosławy Fazekas otrzymała.



Sytuacja dramatycznie się zmieniła, gdy Gmina Ostrzeszów na początku lat 90-
tych przebudowała dotychczasowe gruntowe drogi gminne. Drogi łączące wsie
Rogaszyce  i  Olszyna  z  miastem  Ostrzeszów,  zostały  poszerzone,  położono
asfalt,  wykopano  rowy  odwadniające,  powstały  pobocza.  W  ramach
oszczędności  Gmina  nie  dokonała  wywłaszczeń  na  cele  publiczne,  nie
uregulowała nigdy stanu prawnego. Ponieważ nikt nie chciał stracić w wyniku
przebudowy dochodziło do konflików powiązanych z korupcją, przesuwaniem
znaków granicznych itp.
Na odcinku graniczącym z  działką  45 (wówczas  będącą  jeszcze  własnością
Lidii  Mosińskiej-  matki  Mirosławy  Fazekas)  dotychczasowa  droga  nr  122
utraciła  funkcję  drogi  gminnej,  została  zastąpiona  nowym odcinkiem drogi,
której nadano nr.47, i  która to zmieniła swój bieg oddalając się o kilka metrów
od w/w działki.
WING w Poznaniu  w  jednym ze  swoich  pism  podaje,  że  trudno  nawet  w
przybliżeniu  (zza  biurka)  określić,  jaki  był  przebieg  starej  drogi  gdyż  brak
dokumentów.  Tylko,  że  mimu upływu  wielu  lat  nikt  nie  raczył  na  miejscu
naocznie  się  o  tym  przekonać  mimo,  że  pokrzywdzona  o  to  wielokrotnie
wnosiła.
Naruszono art 29 ust z 21 marca 1985 o drogach publicznych, która mówi, że
w wypadku  budowy lub  przebudowy  drogi  wykonanie  zjazdu   z  drogi  do
budynków,  należy do zarządu drogi czyli w tym wypadku Gminy. Jeśli istniał
jakiś zjazd i został wyłączony z użytku właściciel może żądać przywrócenia
dojazdu do nieruchomości.
Działka ewidencyjna 45 była działką siedliskową, zabudowaną budynkami z lat
1904, 1911 jak i nowym budynkiem mieszkalnym z 1986 roku, wybudowana
zgodnie  z  dokumentacją,   w  oparciu  o  mapy  sytuacyjno-  wysokościowe,  i
miejscowy plan zabudowy, na którym zaznaczono własną drogę dojazdową do
siedliska.
Żądanie  przywrócenia  dojazdu  do  budynków  oburzyło  Gminę,  nie  chciano
rozmawiać z  wówczas z  75 letnia  właścicielką,  ani  z  jej  80-letnim mężem,
emerytowanym  pracownikiem  Rejonu  Dróg  Publicznych,  wielokrotnie
odznaczonego za zasługi dla rozwoju dróg i mostów w Wielkopolsce.
 Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, że w 1904 roku (zabór pruski) działka
nie posiadała dojazdu do drogi publicznej, więc zjazdu nie zrobi, oczywiście
było to gołosłowne, bo zaprzeczały temu dokumenty ,  jak i  plan zabudowy
działki siedliskowej. Burmistrz oczywiście, żadnej wiedzy z tego okresu zasy
nie posiadł i po "prusku'" nie rozumiał, więc mógł dowolnie interpretować 
Ponieważ  władza  ma  zawsze  rację,  musiała  więc  uwiarygodnić
nieprawidłowości.  W  dniu  10  maja  1993  roku,  nieznani  pracownicy,
reprezentujący jak  podawali, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w  Kaliszu,  Oddział  w  Ostrzeszowie,  mimo  protestów   Lidii  Mosińskiej
wystawili  fałszywe  znaki  graniczne,  (art  277  kk)  pomiędzy  działką  45,  a
działką sąsiednią 46, oraz działką 132/2,  położoną już we wsi Olszyna,  na
podstawie rzekomych danych z 1904 roku, czyli była to próba oszustwa, licząc
na jej niewiedzę i  wiek. W tym dniu Mirosława Fazekas, kierująca kinoteatrem



podlegającym pod  UMiG w Ostrzeszowie  została  wysłana  na  delegację  do
Poznania.
Wiedząc, o zaistniałych zmianach, Lidia Mosińska nigdy na takie granice, nie
zgodziłaby się,  ale  nie  miała  nic  do powiedzenia,  nie  sporządzono żadnego
protokołu,  wcześniej nie wysłano zawiadomień.
WBGiTR-y zostały powołane uchwałą nr 122/75 z dnia 10 lipca 1975 roku, a
więc za czasów PRL i kierowały się komunistycznymi zasadami, lekceważąc
chociażby uchwałę  z 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne. W
demokratycznym państwie jest nie dopuszczalna beprawna ingerencja w prawo
własności.
Nowe znaki graniczne zostały wkopane w miejscach gdzie ich nigdy nie było, i
w taki sposób, że zrekompensowały one straty sąsiadom powstałe w wyniku
przebudowy drogi. W wyniku tego przestępsta, nie tylko nieruchomość została
pozbawiona  dostępu  do  drogi  publicznej,  ale  i  utraciła  własną  drogę  do
siedliska.
WBGiTR  w  Ostrzeszowie  nie  przyznało  się  do  tych  czynów,  a  policja  i
prokuratura odmówiły podjęcia śledztwa, twierdząc i uzasadniając uporczywie
i  wprost  maniakalnie,  że  do  żadnych  zmian  nie  doszło  a  znaki  graniczne
pochodzą z 1904 roku i są nie zniszczone.
 Wykorzystali  to  sąsiedzi,  którzy  w  oparciu  o  faszywie  wystawione  znaki
graniczne,  przejęli  cześć  działki  ewidencyjnej  45,  nie  ukrywając,  że  skoro
Gmina poszerzyła i zmodernizowana drogi ich kosztem, to oni również mają
takie samo prawo odebrać komu innemu.
W  odwecie,  za  składane  skargi  Burmistrz  zwolnił  dyscyplinarnie   swoją
podwładną,  Mirosławę  Fazekas,  zwolniony  z  pracy  został  też  Dominik
Fazekas,  oboje  zostali  się  z  dwójką  dzieci  na  utrzymaniu  teraz  jedynego
żywiciela rodziny, a ojca Mirosławy Fazekas. Od 1996 roku nigdy już w Polsce
pracy nie otrzymali, żyjąc z niewielkiego gospodarstwa i z prac sezonowych za
granicą. Sugarowano wręcz, że mieszkańcy działki 45, powinni się cieszyć, że
im UB nie zabrało wszystkiego.
Lidia  Mosińska  była  zmuszona  była  skierować  pozew  przeciwko  E.
Izikowskiemu, z roszczeniami posesesoryjnymi, gdyż zniszczenia, dewastacja
działki  45,  stała  się  nagminną,  tak  samo  złożyła  pozew  do  Sądu
Administracyjnego w Łodzi, na działania Gminy.
Niestety  zmarła  w dziwnych  okolicznościach  w 1999  roku,  wcześniej  była
zastraszana, również Mirosława Fazekas otrzymywała pogrózki karalne.
Wkrótce  po  jej  śmierci,  Mirosława  Fazekas  otrzymała  pozew  do  sądu
cywilnego, w którym to Edward Idzikowski właściciel działki 46, zwrócił się o
zakaz przejazdu i  przechodu przez jego działkę, twierdząc, że pozwana  nie
mając  dostępu  do  drogi  publicznej  korzysta  z  jego  gruntu,  co  było
pomówieniem gdyż zarówno Mirosława Fazekas,  jej  matka Lidia Mosińska,
dziadkowie i  pradziadkowie,  nie "fruwali" prowadząc gospodarstwo rolne, a
nieruchomość E. Idzikowskiego zamieszkałego tutaj od 1968 roku, przylega na
całej długości i szerokości do drogi publicznej.



Do pozwu dołączony był szkic polowy działki 45, którą otrzymali w spadku
Mirosława  i  Dominik  Fazekas,  w  nowych  granicach.  Działka  45,  była
podzielona  na  dwie  działki  45/1  i  45/2,  obydwie  bez  dojazdu  do  drogi
publicznej. Przedłożył też protokół graniczny, z treści , którego wynikało, że na
wniosek Mirosławy Fazekas  w 1993 roku, dokonano podziału i wznowienia
działki 45.
 Podpisy  Mirosławy  Fazekas  i  Lidii  Mosińskiej  są  podrobione,  bo  nie
zgodziłyby sie na taki podział, ani na dane z 1904 roku, czyli ktoś kto był tym
stanem zainteresowany musiał dopuścić sie przestępstwa, ale prokuratura pod
tym kątem nikogo nie przesłuchała.
Edward Idzikowski posłużył się dokumentem cudzej nieruchomości i trudno
nie wątpić, że wykonanego na jego zlecenie, na co sędzia Cezary Różanek nie
reagował.  Sędziego  nie  interesowało  co  pozwana  ma  do  powiedzenia,  ani
świadkowie ani dokumenty.
 W interesie powoda więc było pozbawić właścicieli nieruchomości sasiedniej
dojazdu,  uniemożliwić  prowadzenie  gospodarstwa,  obniżyć  jego  wartość,
pozbawić  możliwości  rozbudowy,  przekazania  gospodarstwa  następcom,
zniechęcić do życia i zniszczyć, a następnie je przejąć w granicach z 1904 roku.
Gdyby Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie działała zgodnie z prawem i nie
chroniła przestępców, do postępowania sądowego by nie doszło.
Szkic polowy przedłożony przez powoda, nie miał nic wspólnego z danymi z
1904 roku,  jak to  podano w protokole granicznym.  W punkcie  1 protokołu
granicznego,  podano  jako  wykonawcę  Geodeta  WBGiTR,  kto  nim  był  do
chwili  nie  wiadomo,  brak  pieczątki  imiennej.  Protokół  graniczny  jest
poświadczeniem nieprawdy, gdyż w 1904 wymienione w protokole działki nie
istniały, podpisany pod protokołem nie miał uprawnień geodezyjnych, a tylko
osoba z uprawnieniami ma moc sądową, gdyż protokoł graniczny jest ugodą.
Wykonawcy naruszyli prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989
roku, prawo o gospodarce nieruchomościami, jak i całą procedurę, nie można
w ciągu trzech godzin wznowić granice, zestabilizować nowe znaki graniczne,
sporządzić  szkic  polowy,  protokół  graniczny,  i  wprowadzić  do  zasobów
geodezyjnych. Skoro nieruchomość nie miała dostępu do drogi publicznej nie
można jej dzielić na dwie nowe. Podział działki dokonuje się w oparciu o plany
zagospodarowania,  i  o granice prawne nieruchomości,  a  nie o dokumenty z
czasów zaboru pruskiego
Zarówno  powód  jak  i  sędzia  Cezary  Różanek  posługując  się  w  obrocie
prawnym  niewiarygodnym  dokumentem,  dopuścili  się  świadomie
przestępstwa.  Sąd  Rejonowy  w  Ostrzeszowie  zakazał  Mirosławie  Fazekas
przekroczenia  i  przejeżdżania  przez  działkę  nr  46,  będącą  własnością
E.Idzikowskiego, na podstawie danych z 1904 roku.
Tylko, że w 1904 roku nie było działki ewidencyjnej, ani 45, ani 46, więc taki
wyrok trzeba uznać za naruszenie prawa. Sędzia powołał się nie na dokumenty,
a na kłamstwa Prokuratury która do chwili obecnej nawet nie sprawdziła, kto
dokonał  podziału  i  wznowienia  działki  i  na  czyje  zlecenie,  nie  sprawdzono
wiarygodności  podpisów,  twierdząc,  że  protokół  jest  nieuwierzytelnioną



kserokopią,  tak  jak  i  szkic  polowy  z  1993  roku.  Sędzia  Cezary  Różanek
naruszył konstytucję, ale również nie zna przepisów prawa cywilnego, bo nie
ma  takiego  prawa,  które  zezwalałoby  rodzinie  zamieszkałej  od  pokoleń
odebrać  część  nieruchomości  i  przekazać  rodzinie,  która  nabyła  sąsiednia
nieruchomość wiele lat później i nigdy wcześniej z tej części nie korzystała.
Pokrzywdzona tym postępowniem jest nie tylko Mirosława Fazekas, ale i jej
mąż obywatel słowacki, który wszystkie swoje oszczędności, i swój życiowy
wkład włożył w rozbudowę i rozwój gospodarstwą na obcej ziemi, i jest nadal
traktowany jako obcy, a hasła Polska tylko dla Polaków są tej rodzinie dobrze
znane.
Rodzina ta jest od wielu lat nękana, pomówieniami pozwami, między innymi
Sąd Karny czy Sąd Pracy,  dewastowanie i  niszczenie majątku przewrócenie
ogrodzenia  frontowego,  zamknięcie  dostępu  do  budynków,  a  nawet
nawiązywanie do wyroku UB z 1950 roku, są karygodne, i akceptowane przez
policję
Państwo  polskie  nie  uznaje  aktu  dziedziczenia  przez  matkę  pokrzywdzonej
Lidię Mosińską, zabudowanej nieruchomości rolnej, które otrzymała w spadku
po swoich rodzicach orzeczeniem Sądu Grodzkiego w Ostrzeszowie w grudniu
1950 roku, i wiąże się to zapewne z wyrokiem UB.
 Nieruchomość ta była wpisana do księgi wieczystej 235, i miała powierzchnię
1.39.85 ha, w 1989 roku zmieniono numer księgi wieczystej  na 27754 i pow.
na 1.39 ha . W 2014, a więc 15 lat po jej śmierci  wprowadzono do księgi
wieczystej 27754,  dwie  działki 45/1 i 45/22. Na geoportalu 360 działka 45/1 i
45/2 mają powierzchnię z dojazdem do drogi publicznej 1,36.95, w ewidencji
brak dojazdu.
Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrzeszowie w dniu 24 lutego 2020 roku, wszyscy
radni uznali, że posiadane przez Mirosławę i Dominika Fazekas gospodarstwo
rolne w 1908 nie miało dojazdu do drogi publicznej,  i głosowali przeciwko
przywrócenia  dojazdu  do  nieruchomości.  Geoportal  ich  zdaniem  nie
odzwierciedla rzeczywistości. 
Oczywiście, żadna z instytucji nie akceptuje posiadane przez nas dokumenty,
żadna z instytucji powołująca się na dane z 1904, z 1907 , z 1908 czy nawet z
1866 roku nie zapoznała się z dokumentacja z tamtych lat, bo są pisane "po
prusku". 
W obiegu prawnym nadal  znajdują  się  kserokopia  szkicu  polowego z  1993
roku, nie potwierdzona z oryginałem, który zginął jak pisze Prokurator Anna
Kaczmarek,  a  przesłuchany  Arkadiusz  Broda  stwierdził,  że  w  1993  roku
wznowił granice  wg działki wg 1904 roku, ale na szkicu mogły być nanoszone
poprawki  przez  jego  przełożonych.  Prokurator  Ireneusz  Kaźmierczak  pisze
wielokrotnie, że działka M.Fazekas w 1904 roku nie miała dostępu do drogi
publicznej.
Protokół graniczny ze sfałszowanymi podpisami,  których wiarygodności  nie
sprawdzono  gdyż  brak  oryginałów,  nadl  jest  w  obrocie  prawnym.  Nie  ma
operatu  pomiarowego,  nie  ma  księgi  wieczystej  235.  W  prasie  lokalnej,



Główny Geodeta, kuzyn sąsiada pisze że w drodze z Ostrzeszowa do Kalisza
zginęły dokumenty działki M i D Fazekas.
W 2012 roku Gmina Ostrzeszów zemściła się na właścicielach nieruchomości,
droga  nr  47  która  została  wybudowana  na  poczatku  lat  90-tych,  została
pozbawiona  swoich  funkcji,  został  wybudowany  zgodnie   prawem  nowy
odcinek drogi 147, który oddalił sie od granic działki M i D Fazekas o około 50
metrów, w ten sposób Gmina umyła ręce.
Pokrzywdzonym  uniemożliwiono  więc  dostęp  do  swojej  nieruchomości
wprowadzone dane są fikcyjne, tak jak i obecne granice nieruchomości.
Cała ta do chwili obecnej trwająca procedura ma na celu wywłaszczyć rodzinę
Mirosławy  i  Dominika  ze  swojej  posiadłości,  tym  bardziej,  że  Gmina
Ostrzeszów  jest  zainteresowana  od  dawna  przejęciem  ich  drugiej  1-ha,
niezabudowanej nieruchomości położonej na jednym z najwyższych wniesień
południowej Wielkopolski.

Oświadcza, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.
Nie  zwracałam  sie  do  Parlamentu  Europejskiego,  ani  do  Trybunału  Praw
Człowieka w Strassburgu.
              dnia 11.03.2020  Mirosława Fazekas

   

 7. Fąfrowicz Genowefa 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej 
Genowefa Fąfrowicz ul. Zacisze 4, 34-400 Nowy Targ wraz z pełnomocnikiem
adw. Renata sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka- Zdrój
e-mail: adwokatsutor@gmail.com

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  
Sąd  Okręgowy  w  Nowym  Sączu  w  dniu  7  grudnia  2017  roku  wydał
postanowienie o zmianie orzeczenia Sądu Rejonowego w Nowym Targu w ten
sposób,  że  stwierdził  zasiedzenie  służebności  gruntowej  mimo  że  pozew  o
ochronę własności który został wytoczony przez Genowefę Fofrowicz w 2002
roku oraz ugoda sądowa w tej spawie przerwała bieg zasiedzenia, a także z
urzędu nie sprawdził treści księgi wieczystej i nie zobaczył w sprawie powinni
brać udział spadkobiercy Janiny Bryniarskiej, co spowodowało, że mamy do
czynienia z nieważnością postępowania o której mowa w art. 379 ust 5 kpc.
również  Sąd  Najwyższy  po  jego  reformie  nie  przyjął  skargi  kasacyjnej  do
rozpoznania,  a  tym samym wydał  nieważne  orzeczenie,  gdyż z  Urzędu  nie
wziął pod uwagę nieważności postępowania (379 ust. 5 kpc). Następnie strona
przeciwna złożyła wniosek o wpis do księgi wieczystej zasiedzianej służebnści.



Sądy I  i  II  instancji  wydawały w tej  sprawie orzeczenia  przy uczestnictwie
osoby  nieżyjącej.  Ta  sprawa  została  wyjęta  do  rozpoznania  przez  Sąd
Najwyższy ale jeszcze nie została rozpoznana.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ? Sprawa o zasiedzenie służebności gruntowej
toczyła się od 2014 roku. W pierwszej instancji Genowefa Fąfrowicz wygrała
sprawę (data wyroku: 12 stycznia 2017 roku, a w II instancji przegrała sprawę
7 grudnia 2017 roku. Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku nie przyjął
skargę  kasacyjną  do  rozpoznania.  W  dalszej  kolejności  strona  przeciwna
złożyła wniosek o wpis służebności do księgi wieczystej. Sąd wpis ten dokonał
i  wszelkie  orzeczenia  wysłał  na  osobę  nieżyjąca  od  ponad  20  lat.  Sąd
Okręgowy w Nowym Sączu w dniu 11 kwietnia 2018 roku oddalił  apelację
Genowefy  Fąfrowicz.  Została  wniesiona  skarga  kasacyjna,  która  została
przyjęta do rozpoznania. Sprawa jest w toku.

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy)
    •  Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 12 stycznia
2017r., sygn. akt: I Ns 1217/14
    • Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 7 grudnia 2017
roku, sygn. akt: III Ca 227/17
    • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2018 roku, sygn. akt:
III CSK 97/18
    • Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 20 lutego 2018
roku, sygn. akt: Dz.KW.3143/18
    • Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny
Odwoławczy z dnia 11 kwietnia 2018 roku
    • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 roku przyjęto
skargę kasacyjną do rozpoznania,  syg. akt:III Ca 257/18

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
    • Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 7 grudnia 2017
roku,  sygn.  akt:  III  Ca  227/17  skład:   Skład:  SSO  Zofia  Klisiewicz,  SSO
Agnieszka Skrzekut, SSO Mieczysław H. Kamiński
    • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2018 roku, sygn. akt:
III CSK 97/18 skład: SSN Jacek Gudowski
    • Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 20 lutego 2018
roku, sygn. akt: Dz.KW.3143/18: SSR Marek Rusin
    • Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny
Odwoławczy z dnia 11 kwietnia 2018 roku skład: SO Jacek Małodobry, SO
Urszula Kapustka, SO Katarzyna Kwilosz-Babiś,



    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi) TAK nr 50115 . Trybunał uznał skargę za
niedopuszczalną

  

8. Galińscy Anna i Grzegorz 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Anna i Grzegorz Galińscy. 93-162 Łódż ul. Broniewskiego 2 Paw. 9 
Tel.510285732  mail galmont1@poczta.fm  

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
S.O. w Legnicy jak i  S.A. we Wrocławiu pomimo prawidłowo zgłoszonych
wniosków  o  powołanie  biegłego  z  rachunkowości  na  okoliczność
potwierdzenia związku przyczynowo skutkowego braku zapłaty przez Gminę
kwoty ok.  180tys.  stwierdziły  ,  że  wnioski  były  spóźnione  i  w ocenie  obu
sądów nie ma związku blokada kont bankowych firmy poszkodowanych przez
komorników z jej aktualna sytuacją i poniesionymi stratami. Kasacja wniesiona
do SN została nie przyjęta na tzw. posiedzeniu . Obydwa sądu prawomocnie
stwierdziły , że gmina Złotoryja bezprawnie odmówiła zapłaty w/w kwoty za
prawidłowo wykonany przetarg. Krzywda nasza polegała na tym, że pomimo
prawidłowo  zgłoszonych  wniosków  o  powołanie  biegłego  z  rachunkowości
najpierw  S.O.  w  Legnicy  celowo  je  pominął,  a  następnie  w  uzasadnieniu
wyroku wbrew prawdzie i stanowi faktycznemu stwierdził, że wnioski te były
spóźnione.  Bzdury  te  potwierdził  również  w  swoim  uzasadnieniu  SA we
Wrocławiu wydając prawomocny Wyrok w tej sprawie. W wyniku tak rażącego
błędu, a raczej celowego poświadczenia nie prawdy sądów obydwu instancji
firma  nasza  poniosła  straty  w  wysokości  prawie  700  tys.  złotych.  Ponadto
pomimo procesowego udowodnienia, że Gmina Miejska dokonała fałszerstwa
dokumentu  w  postaci  protokołu  odbioru  i  stosownych  zawiadomień  do
prokuratur  wszelakiego  szczebla  nikt  z  władz  Gminy  nie  został  ukarany,
ponieważ  prokurator  PR  w  Złotoryi  Tomasz  Pisarski  odmówił  wszycia
śledztwa  w  tej  sprawie,  ponieważ  w  jego  ocenie  sądowo  udowodnione
fałszerstwo dokumentu to były dozwolone omyłki pisarskie. Oczywiście SR w
Złotoryi odrzucił nasze zażalenie jako oczywiście nie zasadne.     

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Pozew został wniesiony w 2010 roku sprawa o zapłatę i odszkodowanie została
zakończona prawomocnie w 2016 o zadośćuczynienie trwa nadal . 



    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Postanowienie SN V CSK 194/18   Wyrok SA we Wrocławiu I ACa  619/17 

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
SSN  Krzysztof Strzelczyk
Prokurator PR w Złotoryi Tomasz Pisarski 

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Nie składaliśmy z powodu braku pieniędzy. 

    VII. Opis sprawy   
Typowa sprawa o zapłatę . Powódka wygrywa dwa przetargi na wymianę okien
. Jeden przetarg jest wykonany i odebrany bez żadnego problemu ,a w drugim
Gmina  łamie  prawo  tak  jak  orzekł  SO  w Legnicy  i  SA we  Wrocławiu  w
prawomocnym  wyroku,  ponieważ   bezprawnie  odmawia  zapłaty  powódce
kwoty ok. 188 tys. w wyznaczonym przez umowę i PZP terminie. Powołani
biegli  jednoznacznie  stwierdzają,  że  Gmina  Miejska  Złotoryja  w  osobie
Burmistrza   Ireneusza  Żurawskiego  dopuściła  się  fałszerstwa  protokołu
odbioru. Powódka złożyła w tej sprawie zawiadomienie do PR w Złotoryi w
której to PPR Tomasz Pisarski odmawia wszczęcia śledztwa stwierdzając, że
fałszerstwo protokołu odbioru według niego do dozwolone omyłki pisarskie.  

Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data  08.02.2020                              Podpis Grzegorz Galiński 

9. Gawłowska Ewa 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Ewa Gawłowska
ul.Kasprowicza 23/3;    31-523 Kraków
zleilandii@poczta.onet.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
    1. Niesłusznie oskarżona pomimo ratowania i udzielania wsparcia w opiece
nad wszystkimi psami.
    2. Kradzież 3 psów rasy briard .
    3. Zniszczenie dobrego imienia.



    4. Zastraszanie przez policjantkę w Białym  Domku, że moje zeznania o
pomocy bratu w opiece nad psami mogą przyczynić się do postawienia mi aktu
oskarżenia,  co  też  się  stało  :  ZA  POMOC  W  RATOWANIU  PSÓW,
ROBIENIU OPATRUNKÓW psom, UDZIELANIE IM POMOCY w tym po
operacjach zostałam oskarżona.
    5. Poniosła ogromne koszty finansowe egzekucją komorniczą  i kosztami
sądowymi pomimo osiągania najniższej renty co pozbawiało mnie do godnego
życia i leczenia.
    6. Pogorszenie stanu zdrowia.
    7. Pozbawienie prawa do przebadania psów w dniu 21.12.2012 i w dniach
następujących przez niezależnego wskazanego przeze mnie lekarza weterynarii,
pozbawienie prawa do przeprowadzenia przez takiego lekarza sekcji zwłok i
ustalenia  przyczyn  zgonów,  do  identyfikacji  zwłok  psów  uśmierconych  w
schronisku, pozbawienie prawa do pożegnania się z nimi, pozbawienie prawa
do decyzji o sposobie ich pochowania. 
    8.  Gnębienie  przez  Urząd  Miasta  Krakowa   Wydział  Kształtowania
Środowiska domagającego się zwrotu kosztów za kradzież psów bez licencji w
dniu  21.12.2012,  ich  pobytu  w schronisku  na  który  nie  wyraziłam zgody i
doprowadzenia  do  śmierci  w  schronisku  3  naszych  ukochanych  briardów.
Naruszanie miru domowego przez gońców przynoszących coraz to nowe pisma
na adres prywatny.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
            25.6.2013 – 28.10.2014 sprawy zamknięte

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście  Wydział XIV Karny Sygn.akt XIV
K 522/13/S sprawa zamknięta proszę o wzruszenie
 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy Sygn.akt IV Ka
710/14      sprawa zamknięta  proszę  o  prezydenckie  prawo łaski  pomimo
negatywnej specjalnie wystawionej opinii przez skazujący skład sędziowski
RDS-1701/16
MKZ-D-3925/16
PR 2 DS.592.2016 – NIESŁUSZNIE UMORZONA 
1Ds.4/13  - odmowa 
SR w Krakowie II Wydział Karny  Sygn.akt Ko 1332/18/S sprawa zamknięta
SO  w  Krakowie  IV  Wydział  Karny  Odwoławczy  IV  Ko  68/18   sprawa
zamknięta

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
XIV K 522/13/S – Przew. SSR Agnieszka Pilarczyk



                                Prokurator Rejonowy Oliwia Bożek- Michalec            
IV Ka 710/14         -   Przew. SSO Tomasz Grebla
                               Sędzia SSO Lidia Haj
                               Sędzia SSO Urszula Gubernat
                               Prokurator Okręgowy Marek Buchała
RDS-1701/16
MKZ-D-3925/16
PR  2  DS.592.2016  –  NIESŁUSZNIE  UMORZONA  Prokurator  Rejonowy
Sebastian Brzuchacz
1Ds.4/13  - odmowa Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
SR  w  Krakowie  II  Wydział  Karny   Sygn.akt  Ko  1332/18/S   Przew.  SSR
Agnieszka Pilarczyk
Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy Sygn. Akt IV Ko
68/18 w składzie :
Przewodniczący SSO Kazimierz Wilczek
Sędziowie : SO Jadwiga Żmudzka
                     SR Agnieszka Anioł

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Tak, składałam,  Skarga nr 14873/15  Trybunał orzekający JEDNOOSOBOWO
sędzia  L.  Bianku  uznał  ,  że  nie zostały spełnione kryteria  dopuszczalności
skargi  ,  o  których  mowa  w  art.  34  oraz  35  Europejskiej  Konwencji  Praw
Człowieka. 

    VII. Opis sprawy   
W  wyniku  fałszywego  oskarżenia  sąsiadki  Marii  B.  która  mnie  nie  znosi
zostałam oskarżona za rzeczy, których nie popełniłam, bo nigdy nie miałam
intencji  świadomie  i  celowo  zadawać  ból  żadnemu  z  naszych  psów,  ani
zwierzętom  w  ogóle.  Wraz  z  całą  naszą  czwórką  jesteśmy  wszyscy
zwierzolubami i  psiarzami.  Absurdem jest  oskarżać kogoś o znęcanie się ze
szczególnym  okrucieństwem  pomimo  leczenia  psów  i  karmienia  by  tylko
zaspokoić żądania Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które
za cel miało zarobienie pieniędzy na tym niecnym procederze i zaspokojenie
żądań sąsiadki,  której  nasze psy przeszkadzały pomimo bardzo dobrego ich
wychowania co było zasługą głównie brata jeżdżącego z psami na wystawy i
mającego  priorytet   wyhodowania  jak  najlepszych  okazów  pod  względem
psychicznym  i  fizycznym.  W  ogródku  znajdowaliśmy  wielokrotnie  trutki
rzucane przez sąsiadów. Dlatego psy miały wykonywane operacje na żołądki i
gorzej  wyglądały przy usuniętych trzustkach i  bardziej  obciążonej  wątrobie.
Ich gorszy wygląd spowodowany był chorobami przewodu pokarmowego, a
nie naszym głodzeniem. 
Domagam  się  uniewinnienia  mojego  jako  osoby  całkowicie  niewinnej  i
cofnięcia niesprawiedliwego wyroku ze zwrotem ukradzionej mojej własności



w  postaci  psów,  zapłaconych  niesłusznie  kosztów  sądowych,  orzeczonej
nawiązki i pogorszenia stanu zdrowia.

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 10.02.2020                             Podpis Ewa Gawłowska
 
 

10. Gawłowska Wanda 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej          
 Wanda Gawłowska nieoskarżona ,  pokrzywdzona wyrokiem,  której  Jej  nie
dotyczył
ul.Kasprowicza 23/2
31-523 Kraków
zleilandii@poczta.onet.pl                   

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Wanda Gawłowska ur.18.10.1927 :
    1. Kradzież przeszkolonego psa będącego pomocą  w trudnym codziennym
życiu inwalidki I GR.  z niepełnosprawnością narządów ruchu.
    2. Dwukrotny zawał serca po kradzieży  mojego psa i psów dzieci ( pierwszy
w dniu kradzieży, drugi po nie wpuszczeniu mnie i córki na widzenie z psami
w  dniu  24.12.2014),  nerwica,  nadciśnienie  tętnicze  w  każdym  momencie
zdenerwowania, a nawet po dzwonkach domofonu.
    3.  Naruszenie konstytucyjnego prawa do własności prywatnej i ochrony
rodziny oraz wolności w podejmowaniu decyzji.
    4. Zniszczenie opinii i dobrej reputacji i imienia mojego i moich dzieci.
    5.  Nie  wpuszczenie  mnie  jako osoby  nieoskarżonej  do  widzenia  się   i
pożegnania się z moim psem w Wigilię 24.12.2014  gdy syn znalazł informację
w internecie, że szukają dla mojego psa nowego domu i nowych właścicieli. 
    6. Pozbawienie prawa do przebadania psa mojego w dniu 21.12.2012 i w
dniach  następujących  przez  niezależnego  wskazanego  przeze  mnie  lekarza
weterynarii,  pozbawienie  prawa  do  przeprowadzenia  przez  takiego  lekarza
sekcji  zwłok  i  ustalenia  przyczyn  zgonów,  do  identyfikacji  zwłok  psów
uśmierconych  w schronisku,  pozbawienie  prawa  do  pożegnania  się  z  nimi,
pozbawienie prawa do decyzji o sposobie ich pochowania.  
7.Gnębienie przez Urząd Miasta Krakowa  Wydział Kształtowania Środowiska
domagającego się pomimo, że sąd uznał Andrzeja Gawłowskiego, mojego syna
za  jedynego  właściciela  i  opiekuna  całej  10  ukradzionych  psów  zwrotu
kosztów za kradzież psów bez licencji  w dniu 21.12.2012, ich transport  do
schroniska, pobyt w schronisku na który nie wyraziłam zgody i doprowadzenia



do  śmierci  w schronisku  3  naszych  ukochanych  briardów.  Naruszanie  miru
domowego przez gońców przynoszących coraz to nowe pisma  do domu na
adres prywatny( u nas nie urząd i nie ma dziennika podawczego )

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ? 
25.06.2013– 28.10.2014 sprawy zamknięte

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście  Wydział XIV Karny Sygn.akt XIV
K 522/13/S sprawa zamknięta proszę o wzruszenie
 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy Sygn.akt IV Ka
710/14      sprawa zamknięta  proszę  o  prezydenckie  prawo łaski  pomimo
negatywnej specjalnie wystawionej opinii przez skazujący skład sędziowski
RDS-1701/16
MKZ-D-3925/16 PR 2 DS.592.2016 – NIESŁUSZNIE UMORZONA 
1Ds.4/13  - odmowa 
XIV Kp276/15/S 
SR w Krakowie II Wydział Karny  Sygn.akt Ko 1331-2/18/S sprawa zamknięta
SO w Krakowie IV SO w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy IV Ko 67i
68/18  sprawa zamknięta  Sprawy wszczynane z  mojego zawiadomienia  nie
zostały nigdy przez sąd przyjęte określano, że ja nie jestem stroną, a sprawy
mnie nie dotyczą np. 
sygn. Akt. VI Ns 487/16/S postępowanie spadkowe dot. Mieszkania na które
mam legalny  przydział  Kwaterunku  z  1985  roku   BZM o  nr252/85  Urząd
Dzielnicowy Kraków-Nowa Huta Wydział Spraw Lokalowych z 20.06.1985

FK-01-4.3222.7.2020  oraz FK-01-4.3160.1.2.000002.2019 UM Krakowa

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
XIV K 522/13/S – Przew. SSR Agnieszka Pilarczyk
                                Prokurator Rejonowy Oliwia Bożek- Michalec            
IV Ka 710/14         -   Przew. SSO Tomasz Grebla
                               Sędzia SSO Lidia Haj
                               Sędzia SSO Urszula Gubernat
                               Prokurator Okręgowy Marek Buchała
RDS-1701/16
MKZ-D-3925/16
PR  2  DS.592.2016  –  NIESŁUSZNIE  UMORZONA  Prokurator  Rejonowy
Sebastian Brzuchacz
1Ds.4/13  - odmowa Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
1.Ds.7/15



XIV Kp276/15/S Przew.SSR Bogusława Sroka

SR w Krakowie  II  Wydział  Karny  Sygn.akt  Ko 1331-2/18/S  Przew.  SSR
Agnieszka Pilarczyk
Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy Sygn. Akt IV Ko
67-68/18 w składzie :
Przewodniczący SSO Kazimierz Wilczek
Sędziowie : SO Jadwiga Żmudzka
                     SR Agnieszka Anioł

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Tak, składałam,  Skarga nr 34150/15  Trybunał orzekający JEDNOOSOBOWO
sędzia  L.  Bianku  uznał  ,  że  nie zostały spełnione kryteria  dopuszczalności
skargi  ,  o  których  mowa  w  art.  34  oraz  35  Europejskiej  Konwencji  Praw
Człowieka.

    VII. Opis sprawy   
Nie  myślałam,  że  po  przeżyciu  II  wojny,  pobycie  w  obozie,  dożyję  takiej
niesprawiedliwości  zgotowanej  mi  przez  własny  naród  i  własne  państwo.
Będąc  schorowaną  staruszką,  która  dobrze  wychowała  swoje  dzieci  i
widziałam na co dzień wspólnie mieszkając z dziećmi ich stosunek do naszych
wszystkich psów by pod pretekstem złych warunków, w których my również
mieszkamy  oraz  niby  złego  traktowania  psów  doprowadzić  nas  do  ruiny
zdrowotnej, finansowej, a w tle była próba przejęcia mieszkania na który mam
oficjalny  przydział  z  Wydziału  Kwaterunkowego  Urzędu  Dzielnicowego
Kraków- Nowa Huta o nr BZM/252/85 z dnia 20.06.1985, a za które lokatorom
dałam z mężem nasze „ blokowe” mieszkanie by pójść na rękę szwagierkom i
by cały dom mojego męża był znowu w rękach prawowitych właścicieli. Mając
swoje doświadczenia kiedy mój dom rodzinny pozostał w Iwacewiczech i nie
mogłam po obozie do niego wrócić.
Konstytucja  gwarantująca  własność  prywatną  i  nienaruszalność  miru
domowego to fikcja skoro jakaś grupa osób nie wiedząca nic może wedrzeć się
do  zamkniętej  przestrzeni  publicznej  z  abstrakcyjnym  oskarżeniem  by
pozbawić  nas  ukochanych  psów,  dokonać  publicznego  linczu  moich
najbliższych za przyzwoleniem władz RP. Mało tego brak odpowiedzialności
tego stowarzyszenia  (  wszystkie  doniesienia  syna były umarzane,  oddalane)
stwarza możliwość istnienia zorganizowanej grupy przestępczej działającej w
Krakowie  i  innych  grup  na  terenie  całej  Polski  by  pod  pozorem rzekomej
pomocy  (  rzekomej,  bo  doprowadzenie  do  śmierci  4  naszych  psów,
dysponowanie  naszą  własnością,  będącą  tylko  depozytem  i  przekazanie
jednego  psów komuś  po 3  tygodniach  od kradzieży  i  przed  pół  rokiem od
fikcyjnego aktu  oskarżenia   )  nie  jest  pomocą bezinteresowną skoro  potem
uzyskuje się z tego niecnego procederu profity finansowe ( nieopodatkowana



zbiórka na facebook, stawka dzienno-dobowa, obłożenie prywatnych hoteli i
wyższe stawki dziennego pobytu).
W związku z tak ogromną krzywdą jaka nas dotknęła żądam i domagam się
ukarania winnych, zwrotu wszystkich psów i uniewinnienia moch dzieci  od
rzeczy, których nie popełniły. 

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data10.02.2020                             Podpis Wanda Gawłowska

    

11.  Górka Anna 

    • Dane osoby pokrzywdzonej (imię, nazwisko, adres, tel. mail)
    • Anna Górka, zam.: Stara Wieś 460.34-600 Limanowa. Woj. Małopolskie.

    • Krótki opis sądowej krzywdy: 
Sprawa za zniszczoną drogę o odszkodowanie od Gminy Limanowa. Wysokość
odszkodowania  które wycenił biegły Sądowy 6,300 zł  a Sędzina o połowę
obniżyła i jest nie adekwatne do zniszczeń  przyznała 2.100zł  nie dopuszczali
do procesu musiałam pisać apelacje gdyż nie mam prawa do odszkodowania.
Druga  sprawa  o  usunięcie  samowoli  budowlanej  słupa  tpsa  który  utrudnia
dojazd  do  domu  ,  umarzali  nie  dopuszczali  do  procesu,  prawomocnym
wyrokiem zwolniono mnie z kosztów sądowych i nagle dziwnym zarządzeniem
odebrano  mi  pełnomocnika  z  urzędu  mimo  że  moja  sytuacja  finansowa  i
zdrowotna  uległa  pogorszeniu.  Zmieniali  sygnatury  twierdzili  ,  że  to  inna
sprawa. Przecież chodziło o usunięcie słupa który utrudnia dojazd do domu
tego samego bo nie ma tam innego słupa  ani innej działki, cały czas to ta sama
sprawa. Dla mnie to jaskrawy przykład dyskryminacji obywateli którzy odważą
się wystąpić do Sadu  przeciwko urzędom .Takie postępowanie pozbawia mnie
praw obywatelskich które zawarte są w konstytucji. Firma orange usunęła słupa
bez  dokumentacji  geodezyjnej  co  skutkuje   iż  w  obrocie  prawnym,  nie
dopełnili obowiązku prawa budowlanego i geodezyjnego zgodności ze stanem
faktycznym  ujawnionym  na  gruncie.   Słup  był  od  początku  posadowiony
niezgodnie z projektem na działce 1046 a nie 1045 .Sąd powinien wymagać od
orange  aby przedstawił dokumenty iż słup został usunięty z obowiązującymi
przepisami prawa a Sąd umorzył zezwalając orange na działania bezprawne.
Dodatkowo  obciążyli  mnie  kosztami  za  to,  że  udowodniłam  że  słup  jest
samowola budowlaną. Toczy się też postępowanie administracyjne. Nadzór w
Limanowej nakazał usadowienie go na środku mojej jedynej drogi do domu
tego słupa  co jest nie zgodne z pierwotnym projektem a wojewódzki nadzór
podtrzymał  decyzję,  odwołałam  się  do  Sądu  sprawa  w  toku.  Sąd  cywilny
umarza i ma spory kompetencyjne twierdzi,  że to administracyjny i tak w koło.



Według mnie nie może być tak że orange demontuje słupa  nie stosuje się  do
przepisów  prawa  a  Sąd  w  ogóle   tego  nie  sankcjonuje  i  mnie  obciąża
kosztami  .Sady  bronią  orange  i  zezwalają  im  na  działania  bezprawne  a  ja
jakbym chciał sama usunąć to projekty zgłoszenia oni są nad prawem a sądy
ich  bronią  obciążając  mnie  kosztami  za  ich  błędne  decyzje.  Jako  osoba
niepełnosprawna z 4 dzieci nie mam prawa bezkolizyjnie dojechać do domu bo
Nadzór wydał sobie w sposób dowolny decyzje aby posadowić słupa na środku
mojej jedynej drogi do domu i muszę walczyć w Sądzie Administracyjnym.

    • Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta
czy toczy się nadal ?15.01.2020 Sprawa o słupa apelacja w toku ,05.03.2020
sprawa administracyjna o słupa kraków.12.02.2020 apelacja o słupa w której
obciążyli mnie kosztami za ich samowolę budowlaną.

    • Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy I
77/16-SŁUP  ,IC943/16-SŁUP  IC  115/19-SŁUP   IC  512/14-
ODSZKODOWANIE,IC 316/15-ODSZKODOWANIE II KP58/19-Dzałanie na
szkodę  moich  dzieci  przez  wójta  Władysława  Pazdana  umorzona
bezprawnie  .Sygn  II  Sa  /kr  1154/15  administracyjna  .III  Ca  203/19-
apelacja .Nadzór budowlany  WOP.771.2.2020.AMLY , NB.5160.97.2016 

    • Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków .Iwona Trzeciak, Agnieszka
Skrzekut, Katarzyna Kwilosz--Babiś, Rafał Obrzut, Paweł Kulig, Małgorzata
Hybel,  Piotr  Borkowski,  Inspektorzy  nadzoru  Piotr  Mamak,  Elzbieta  Ubik-
Baran.Monika Wolińska, Bartłomiej Michura,

    • Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
Data 15,02,2020                           ANNA GÓRKA

12. Górski Wojciech 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Wojciech Górski, ul. Czeremchowa 18/46, 20-807 Lublin, tel. 601-814-218, e-
mail: wojciech@atlastravel.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  :
    I.  Komornicy ściągają  pieniądze  dla  siebie,  a  nie  dla  poszkodowanych.
Mieliśmy w sądzie dwie sprawy gospodarcze.  Radcy prawni pobrali  od nas



pieniądze  za  załatwienie  spraw,  a  komornik  zabrał  jednemu  z  pozwanych
pieniądze dla siebie – nie dla nas. 
    II. Żeby wnieść sprawę przeciw pozwanemu – trzeba znać jego pesel i adres.
Ministerstwo Cyfryzacji odmówiło mi udzielenia tych danych, wyjaśniając, że
powinienem zwrócić się do gminy, w której mieszka pozwana, pełniąca funkcje
publiczne, nie podając mi – do której gminy.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
 2013 r., 2014 r. i 2019 r.

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sygn. Akt: I C 683/19

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Podaję  tylko  nazwiska  radców  prawnych,  którzy  kierowali  nasze  sprawy,
pobierając za to opłatę – nie odzyskując dla nas zwrotu pieniędzy:
                1. Łukasz Zmysłowski – pozew wysłany elektronicznie w lipcu 2013
r.  (elektronicznie  –  na  skutek  braku  peselu  pozwanego)  –  przeciwko
Damianowi Holona z Rybnika, który okradł nas na kwotę 3 700 zł, naraził nas
na straty moralne oraz zakłócił cykl wielu naszych imprez. Od pozwanego nie
odzyskaliśmy ani złotówki. 
                2. Marek Gołąb – 2 pozwy, wysłane we wrześniu 2014 r. – przeciwko
Damianowi Holona z Rybnika, od którego nie odzyskaliśmy ani złotówki, i
przedsiębiorca  z  Ostrowca  Świętokrzyskiego,  dzierżawiący  Dom Turysty  w
Wetlinie, który oszukał nas na kwotę 4 100 zł – od którego komornik odzyskał
dla nas tylko 100 zł, zabierając dla siebie wysokość żądanej przez nas kwoty. 

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi):
NIE

    VII. Opis sprawy   
Chciałbym przedstawić  3  sprawy,  które  świadczą  o  absurdalności  prawa  w
Polsce:
                1. Sprawa oszustwa kontrahenta Damiana Holony z Rybnika, wobec
którego  sądy  były  nieskuteczne.  W  tej  sprawie  zwracałem  się  2  razy  za
pośrednictwem radców prawnych o wyegzekwowanie należności  i  dwa razy
nie odzyskałem ani złotówki. 
Pierwszy raz – w lipcu 2013 r.  – za pośrednictwem radcy prawnego z Lublina,
pana Łukasza Zmysłowskiego,  który nie mając peselu pozwanego, skierował
pozew  elektroniczny  w  sprawie  zwrotu  pieniędzy  (przesłanych  przez  nas
przelewem na realizację programu), ukradzionych w dniu 3 czerwca 2013 r.;



dodatkowo – porzucenie przez niego miejsca pracy w tym dniu w Raciborzu
skomplikowało nam realizację wielu imprez turystycznych. Od pozwanego nie
odzyskaliśmy ani złotówki. 
Drugi  raz  –  we  wrześniu  2014  r.,  w  tej  samej  sprawie  D.  Holony  –  za
pośrednictwem radcy prawnego Marka Gołębia z Lublina. Komornik odpisał,
że nie ma możliwości wyegzekwowania od pozwanego pieniędzy. (Kim jest
pan Holona, że jest tak bezkarny? – bratem sędziego, czy prokuratora?).
                2. Sprawa oszustwa przedsiębiorcy z Ostrowca Świętokrzyskiego,
prowadzącego Dom Wycieczkowy w Wetlinie  (nazwiska  i  nazwy firmy nie
pamiętam, ale postaram się je dostarczyć), który pobierając od nas zaliczkę na
organizację kolonii dla dzieci z gminy Wola Mysłowska w lipcu 2014 r., nie
przygotował obiektu, skutkiem czego musieliśmy zmieniać bazę, dopłacając do
imprezy.  Pobrane  pieniądze  jako  zaliczka,  nie  zostały  nam  zwrócone  –
właściciel obiektu był nam winien 4 100 zł. Radca prawny M. Gołąb wystąpił o
zwrot przywłaszczonego mienia. W efekcie odzyskaliśmy tylko 100 zł zwrotu,
dowiadując się,  że  komornik ściągając dłużnikowi pieniądze,  zlicytował mu
samochód,  warty  kilka  tysięcy  złotych.  Dziwne,  że  najpierw  pokrywa  się
koszty  „pracy”  komornika,  a  później  –  ewentualnie  zwraca  się  pieniądze
poszkodowanemu.    Według  mnie  –  powinien  być  system prowizji  –  20%
dodatku dla komornika od wyegzekwowanych pieniędzy.
                3.  Sprawa okradzenia  mnie  (w moim przekonaniu)  przez
Pełnomocnika  Finansowego  Sztabu  Wyborczego  KWW  Kukiz’15,  panią
Aleksandrę  Ziółkowską,  która  nie  zwróciła  mi  pieniędzy,  przesłanych  do
KWW na moją kampanię wyborczą do sejmiku we wrześniu i w październiku
2018 r. Ta pani, mając moje pieniądze, przesłane na KWW Kukiz’15 oraz skan
faktury  oryginału  za  reklamę w Dzienniku  Wschodnim na  3075  zł.  (+10%
prowizji na KWW Kukiz’15 = 3382,5 zł) oraz wpłacone omyłkowo pieniądze
w  kwocie  671,13  zł  (2  razy  w  ciągu  minuty,  na  skutek  niepewności  czy
pieniądze przeszły), o zwrot których pieniędzy się zwracałem – nie zwróciła mi
ani złotówki. W sprawie zwrotu tych pieniędzy występowałem wielokrotnie do
p.  Ziółkowskiej,  nie  uzyskując  od  niej  żadnej  odpowiedzi.  W  tej  sprawie
wysłałem w lutym 2019 r. pisma do wszystkich 26 posłów klubu Kukiz’15 –
prośbę  o  pomoc  w  wyegzekwowaniu  należności.  Potwierdzenie  odbioru
otrzymałem  od  wicemarszałka  S.  Tyszki,  a  pani  z  biura  poselskiego  posła
Jerzego Jachnika zadzwoniła 2 razy do mnie – raz pytając się o istotę sprawy, a
drugi raz – z odpowiedzią, że „nie mam racji”. NIKT z posłów klubu Kukiz’15
nie udzielił mi pisemnej odpowiedzi w przedstawionej sprawie. 
W  tej  sprawie  skierowałem  w  dniu  18  czerwca  2019  r.  pozew  do  Sądu
Rejonowego w Lublinie – Lublin Zachód (znak sprawy: I C 683/19), oczekując
rozstrzygnięcia – czy zwrot pieniędzy mi się należy. Po czterech miesiącach,
dopiero w połowie października 2019 r. Sąd zażądał ode mnie w trybie nagłym
– 7 dni  od otrzymania pisma – przesłania  adresu  pozwanej.  Wyjaśniając w
odpowiedzi tę sytuację, zwróciłem Sądowi uwagę, że żądając ode mnie wpłaty
5% wartości żądanej kwoty, Sąd nie żądał wtedy ode mnie adresu pozwanej.
Poprosiłem  o  miesiąc  czasu  w  celu  uzyskania  informacji  od  Ministerstwa



Cyfryzacji, informując ten urząd o złożeniu pozwu od Sądu wobec tej osoby.
Uzyskałem  odpowiedź  z  Ministerstwa  Cyfryzacji,  że  o  adres  pozwanej
powinienem zwrócić się  do władz gminy, w której mieszka pozwana. Zadam
więc konkretne pytanie – do której gminy? – tu błędne (a raczej obłędne) koło
się zamyka. Jeśli ja kieruję sprawę do sądu, to sąd nie może z urzędu zwrócić
się  do  organów  samorządowych  o  podanie  adresu  i  peselu  pozwanej
(pozwanego), pełniącej funkcje publiczne, łatwe do sprawdzenia przez organy
władzy? Od tego jest  powaga i  majestat  sądu,  któremu żaden organ nie ma
prawa odmówić udzielenia informacji, zastrzeżonych dla postronnych osób. Co
to za absurd? – a skąd ja mam znać adres i  pesel pozwanej.  Wystarczy,  że
pełniąc  funkcję  pełnomocnika  finansowego,  zarejestrowanego  komitetu
wyborczego, podała w formularzu swoje dane osobowe, z uzyskaniem których
sąd nie miałby ŻADNYCH kłopotów. Dlaczego tworzy się prawne absurdy? To
jeśli  ja  będę  pobity  na  ulicy,  czy  okradziony  lub  ktoś  mi  naubliża  –  mam
winowajcę pytać o adres i pesel? A jak to się ma ze skrajną ochroną danych,
ujętych w przepisach RODO? W jakiej krainie absurdu my żyjemy?
Pozostaje  mi  więc  zwrócić  się  do  ,prokuratury,  chociaż  ta  powinna  się
zajmować  poważniejszymi  sprawami.  Przypomina  mi  to  „chorą”  służbę
zdrowia – pacjent,  który nie  może dostać się  normalnie  do lekarza,  wzywa
karetkę  i  trafia  na  izbę  przyjęć,  blokując  i  pojazd  i  służby  szpitalne  przed
sytuacjami o wiele poważniejszymi. Czy jedyną więc metodą na skuteczność w
wyegzekwowaniu tej sprawy – jest zwrócenie się do prokuratury?
W sprawie D. Holony rozmawiałem z jednym człowiekiem, który obiecał mi
skuteczne „załatwienie sprawy” – zaproponował mi, że ma kontakty z mafią
ukraińską, która wciągu kilku dni może złamać mu rękę lub nogę i wtedy ów
zastraszony  człowiek  w  ciągu  tygodnia  zwróci  mi  pieniądze  z  wysokim
procentem. Czy tak ma wyglądać egzekwowanie prawa w Polsce? 
Zadam  na  koniec  pytanie  –  czy  istnieje  „przedawnienie”  od  spraw  nie
załatwionych z winy nieskutecznych sądów? Dla mnie liczy się czas złożenia
pozwu – do 3 lat od zaistniałej sprawy. Nieskuteczność sądów nie może być
powodem wygaśnięcia sprawy!
Kończąc, zwracam uwagę na 2 absurdy: 
                            1. Komornik dba o zarobek dla siebie, a nie o zwrot pieniędzy
poszkodowanemu. Jest gotowy „puścić z torbami” winowajcę, któremu może
się  wydawać,  że  jego  mienie  idzie  na  zwrot  pieniędzy  poszkodowanemu,
podczas gdy poszkodowany nie dostaje nic lub prawie nic, a na dłużniku żeruje
komornik.
                            2. W sprawie zwrotu pieniędzy – sprawy wniesionej z
powództwa cywilnego, powód musi  znać adres i  pesel  pozwanego,  podczas
gdy sąd może te dane uzyskać bez problemu w ciągu kilku minut (wejść w
dostępny dla policji i prokuratury system ewidencji9 ludności). 
Czy ktoś zajmie się tymi prawnymi absurdami?
Oczekuję pomocy w wyegzekwowaniu należnych mi pieniędzy, gdy trzy razy
zostałem  okradziony  i  nie  mam  możliwości  wyegzekwowania  zwrotu  tych
pieniędzy. 



Oczekuję rozwiązań, które usprawnią dochodzenie poszkodowanym należnych
im praw. Obecny system chroni złodziei i oszustów. 

Wojciech Górski, Lublin, tel. 601-814-218, e mail: wojciech@atlastravel.pl
    

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych.
Data 14 lutego 2020 r.                          Podpis Wojciech Górski, Lublin

    

13. Guja Edward 
43-603 Jaworzno , Dąbrowska 65 „b” ,
tel.kom. 729 298 116 lub 729 521 185 ,
e-mail : edilondon22@gmail.com

II. Krótki opis sądowej krzywdy
Sąd Okręgowy , Apelacyjny w Katowicach i Najwyższy w Warszawie kierując
się  powiązaniami  towarzyskimi  ,działał  w  zmowie  z  Komornikiem  który
pozorował czynności i działania w interesie kupca Daniel Kopacz , rzekomego
lub faktycznego pociotka byłej Premier Ewa Kopacz. Pozbawili mnie kapitału
zakładowego  z  Działalności  Gospodarczej  inaczej  zlikwidowali  mi  majątek
prywatny i stanowisko pracy nie tylko dla mnie.

III. Daty w których sprawa się toczyła

Sprawa toczyła się w latach 2008 - 2012 , 2012 - 2013 i 2013 - 2014 oraz 2014
- 2015 jest zamknięta po Wyroku Pilotażowym w Strasburgu

IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy)
Sąd  Okręgowy  w  Katowicach  sygn.  -  I  C  611/08  ,  Sądu  Apelacyjnego  w
Katowicach o sygn. - I ACa 942/12 i Sadu Najwyższego w Warszawie o sygn. -
V CSK 540/13.

V.  Nazwiska  sędziów  (i  innych  funkcjonariuszy  np.  prokuratorów),  którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków

Komornik  Rewiru  II  w Sosnowcu Krystyna  Gzyl  ,  SSO Bożena  Osadnik  i
Przewodnicząca  Wydziału  SSO  Grażyna  Sowińska  ,  SSA  Małgorzata
Wołczańska , SSA Ewa Jastrzębska , SSO delegowana Krystyna Mieszkowska ,
Przewodnicząca  Wydziału  Ewa  Tkocz  ,  SSN  Tadeusz  Ereciński  oraz  SSN



Bogumił  Ustjanicz  .  Dodatkowo  w  sprawie  zamieszani  są  SSR  Komisarz
Tadeusz Czarnota i  Syndyk Mirosław Lakwa którzy sprzedali  nieruchomość
bez  przetargu co zabrania  Ustawa Upadłościowa i  Biegli  Sądowi  z  zakresu
wyceny  majątku  bo  spowodowali  zaniżenie  oszacowania  .  Dodatkowe  nie
uznali  dowodów  przestępstwa  ,Prokuratorzy  w  Sosnowcu  Elżbieta  Cicha,
Małgorzata Gocek oraz SSR Piotr Głogowski i SSR Jacek Solczewski .

VI. Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu

Składałem Skargę do Trybunału w Strasburgu o numerze aplikacji 62242/14 w
której 07 lipca 2015 r został wydany Wyrok Pilotażowy, bardzo tolerancyjny
dla Polski , zobowiązujący Polskę do wypłaty mi „ Zadośćuczynienia „ do 2 lat
, bez określenia wysokości!

VII. Opis sprawy w skrócie

Wykonałem  roboty  instalacyjne  -  ślusarskie  zbrojeniowe  i  sprzedałem
materiały budowlane Spółce „ RaM „ w Sosnowcu na budowie” Hotelu Ferro „
w Korbielowie . Właściciel po uruchomieniu hotelu w zimie 2000 r zapłacił za
materiały  i  roboty  wykonane  przez  mnie  Sp.  z  o.  o  „  RaM „  lecz  Ja  jako
podwykonawca  pieniędzy  nigdy  nie  otrzymałem.  Dokonałem  zgłoszenia  o
przestępstwie do Prokuratury w Sosnowcu , lecz Oni przestępstwa nie widzieli,
nawet  po  uzyskaniu  dla  mnie  korzystnego  Wyroku  Sądu  Okręgowego  w
Katowicach , Wydział Gospodarczy 15 lipca 2001 r . Twierdzili , że Komornik
ściągnie mi te pieniądze na około 100 tys. zł ponieważ Sp.z o. o „ RaM
„ ma majątek . Tylko Mnie nie powiedzieli, że przypisany do rewiru Komornik
Krystyna Gzyl przez 1,5 roku będzie pozorowała czynności i nawet nie ruszyło
Ją  Postanowienie  Sądu  Rejonowego  w  Sosnowcu  z  30  września  2002  r.
„ Nakazujące na mój wniosek Opis i Oszacowanie nieruchomości dłużnika w
celu  sprzedaży”  .  Tym  sposobem  bezprawnym  Komornik  dotrwała  do
ogłoszenia upadłości  dłużnika w dniu 27 marca 2003 r .  Natomiast  Syndyk
Mirosław  Lakwa  był  bardzo  szybki  i  w  ciągu  9  miesięcy  sprzedał
nieruchomość  i  ruchomości  z  góry  upatrzonemu  kupcowi  Danielowi
Kopaczowi z Olkusza w dniu 15 stycznia 2004 r . Oczywiście po drodze zrobił
przekręt  Syndyk  razem  z  Sędzią  i  Biegłymi  Sądowymi  sprzedając
nieruchomość  Bez  Przetargu  i  zaniżając  wartość  przynajmniej  o  1  milion
złotych . Po czym spokojnie prowadził dalej upadłość do 2007 roku , biorąc
tylko oficjalnego wynagrodzenia z majątku ponad 200 ty. zł i w ten sposób dla
mnie kasy oczywiście brakło . W 2008 roku podałem Komornika i TU „Warta „
SA  jako  Jej  ubezpieczyciela  do  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  o
Odszkodowanie  w wysokości  około  400 tys.  zł  .  Sprawa wydawała  mi  się
prosta,  oczywista  -  wygrana  .  Lecz  nie  przewidziałem  ,  że  Sędziny  mogą
pracować też w drużynie przeciwnika procesowego ! Ponieważ SSO Bożena
Osadnik świeżo mianowana przez Prezydenta



Bronisława Komorowskiego wyrżnęła mi taki Numer , że nie przeprowadziła
Dowodu ze strony 179 i 180 Akt Komorniczych konkretnie z Postanowienia
Sądu  Rejonowego  o  „  Opisie  i  Oszacowaniu  „  i  z  Akt  Upadłościowych
konkretnie z „ Protokołu Sprzedaży „ Sędzia nie rozpatrzyła więc mi celowo
istoty sprawy -( Art. 386 paragraf 4 Kpc ) dlatego złożyłem Apelację , ale tam
Przewodnicząca  SSA Małgorzata  Wołczańska  najpierw nie  chciała  dopuścić
mnie do głosu , a później odebrała mi celowo głos , gdy prostowałem kłamstwo
które  przedstawił  Adwokat  Anna  Kozłowska  -  Holewik  i  Radca  Prawny
Ryszard  Bryzek  ,  że  mój  dłużnik  nie  miał  majątku!  Czynem  tym  Sędzia
spowodowała  pozbawienie  mnie  możliwości  obrony swoich  praw Art.  (379
punkt 5 Kpc ) . Rozprawa sądowa jest opublikowana w Internecie proszę więc
kliknąć „ Proces Edwarda Guja z Komornikiem w Katowicach
„ . Złożyliśmy też Skargę Kasacyjną ale SSN Tadeusz Ereciński nie raczył jej
rozpoznać ani nie wezwał też Adwokata do uzupełnienia braków formalnych .
Dlaczego ?  A dlatego ,  że  Sędzia  Bogumiła Ustjanicz która wnioskowała o
nominację na funkcję Komornika Krystynę Gzyl bez wykształcenia mgr. prawa
, po znajomości z Jej konkubentem byłym Dziekanem Rady Adwokackiej w
Katowicach  Roman  Kozłowski  ,  jest  teraz  Sędzią  Sądu  Najwyższego  czyli
koleżanka ignoranta prawa SSN Tadeusz Ereciński. Teoretycznie powinienem
się  cieszyć  że  wygrałem  sprawę  w  Trybunale  ale  nadal  czuję  się
dyskryminowany. Jest chorym zjawiskiem , że walczę o swoje wynagrodzenie
15 lat , to jeszcze mam czekać 2 lata , bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych w
osobie  Pełnomocnika  Justyna  Chrzanowska  jakiekolwiek  przyspieszenie
ignoruje i jeszcze ma pretensje , że nie zwracam się do niej za pośrednictwem
Kancelarii Trybunału. Chory kraj , a wysokim urzędnikom z braku poczucia
przyzwoitości , uczciwości i sprawiedliwości. Więcej o tym Wszystkim piszę w
Internecie na „ Edward Guja - Google „
VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Podpis Edward Guja
Ankieta złożona dla Poselskiego Zespołu na Rzecz Nowej Konstytucji w roku
2016.

    

14. Gut Antoni  
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Antoni Gut  tel. 531 825 787    gut.antoni@gmail.com
Moja nieistniejąca już firma Park Kaskada Sp.zo.o. 

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Bezprawne,  bezpodstawne  ustanowienie  hipoteki  przymusowej  na
nieruchomości, nowo-wybudowanym budynku wielo-mieszkaniowym w kilka
tygodni po oddaniu do użytkowania, w czasie kiedy była prowadzona sprzedaż



mieszkań  i  spłacanie  kredytu  zaciągniętego  na  ten  cel.  Po  2  miesiącach
intensywnych  działań  i  kosztownych  zabiegów  (opinie  prawne,  zażalenia,
wnioski,  itd.)  Straty spowodowane rezygnacją  części  nabywców, dodatkowe
koszty notariusza, itd. Straty wizerunkowe firmy. Wystawienie mnie na pastwę
zorganizowanej grupy przestępczej domagającej się 1 miliona zł za odstąpienie
od hipoteki przymusowej.  

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
11.02.2016 – 14.04.2016 
Rozpoczęta Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydziału
w dniu 15.02.2016 r. – udzielenie zabezpieczenia (bezprawne) 
Zakończona  Postanowieniem  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  I  Wydział
Cywilny  w  dniu  14  kwietnia  2016  r.  -  oddalenie  wniosku  o  udzielenie
zabezpieczenia

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Sąd Okręgowy Sygn. akt XXVI GCo 21/16
Sąd Apelacyjny Sygn. akt IA Cz 589/16

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
SSO Bartosz Jakub Janicki – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
NIE

    VII. Opis sprawy   
W lutym 2016 r. padłem ofiarą działania Bartosza Jakuba Janickiego sędziego
Sądu  Okręgowego  w  Warszawie.  Adwokat  w  imieniu  wykonawcy,  mojego
budynku wielorodzinnego w Warszawie, (który okazał się oszustem), zgłosił
wniosek  do  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  o  ustanowienie  hipoteki
przymusowej  na  wybudowanym,  ale  jeszcze  niesprzedanym  budynku
wielorodzinnym.

We wniosku o ustanowienie hipoteki adwokat napisał, że jego klientowi "nie
zapłaciłem wszystkiego" i określił kwotę na 895 460,40 zł, nie przedstawiając
żadnych dowodów potwierdzających to roszczenie. Natomiast sędzia Bartosz
Jakub Janicki swoim Postanowieniem ustanowił hipotekę na cały budynek o
wartości ok. 9 000 000 zł i to w 4 dni po wpłynięciu wniosku. Wydał takie
Postanowienie mimo, że nie było też w tej sprawie żadnego wyroku a nawet
żadnego pozwu w sądzie o roszczenia. Nie wynikało to z rozliczeń, ponieważ



cała  kwota  umowna  za  wykonane  roboty  została  przeze  mnie  wykonawcy
zapłacona,  na  co  ja  do  Zażalenia,  na  to  Postanowienie  dołączyłem wyciągi
bankowe, to potwierdzające. Zostało to później potwierdzone wyrokiem Sądu
Apelacyjnego.

Budynek był w trakcie sprzedaży, nabywcy mieli podpisane umowy na kredyty
na mieszkania a tu masakra (hipoteka) i o żadnej sprzedaży nie ma mowy. Bank
przecież  nie  da  kredytu  na  mieszkanie  z  hipoteką.  Ja  napisałem  do  Sądu
Apelacyjnego  za  pośrednictwem  Sądu  Okręgowego  Zażalenie  i  dołączyłem
wyciągi z PKO BP. Jasno z nich wynikało, że zapłaciłem, co do grosza. Sędzia
Bartosz Jakub Janicki mimo to nadal podtrzymał swoje Postanowienie, ale nie
przesłał  dokumentów  (mojego  Zażalenia)  do  Sądu  Apelacyjnego  i  nadal
trzymał je w swoim biurku. Ten proceder wydłużał procedurę odwoławczą i o
to im chodziło. W tym czasie zgłaszali się do mnie gangsterzy z sugestią, że jak
im zapłacę  milion  zł,  to  oni  spowodują  wycofanie  wniosku.  Dopiero  moja
rozpaczliwa wizyta u wiceprzewodniczącej XXVI Wydziału Sądu Okręgowego
spowodowała wysłanie mojego Zażalenia do Apelacji.

Budynek był wybudowany, była decyzja – pozwolenie na użytkowanie, ale nie
mogłem  podpisywać  umów  sprzedaży  przenoszących  własność  a  więc  nie
uzyskiwałem  środków  na  spłatę  kredytu.  To  jest  przykład  decyzji  Sądu
decydującej o życiu i śmierci zwykłego człowieka. Ta decyzja gdyby utrzymała
się jeszcze przez kilka miesięcy, to doprowadziłaby moją firmę a więc i mnie
do  bankructwa.  I  nie  byłoby  ważne,  że  została  po  czasie  unieważniona.
Wcześniej zostalibyśmy zlicytowani przez PKO BP - za niespłacenie kredytu
na budowę budynku i inne zaległości.

W odpowiedzi na moje Zażalenie, na Postanowienie, gdzie jasno wyjaśniłem,
że  nie  jestem  nic  winien,  o  czym  świadczyły  również  dołączone  wyciągi
bankowe,  sędzia  Bartosz  Jakub  Janicki  swoje  Postanowienie  podtrzymał.
Podtrzymał  Postanowienie,  ale  mojego  Zażalenia  nie  przesłał  do  Sądu
Apelacyjnego. Oni w ten sposób „grali” na czas,  chcieli  mnie jakoś złamać
widmem bankructwa.

Moje Zażalenie do Sądu Apelacyjnego przesłała dopiero wiceprzewodnicząca
Wydziału, po mojej rozpaczliwej u Niej interwencji, w dniu 17 marca 2016 r.

Natomiast o współdziałaniu sędziego Bartosza Jakuba Janickiego z oszustami
świadczą następujące fakty.



Postanowienie wydane zostało w 4 dni (CZTERY) po złożeniu przez oszusta
wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Postanowienie  wydano  bez  jakiegokolwiek  wyroku  sądu  a  nawet  bez
złożonego do sądu pozwu o roszczenie. Sędzia Bartosz Jakub Janicki Wezwał
„oszusta” do złożenia pozwu dopiero po odrzuceniu mojego Zażalenia, gdzie
jasno wskazałem brak określenia przedmiotu sporu.

„Oszust” najpierw nie odbierał wezwania sądu, następnie po 14 dniach złożył
„pozew”,  ale  go  nie  podpisał,  ani  nie  opłacił.  Wtedy  sędzia  Bartosz  Jakub
Janicki dał mu …. kolejne tygodnie na podpisanie pozwu, ale do dziś nie został
on podpisany.

Natomiast  przesłane  przez  wiceprzewodniczącą  XXVI  Wydziału  moje
Zażalenie  na  Postanowienie  sędziego  Bartosza  Jakuba  Janickiego  do  Sądu
Apelacyjnego w Warszawie zostało rozpatrzone w dn. 14 kwietniu 2016. Sąd
Apelacyjny  „oddalił  wniosek  o  zabezpieczenie”,  czyli  unieważnił
Postanowienie  sędziego  Bartosza  Jakuba  Janickiego  a  kosztami  sądowymi
obciążył oszusta, który do dziś mi ich jeszcze nie zwrócił.

Sąd  Apelacyjny  Postanowienie  sędziego  Bartosza  Jakuba  Janickiego  o
ustanowieniu na mojej własności hipoteki przymusowej unieważnił, ale sędzia
Bartosz Jakub Janicki nadal orzeka i nie poniósł żadnej kary. Prawdopodobnie
nadal  z  „mecenasem”  kontynuują  proceder  niszczeni  bezprawiem  polskich
przedsiębiorców.

 VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 07.02.2020 r                                           Podpis Antoni Gut

 15. Herian Kazimierz 
    • Dane osoby pokrzywdzonej     
    • Kazimierz Herian, zam. ul. Nowy Kisielin-Łąkowa 5, 66-002 Zielona Góra,
tel 691 717 351, mail grzecznościowy: ucantemir@wp.pl

    • Krótki opis sądowej krzywdy:   
    • Ja,  Kazimierz Herian jestem człowiekiem gnębionym przez prokuraturę i
sądy od 25 lat.



    •  W  roku  1995  za  pożyczone  pieniądze  Michałowi  i  Rafałowi
Skubiszewskim , którzy mają znajomego prokuratora  PR w Zielonej Górze -
Alfreda  Staszaka  miałem  sprawę  karną  za  grożby  karalne  wobec  Michała
Skubiszewskiego i za to, że jestem rzekomo szefem mafii wyłudzającej haracz.
Sprawa toczyła się przez 14 lat. Po dziesięciu latach sprawa z urzędu powinna
być zakończona.  Natomiast  sędzia  SR w Zielonej  Górze Katarzyna Gorgiel
przeciągnęła  sprawę  o  4  lata  dłużej  ,  fałszując  dokumenty  jakoby  na  mój
wniosek  zawiesza  postępowanie.  Nakazem  Sądu  Okręgowego  w  Zielonej
Górze  sprawa  została  zakończona  wyrokiem  uniewinniającym  mnie  od
wszystkich zarzutów wobec Michała Skubiszewskiego, ale zwrotu pieniędzy
od Michała Skubiszewskiego nie otrzymałem.
    • W roku 2004 zostałem oskarżony przez prokuratora PR w Zielonej Górze
Przemysława Rataj o spłoszenie czapli siwej na moim stawie hodowlanym w
Nowym Kisielinie.  Sędzia  SR w Zielonej  Górze  Katarzyna  Gorgiel  uznała
mnie winnym spłoszenia czapli siwej z mojego stawu w Nowym Kisielinie i
nałożyła na mnie karę  grzywny w wysokości 600,- zł  plus 160,- zł kosztów
sądowych, uzasadniając wyrok cyt. " Zwierzę przeżyło stres nerwowy".  Trzeba
zaznaczyć,  że  jako  właściciel  stawu  hodowlanego  -  co  wynika  wprost  z
przepisów  o Ochronie Środowiska miałem prawo do spłoszenia czapli siwej z
mojego  stawu,  jako  że  czapla  siwa  wyrządza  wielkie  szkody  poprzez
niszczenie znacznej ilości ryb.
    • Na moim stawie w Nowym Kisielinie przez trzy lata od roku 2000 do 2003
kąpały się dzieci sąsiadów, będące rodziną klanu sędziów Młodzianowskich w
Zielonej Górze. Po tym jak zakazałem im kapieli w moim stawie, bo śmieciły
na terenie wokół stawu, zachowywały się wulgarnie - przeklinając i łobuzując,
wówczas zakazałem im przychodzenia i kapania się w moim stawie.

16. Jankowska Wanda 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Wanda Jankowska, Choroszcz 16-070, ul. Zastawie II/16, 
tel. 660-464-766, mail: wanda.jankowska@vp.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Nieprzestrzeganie  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku   wyroków  wyższej
instancji  (SN),  celowe przedłużanie  postępowań w efekcie  doprowadziło do
tego, że nie wróciłam do pracy (niepokorny dyrektor szkoły) pomimo tego, że
bezprawnie zwolniona przez burmistrza w trakcie trwania kadencji. A wszystko
przez to, że odważyłam się w 2010 być jego kontrkandydatem w wyborach
samorządowych i uzyskałam drugi wynik.



    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Sprawy toczyły się od 2011 roku i w 2015 we wrześniu ostatecznie wygrałam
sprawę cywilną.

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Rozstrzygnięcia  Wojewody  Podlaskiego   (na  moją  korzyść)  -  (1)  NK  -
II.4131.2.36.2011.ZCH z 05 kwietnia 2011; (2)Nk-II.4131.2.107.2011.ACh z
dn. 12 września 2011; (3) Nk-II.4131.2.132.2011.ACh z dn. 8 listopada 2011
WSA (na moją korzyść) - (1) II SA/Bk 386/11 z 13 października 2011 ; (2) II
SA/Bk 809/11 ; (3) II SA/BK 37/12;
NSA (na moją korzyść) - (1) I OSK/10/12 z 18 maja 2012; (2) I OSK/483/12 z
1 czerwca 2012; (3) I OSK/1374/12 z 27 września 2012;
Sąd Rejonowy w Białymstoku - VI P 111/11; VI P 270/11; VI P 288/11; VI P
188/12;  nie  respektuje  wyroków  i  przeciąga  prostą  sprawę  do  5  lat.  W
ostateczności kończy mi się kadencja dyrektora. Z tego co mi wiadome to nie
jest sprawa jednostkowa.Mam kontakt z ludźmi pokrzywdzonymi w Polsce(ten
sam schemat działania).
SN (skarga kasacyjna) - I PK 219/13
Sprawa (cywilna wygrana) - II Ca 670/15

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Prezes  Sadu  Rejonowego  Tomasz  Kałużny,  który  nie  reagował  na  pisane
zażalenia  m.  in.  o  nie  respektowaniu  wyroków  wyższej  instancji  i  celowe
przedłużanie spraw.
SSR Irena Opolska; SSR Paweł Hempel; SSR Karolina Szarel

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Nie

    VII. Opis sprawy   
Bezprawne zwolnienie przez burmistrza z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w
Choroszczy;  wkrótce  bezprawne  zwolnienie  z  nauczyciela  tej  szkoły  przez
nieprawnie  powołanego  dyrektora  (nauczyciel  stażysta),  który  oprócz  tego
podrobił  tytuł  magistra  (sprawa  w  prokuraturze  odmowa  wszczęcia
dochodzenia - sygn. akt 1 Ds.3268/10 ; następnie wystawienie mojej osobie
świadectwa  pracy  przez  kolejnego  nieprawnie  powołanego  dyrektora  w
zorganizowanym wbrew prawu przez burmistrza  gminy nowym konkursie  -
wszystkie  te  czynności  potwierdzone  przez  NSA,  że  są  bezprawne  -  brak
reakcji  kuratora  oświaty;  wojewoda  i  burmistrz  nie  reaguje  na  pisma  NIK.
Rzecznik Praw Obywatelskich - wymijająca odpowiedź, Ministerstwo Edukacji
Narodowej  -  wymijająca  odpowiedź  i  tak  mogę  jeszcze  wyliczać  w



nieskończoność  -  PATOLOGIA  w  całej  okazałości.  Świadectwa  szkolne
podpisane dla 3 roczników uczniów przez nieprawnie powołanych dyrektorów
i nie ma winnych - ofiarą jestem ja,  gdyż straciłam pracę.  Prosta sprawa o
wgląd do dyplomu funkcjonariusza publicznego (dyrektora szkoły) ciągnie się
przez rok w WSA z powodu nie wydania przez gminę na podstawie ustawy DIP
żądanego  dokumenty,  na  który  gmina  ma ustawowo 14 dni  i  wiele  innych
przykładów na ewidentne łamanie prawa - układ zamknięty.
    

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 11 lutego 2020                              Podpis Wanda Jankowska

    17. Jączek Jan 

SPRAWA DOTYCZY AFERY FINANSOWO-PROCESOWEJ
ukrywanej przez władze prokuratorskie i sądownicze od czerwca 2007 roku –
do dziś

    I.  Pokrzywdzony:  Jan Jączek,  zam. ul.  Elfów 63/79,  43-100 Tychy,  tel.
730 356 388, e-mail: jan.jaczek@gmail.com
    II. Krótki opis prokuratorskiej i sądowej krzywdy
Moja matka i ja zostaliśmy oszukani przez Getin Bank SA poprzez nakłonienie
do  podpisania  umowy  kredytowej  na  kwotę  20  milionów  złotych  z
przeznaczeniem na zakup w ofercie publicznej akcji  LC Corp SA. Zarówno
podmiot oferujący akcje jak i udzielający kredytów były powiązane z tą samą
osobą, jednym z najbogatszych Polaków Leszkiem Czarneckim.
Getin  Bank  SA udzielił  klientom tego banku  „pustych”  kredytów za  około
dziesięć  miliardów  złotych  na  zakup  akcji  LC  Corp  SA  od  Leszka
Czarneckiego.  W ten  sposób  „nadmuchano”  popyt  na  akcje  LC  Corp  SA,
następnie dokonano redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji
sztucznie podniesiono cenę sprzedaży akcji do 6,50 złotych za sztukę.
Przestępstwo banku jest  oczywiste  -  polega na złamaniu szeregu przepisów
prawa bankowego w celu oszukania tysięcy ludzi. Do dziś afera jest skutecznie
ukrywana przez władze prokuratorskie, sądownicze i inne służby, choć dotyczy
kwoty PONAD MILIARDA złotych a mnie skazano kuriozalnym wyrokiem za
rzekome znieważenie sędziego, którego oskarżyłem i oskarżam o ukrywanie tej
afery i inne przestępstwa popełnione na moją szkodę.



    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal
1)  Od  28  listopada  2008  r.  do  dziś  sklonowano  mi  ponad  sto  spraw
prokuratorskich i ponad sto spraw sądowych w różnych miastach Polski.  W
dalszym  ciągu  skutecznie  ukrywana  jest  afera  finansowa,  w  której  jestem
pokrzywdzony przez władze prokuratorskie i sądownicze, które uniemożliwiają
mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, bezprawnie przejętych
przez bank. Sprawy toczą się nadal w tej kwestii w prokuraturze i w sądach.
Podaję przykłady:
2) Dnia 5 marca 2014 r.  zostałem bezprawnie skazany wyrokiem zaocznym
przez sędzię Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Agatę Żak, za
rzekome  znieważenie  sędziego  SA  Waldemara  Szmidta,  w  sytuacji  gdy
wcześniej  złożyłem zawiadomienie  o popełnieniu szeregu przestępstw przez
tego  sędziego,  na  moją  szkodę.  Tymczasem  dnia  8  października  2014  r.
sędziowie  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  w  składzie:  Edyta  Kowalik,
Joanna  Siegoczyńska  i  Tomasz  Salachna  NIE  ROZPOZNALI  moich
poważnych  zarzutów  przeciwko  sędziemu  w  osobie  Waldemar  Szmidt,
biorącemu udział w tej aferze (który wydawał sprzeczne z prawem orzeczenia
sądowe),  a  podtrzymali  postanowienie  skazujące  mnie  o  znieważenie  tego
sędziego.
Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, z dnia 24 listopada
2015 r., sygn. akt: VI Ka 210/15.
3) Dnia 24 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie: Monika
Postawa-Gwóźdź,  Barbara Baj,  Agata  Błachowiak-Kaleta  utrzymali  w mocy
zaskarżony zaoczny wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
z  dnia  5  marca  2015  r.,  sygn.  akt  III  K  594/13,  w sprawie  rzekomego
znieważenia  sędziego,  świadomie  i  celowo NIE  ROZPOZNALI poważnych
zarzutów przeciwko sędziemu w osobie Waldemar Szmidt, biorącemu udział w
tej aferze i utrzymali w mocy zaskarżony rażąco niesprawiedliwy i kuriozalny
wyrok.
4)  Od 28 listopada  2008 r.  do  dziś  prokuratura  NIE  CHCE ROZPOZNAĆ
niepodważalnych  i  kluczowych  dowodów,  że  zostałem  oszukany  przez
przedstawicieli  Getin  Banku  SA,  lecz  jedynie  UPORCZYWIE POZORUJE
DZIAŁANIA,  zaprzecza  oczywistym  faktom,  mataczy,  BEZPRAWNIE
NISZCZĄC mi zdrowie i życie.
    IV. Sygnatury spraw wydanych przez prokuratury i sądy
1  Ds.  198/09  –  Prokuratura  Rejonowa  Katowice  Centrum-Zachód  w
Katowicach
1  Ds.  568/09,  1  Ds.  593/12,  1  Ds.  209/15–  Prokuratura  Rejonowa  w
Siemianowicach Śląskich
1 Ds. 388/10 – Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe w Katowicach
1 Ds. 88/13 – Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ w Katowicach
3Ds. 140/12 – Prokuratura Rejonowa w Żarach
Ko 30/12 – Prokuratura Rejonowa w Chorzowie
1 Ds. 2612/11 – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty w Łodzi



2Ds.1853/13 – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty w Łodzi
V Ds. 35/11 – Prokuratura Okręgowa w Katowicach
VI Ds. 123/11 – Prokuratura Okręgowa w Warszawie
PR 3 Ds. 123/17 – Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Południe w Sosnowcu
PO II Ds.24.2017 – Prokuratura Okręgowa w Kielcach
V Kp 226/09 – Sąd Okręgowy w Katowicach (uwzględnił moje zażalenie na
krzywdzące postanowienie prokuratury)
IV Kp 241/12 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (uwzględnił
moje zażalenie na krzywdzące postanowienie prokuratury)
IV Cz 1300/14 – Sąd Okręgowy w Katowicach (uwzględnił moje zażalenie na
krzywdzące postanowienie prokuratury)
IV Kp 1308/10 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
II Kp 794/12 – Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
III K 594/13 – Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach (skazał mnie
zaocznie za rzekome znieważenie sędziego Waldemara Szmidta, rażąco łamiąc
procedurę)
VI  Kz  419/14  –  Sąd  Okręgowy  w  Katowicach  (wydał  kuriozalne
postanowienie  i skazał  mnie  za  rzekome  znieważenie  sędziego  Waldemara
Szmidta,  nie  rozpoznając  przestępstw popełnionych przez sędziego na moją
szkodę)
VI Ka 210/15 – Sąd Okręgowy w Katowicach (z pokrzywdzonego w aferze
zrobiono oskarżonego za rzekome znieważenie sędziego,  któremu wcześniej
udowodniłem liczne przestępstwa)
II C 597/08/2 – Sąd Okręgowy w Katowicach
VI Cz 504/09 – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
II S 56/10 – Sąd Apelacyjny w Katowicach – bezprawnie oddalił skargę na
przewlekłość postępowania prokuratorskiego
II S 52/12 – Sąd Apelacyjny w Katowicach – bezprawnie oddalił skargę na
przewlekłość postępowania prokuratorskiego
II  S 68/17– Sąd Apelacyjny w Katowicach – bezprawnie oddalił  skargę  na
przewlekłość postępowania prokuratorskiego
powyżej wskazałem najważniejsze sygnatury w tej sprawie, a sklonowanych
mam   łącznie  ponad  STO  SPRAW prokuratorskich  i  ponad  STO  SPRAW
sądowych w różnych miastach Polski.
    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków:
Małgorzata  Kaczmarczyk-Suchan  –  prokurator  Prokuratury  Rejonowej
Katowice-Północ  w Katowicach  (na  zamówienie  z  pokrzywdzonego  zrobiła
oskarżonego)
Katarzyna  Napora-Brodowy–  prokurator  Prokuratury  Rejonowej  Katowice-
Południe w Katowicach
Krzysztof  Jarzyna  –  prokurator  Prokuratury  Rejonowej  w  Siemianowicach
Śląskich
Beata Cedzyńska – Prokurator Rejonowy w Siemianowicach Śląskich



Katarzyna  Ples  –  Juszczak  prokurator  Prokuratury  Rejonowej  Sosnowiec-
Południe w Sosnowcu
Magdalena Ziobro – Prokuratur Rejonowy Sosnowiec-Południe w Sosnowcu
Marta Irzyńska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Leszek Jaworski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach
Elżbieta Cicha – była zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach
Agata  Żak – sędzia  Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach (na
zamówienie wydała wyrok zaoczny rażąco łamiąc procedurę karną)
Sebastian  Kosmowski  –  sędzia  Sądu  Rejonowego  Katowice-Zachód  w
Katowicach  (wielokrotnie  znęcał  się  psychicznie  nade  mną  i  bezprawnie
wzywał  funkcjonariuszy  policji  sądowej,  nie  pozwalając  przedstawić  stanu
faktycznego sprawy)
Marcin  Szymczak  –  sędzia  Sądu  Rejonowego  Katowice-Wschód  w
Katowicach
Marcin Chrobak – sędzia Sądu Rejonowego w Tychach
Edyta Dydak Łojewska – sędzia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej
Edyta Kowalik – SSO w Katowicach
Agata Błachowiak-Kaleta – SSO w Katowicach
Monika Postawa-Gwóźdź – SSO w Katowicach
Barbara Baj – SSO w Katowicach
Joanna Siegoczyńska – SSO w Katowicach
Tomasz Salachna – SSO w Katowicach
Grażyna Wilk,  Waldemar Szmidt,  Robert  Kirejew, Wiesław Kosowski,  Piotr
Pośpiech,  Marek  Charuza,  Roman  Sugier  –  sędziowie  Sądu  Apelacyjnego
w Katowicach
wymieniłem tylko część prokuratorów i sędziów, którzy w sposób rażący i z
pełną  premedytacją  łamali  prawo  i  najbardziej  przyczynili  się  do  mojej
gehenny.
    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu
Została złożona przez moją matkę Michalinę Jączek, również pokrzywdzoną w
tej  sprawie  skarga  przeciwko  Polsce  do  Europejskiego  Trybunału  Praw
Człowieka  w  Strasburgu.  Skarga  została  zarejestrowana  przez  ETPCz  pod
numerem 12827/10 Jączek Michalina przeciwko Polsce.
Jednak w wyniku ogromnego bólu,  cierpienia  psychicznego i  silnego stresu
zadawanego  bezprawnie  mojej  mamie  przez  funkcjonariuszy  wymiaru
sprawiedliwości, doznała 30 sierpnia 2011 r. udaru mózgu i zmarła. W związku
ze śmiercią matki skarga została skreślona.
Podkreślić należy, że moja mama Michalina Jączek była kombatantem, została
odznaczona przez Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP i zgodnie z treścią
art.  19 Konstytucji  RP powinna być otoczona specjalną opieką.  Tymczasem
moją matkę nie zamęczyli okupanci lecz oprawcy w togach prokuratorskich i
sędziowskich reprezentujący wymiar sprawiedliwości w Polsce.
    



VII. Opis sprawy
Moja  matka  i  ja  zostaliśmy oszukani  przez  Getin  Bank  SA (obecna  nazwa
Getin Noble Bank SA) poprzez nakłonienie do podpisania umowy kredytowej
na kwotę 20 milionów złotych – bez zdolności kredytowej - z przeznaczeniem
na zakup akcji LC Corp SA w ofercie publicznej. Zarówno podmiot oferujący
akcje  jak  i  udzielający  kredytów były  powiązane  z  tą  samą osobą,  jednym
z najbogatszych Polaków Leszkiem Czarneckim.
Getin Bank SA. udzielił  klientom tego banku „pustych” kredytów za około
dziesięć  miliardów  złotych  na  zakup  akcji  LC  Corp  SA  od  Leszka
Czarneckiego. Były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem bank nie
posiadał środków finansowych w wysokości dziesięciu miliardów złotych na
realizację  umów kredytowych.  W ten sposób „nadmuchano” popyt na akcje
LC Corp SA, następnie dokonano redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w
konsekwencji sztucznie podniesiono cenę sprzedaży akcji do 6,50 złotych za
sztukę.
Mechanizm afery i oszustwa opisany jest rzetelnie i szczegółowo w zapytaniu
poselskim  2396,  złożonym  przez  Pana  Jerzego  Jachnika  i  Pana  Janusza
Sanockiego  (Posłów  na  Sejm  VIII  kadencji)  oraz  w  artykule  Gazety
Finansowej „Złapani przez Getin Bank”.
Podkreślić należy, że do stycznia 2013 r. władze prokuratorskie i sądownicze
ukrywały przede mną kluczowy dowód w sprawie, jakim jest „PROTOKÓŁ
GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO”, Z DNIA
20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym
statusie  i  kwalifikacjach  zawodowych,  stwierdził  świadome  i  zawinione
naruszenie  przez  Getin  Noble  Bank  SA Ustawy  Prawo  Bankowe,  między
innymi: art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe, art. 79 a ust. 4 pkt 1 Ustawy
Prawo Bankowe, art. 128 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Bankowe.
NIEPODWAŻALNE i KLUCZOWE DOWODY, że zostałem oszukany przez
przedstawicieli Getin Banku SA:
1. Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (obecnie KNF) z
dnia 20 grudnia 2007 r., w którym wskazano i udowodniono szereg naruszeń
prawa przez przedstawicieli Getin Banku SA, na szkodę klientów.
2. Porozumienie ugodowe z dnia 23 września 2013 r. podpisane przez Getin
Noble Bank SA z Janem Jączkiem, na mocy którego bank zwrócił mi około 50
procent zagrabionych pieniędzy.
Powyższa  umowa  jest  bezspornym  dowodem  uznania,  że  ZOSTAŁEM
OSZUKANY przez przedstawicieli  Getin  Banku  SA (obecnie  Getin  Noble
Banku SA).
3. Na podstawie powyższego porozumienia ugodowego Getin Noble Bank SA
w siedmiu ratach miesięcznych przelał mi na mój rachunek bankowy kwotę
326.592, 82 PLN.
4. DOWODEM NA GIGANTYCZNĄ KORUPCJĘ w sądach są słowa samego
beneficjenta tej afery finansowej – miliardera Leszka Czarneckiego, cytuję:
„Rozmawiałem  z  Giertychem  w  sprawie  reprezentowania  nas  w  sporze
zbiorowym.



Gwarantuje  nam,  że  przez  5  lat  nie  będzie  w  tej  sprawie  rozstrzygnięcia
(śmiech) absolutnie może taką umowę podpisać (śmiech).”
„Wyniku  nie  może  zagwarantować,  to  zawsze  zależy  od  sądu,  ale  może
zagwarantować, że wyroku długo nie będzie.
„No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 lat na pewno nie będzie. To
mogę zagwarantować”.  Poza tym, ale  to  też  kwestia,  że  ja  muszę  podpisać
umowę (...)”.
Źródło: TVP INFO, 26 listopada 2018 r. i inne media.
Przez  ponad  12  LAT  KASTA  PROKURATORSKO  -  SĘDZIOWSKA  W
SPOSÓB  NIELUDZKI  STOSUJE  PRAWO,  POZORUJE  DZIAŁANIA,
wykonuje  czynności  procesowe  dla pozoru,  zaprzecza  oczywistym  faktom,
mataczy,  BEZPRAWNIE  NISZCZĄC  mi  zdrowie  i życie.  Pomimo  zapytań
poselskich,  m.in.  nr  2396  i  nr  8186  i  innych  interwencji  poselskich
i senatorskich władze prokuratorskie  UPORCZYWIE i  BEZPRAWNIE dalej
mataczą, pozorują działania i NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ meritum sprawy.
W styczniu 2016 r. Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji (Sejmu VIII
kadencji)  złożył  do  Ministra  Sprawiedliwości  Prokuratora  Generalnego
Zbigniewa Ziobro Raport nr 1 z datą 16 stycznia 2016 r., „Skargi Obywateli na
Wymiar Sprawiedliwości”, gdzie na stronach 59-61, opisana jest moja sprawa –
gehenna. Nawet ta interwencja złożona przez Poselski Zespół na rzecz Nowej
Konstytucji do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro jest UPORCZYWIE
i BEZPRAWNIE przemilczana, a podlegli mu prokuratorzy wykonują jedynie
pozorne działania w tej sprawie.
Dodać należy, że Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew
Ziobro, także JEST ŚLEPY i GŁUCHY NA PETYCJĘ zaadresowaną do niego,
w tej sprawie, którą podpisało ponad 200 osób, podaje link:
https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/
Minister_Sprawiedliwo_11_lat_walki_z_wymiarem_niesprawiedliwosci_w_Po
lsce_Zadam_zwrotu_zagrabionych_pieniedzy/
Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, proszę o powołanie komisji,
celem  zbadania  bezczynności  i  zaniechań  władz  prokuratorskich,  w  tym
prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro oraz rażącego łamania prawa przez
sędziów rozpoznających opisaną aferę.
    VIII. Oświadczam, iż podane przez mnie dane są prawdziwe.

Data: 13 lutego 2020 r. Podpis: Jan Jączek

    



18. Kania Elżbieta 
    I. Elżbieta Kania 05-804 Pruszków, ul. Zgoda 1/64
Tel. 502 989 992              elakania1@o2.pl

    II. Krótki opis sprawy:
W dniu 13.10.2003r. w wypadku samochodowym służbowym autem zginął mój
syn  wraz  z  kolegą  .W  dniu  wypadku  w  budynku  Komendy  Policji  w
Pruszkowie ,sierżant Marek Gaik  który  wrócił z oględzin przy wypadku na
pytanie,  który  był  kierowcą  odpowiedział,  że  kolega  syna.  Jednak  w  nocy
zmieniono fakty i w dokumentację wpisano, że to mój syn był kierowcą. Ta
sprawa jednoznacznie nie została wyjaśniona. Syna wycinano z samochodu od
strony  pasażera.  Ciało  okrutnie  zmasakrowane.  Kolega  nie  miał  żadnych
widocznych obrażeń. Dziwię się , że w dobie komputerów i rozwoju techniki w
tak  prostej  sprawie  nieudolna  Prokuratura  nie  potrafiła  tego  wyjaśnić  i  nie
pozwoliła  wyższym  instancjom  zająć  się  tą  sprawą.  Na  mój  wniosek  o
przekazanie  sprawy do  innej  Prokuratury  ,  akta  przekazano  do  Prokuratury
Warszawa  Ochota.  Tu  sprawa  była  prowadzona  prawidłowo,  odczekano  aż
zmienił  się  Minister  Sprawiedliwości  i  sprawę przeniesiono  do  Prokuratury
Warszawa  Mokotów  ,  gdzie  postępuje  się  tak  jak  w  Prokuraturze  w
Pruszkowie. Nic się nie robi w tym celu , aby sprawę wyjaśnić tylko umarza się
postępowanie.

Trwałam  w  swoich  działaniach  do  czasu,  kiedy  Prokuratura  Warszawa
Mokotów przekazała sprawę do rozpatrzenia przez Sąd w Pruszkowie.
Zrozumiałam, że to walka z wiatrakami, bo sprawę powinien rozpatrywać Sąd
pod który podlega Prokuratura Warszawa Mokotów a nie Sąd w Pruszkowie.

Sygn. akt 4 Ds1614/03 Prokuratura Rej. Pruszków dnia, 22.10.2003 umorzenie
śledztwa). Prok. Iwona Ilcewicz-Kołodziejczyk. Sygn akt II Kp 77/04 Wyrok
Sądu  Rejonowego  w  Pruszkowie  –  zaskarżone  postanowienie  utrzymać  w
mocy. Asesor Grzegorz Godzina. Sygn. Akt II KP 459/08  , I Ds. 822/08/V z
dnia 3 marca 2009 r . Sąd Rejonowy w Pruszkowie postanowienie utrzymać w
mocy  Asesor Marcin Waszkiewicz.

    III.    Nazwiska funkcjonariuszy
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie delegowany do Prokuratury
Apelacyjnej w Warszawie Leszek Stryjewski.
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie – kierownik Działu Nadzoru
Służbowego Bożena Marczuk.
Naczelnik Wydziału Przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie
– Beata Marszałek.
Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie-Andrzej Szeliga.



Prokurator  Prokuratury  Rejonowej  Warszawa Mokotów  mgr  Mariola  Reda
Pieczeniewska.
Główny  Specjalista  mgr  Elżbieta  Kalińska  –  przejmowała  moje  pisma
kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Prosiłam o wyznaczenie terminu
wizyty z rzecznikiem, celowo utrudniała, aby ta sprawa nie została ujawniona.
Janusz Popiel – Fundacja Pomocy Rodzinom Ofiar w wypadkach drogowych i
ważna funkcja w Ministerstwie Sprawiedliwości.

    IV. W dniu 29.10.2009 r. złożyłam skargę do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka  w  Strassburgu.  Skardze  nadano  nr.48451/09  i  stwierdzono,  ze
niedopuszczalna.

    V. Do rozwikłania tej sprawy bezpośrednio po wydaniu postanowienia przez
Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie udałam się po pomoc do Fundacji Alter-
Ego.  Sprawę  miał  prowadzić  pan  Janusz  Popiel.  Byłam  tam  na  rozmowie
razem  z  kolegą  zmarłego  syna.  Dowiedziałam  się  prawdy  w  kilka  minut.
Rodzina kolegi , który razem z synem zginął w wypadku też udała się do tej
Fundacji. Długi czas nic się w tej sprawie nie działo. Przebywałam wtedy w
szpitalu. Udałam się ponownie  do powyższej Fundacji i tym razem spotkało
mnie rozczarowanie. Akt sprawy już nie było w biurze .Pan Janusz Popiel miał
je w domu. Powiedział, ze nie może tej sprawy prowadzić. Mało tego, że mi
nie pomógł to cały czas utrudniał mi dojście do prawdy. Teraz już wiem, że ta
druga rodzina wszystko załatwiała za pieniądze. Ja ich nie miałam, więc nie
można mi było udzielić pomocy.  Fakt , że Pan Janusz Popiel pełnił prestiżowa
funkcję  przy  Ministerstwie  Sprawiedliwości  utrudniał  mi  dojście  do
rozwikłania tej sprawy.

    VI. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data  09.01.2016      Podpis…Elżbieta Kania

19. Kleśta Andrzej 
Poradzew 31 98-215 Goszczanów tel. 795 563 233 , 

II. Krótki opis sądowej krzywdy: (max. 500 znaków)
Firma  KOPI  Sp.zoo  z  siedzibą  w  Cedrowinach  Biuro  Dmosin  72  95-061
Dmosin tel.  46 874 71 68 NIP 7321359139 Regon 471339529 zakupiła ode
mnie bydło rzeźne za które nie otrzymałem zapłaty.
Firma ogłosiła upadłość.
Prokuratura  nie  podjęła  czynności  prawnych  ze  względu  na  brak  czynu
zabronionego. Dochodzenie umorzono. 



III. Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta
czy toczy się nadal ?
Firma ogłosiła upadłość. Sprawa jest zamknięta.

IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy

V.  Nazwiska  sędziów  (i  innych  funkcjonariuszy  np.  prokuratorów),  którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków

VI. Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu (nr skargi)
Nie składałem .

 VII. Opis sprawy – max. 7 tys. znaków.
Mimo zawieranych porozumień dłużnik nie wywiązał się z zobowiązań.
Ludzie pod innym szyldem prowadza działalność handlową. Jestem rolnikiem
ciężko mi związać koniec z końcem, nie stać mnie na czynności prawne.
Prokuratura nie dopatruje się czynu zabronionego. 
Czuję  się  oszukany,  zlekceważony,  nie  mający  znikąd  ani  zrozumienia,  ani
pomocy. 
Po interwencji telewizji nic się nie zmieniło.
Dokumenty do wglądu na żądanie.  
Ew. kontynuować na kolejnych arkuszach.

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe.

Data 09.03,2020                          Podpis  Andrzej Kleśta 

20. Koziński Przemysław Piotr 
    • Dane osoby pokrzywdzonej     
PRZEMYSŁAW PIOTR KOZIŃSKI, ul. Gałczyńskiego 8/9, 09-400 Płock, tel.
784 049 840, mail: k-przemek@wp.pl

    • Krótki opis sądowej krzywdy:   
Po rozstaniu z matką dziecka w dniu 13 marca 2015roku synek pozostał ze mną
i mieszkał ze mną. W dniu 20 kwietnia 2015 roku kurator Katarzyna Wojda,
znajoma  adwokata  matki  dziecka  idzie  do  mieszkania  matki  dziecka  i  w
mieszkaniu  matki  dziecka  spisuje  jej  kłamstwa,  i  przedstawia  jako



sprawozdanie z wywiadu kuratora z dnia 21 kwietnia 2015 roku. Następnego
dnia 22 kwietnia 2015 roku SSR Elżbieta Janowska na posiedzeniu niejawnym,
nie znając mnie i dziecka wkleja to “sprawozdanie” w postanowienie wydane
na posiedzeniu niejawnym, zabezpieczające miejsce zamieszkania Synka przy
matce.      

    • Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta
czy toczy się nadal ?
Sprawy toczą się od marca 2015 roku, praktycznie żadna nie jest zamknięta,
toczą się nadal i ich końca nie widać. 

    • Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Sygn.  Spraw Sądu Rejonowego dla  Warszawy Moktowa:  V Nsm 440/15,V
Nsm 441/15, V Nsm 658/15, XIV K 785/16, V Nsm 205/17, V Nsm 1783/17,
XIV Kp 854/18, XIV Kp 1029/18, XIV Kp 1151/18, XIV Kp 1991/18, XIV Kp
2372/18, XIV Kp 2675/18, XIV Kp 3269/18, V Nsm 1907/18, XIV Kp 4009-
4012, XIV Kp 243/19, XIV Kp 647/19, XIV Kp 742/19, XIV Kp 3678/19, VIII
K 169/19, VIII K 887/19, V Nsm 1199/19,  V Nsm 1230/19, V Nsm 1262/19,
XIV W 2997/19, V RC 125/16.
Sygn.  Spraw  Sądu  Rej.  dla  Warszawy  Śródmieścia:  X  K  586/17,  III  Kp
1638/18
Sygn. Spraw Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli:   III  Kp 1491/17, III K
777/17, III Kp 10/18, III Kp 536/18,  III Kp 997/18, III Kp 2356/18, III Kp
496/19, III Kp 725/19,
Sygn. Spraw Sądu Okręgowego w Warszawie: I Co 175/17, VI Cz 37-40/17, VI
Cz 1005-1012/17, X Kz 446/18, II Co 40/18, X Kz 593/18, VI Cz 428/18, IX
Kz 593/18, VI Cz 643/18, VI Cz 642/18, VI Cz 643/18, X Ka 827/18, VI Cz
769/18, VI Cz 816/18, III Co 137/18, VI Cz 1035/18, VI Cz 1155/18, XII Ko
84/18, X Ko 125/19, VI Cz 398-404/19, VI Cz 477-479/19, VI Cz 696/19, VI
Cz 725/19.
Sygn. spraw Sąd Apelacyjny w Warszawie: I ACz 767/18, I S 210/18, I ACo
42/18.

    • Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
1.  SSR  ELżbieta  Janowska  2.  SSR  Agnieszka  Kutyna  3.  SSR  Katarzyna
Świeboda - Miśkiewicz 4. SSR Agnieszka Wyrobek 5. SSR Agnieszka Albera -
Biernat 6. SSR Teresa Hulka 7. Wioletta Iwańczuk 8. SSO Beata Herman 9.
SSO Dorota Trautman 10. SSO Joanna Zielińska 11. SSO Maria Pyszków 12.
SSO Anna Michalska - Proć 13. SSO Małgorzata Męczkowska 14. SSO Aneta
Szwedowska  15.  SSOKrystyna  Bujok  16.  SSO  Lidia  Dziachan  17.  SSO
Magdalena Dobrzańska 18. SSO Hanna Dobieszewska 19. SSO Bożena Górna
20. SSR Bogumił Jakubek 21. SSR Sylwia Sierpnińska  23 . Anna Misztela –
Leszczyńska 24.  Paula Jasińska – Drzymała 25.   SSO Zenobia Buchalska -
Sobczak  26.  SSO Ewa Cywińska  27.   SSR Grzegorz  Krysztofiuk 28.  SSR



Przemysław Hałasa 29. SSR Wioletta Ślifirczyk 30.SSR Konrad Mielcarek 31.
SSR Edyta  Snastin  –  Jurkun  32.SSR Ilona  Haręźlak  –  Murańska  33.  SSR
Kamila Spalińska 34. Jakub Iwaniec 35.Rafał Stępak 36. Tomasz Bazan 37.
Katarzyna Kruk. 38. Agnieszka Jaźwińska 39. SSO Hubert Zaremba 40. SSO
Grzegorz  Miśkiewicz  41.  SSO  Krzysztof  Chmielewski  42.  SSO  Grażyna
Puchalska 43. SSO Anna Bator – Ciesielska 44. SSO Anna Wierciszewska –
Chojnowska  45.  SSO  Piotr  Gąciarek  46.  SSO  Beata  Najjar  47.SSO  Anna
Nowakowska 48. SSO Leszek Parzyszek 49. SSO Piotr Schab 50. SSO Robert
Zegadło 51. SSO Jacek Bajak 52. SSO Anna Bartoszewska 53. SSO Bożena
Chłopecka  54.  SSO  Agnieszka  Domańska  55.  Joanna  Hut  56.  SSO  Ewa
Jończyk 57. SSO Anna Wielgolewska 58. SSO Wojciech Małek 59. SSO Eliza
Proniewska 60.  SSO Mirosław Przybylski  61.   SSO Agnieszka Rafałko 62.
Magdalena Roszkowska – Matusik 63. Anna Szymacha – Zwolińska 64. Rafał
Wagner  65.  SSR  Rafał  Reiwer  66.  SSR  Rafał  Puchalski  67.  SSR  Dariusz
Cieślik 68. SSR Jacek Przybylski 69. Prok. Małgorzata Pomarańska – Bielecka
70. Prok Paweł Zieliński. 71. Prok Małgorzata Skrzypczak 72. Prok Andrzej
Jóżwik 73. Prok Tomasz Dems 74. Prok Bogumiła Fudalewicz – Fusiek 75.
Prok. Alicja Gajewska 76. Prok. Andrzej Janecki. 77. Prok Lilla Jaremko 78.
Prok. Katarzyna Kalinowska – Rinas 79. Prok Beata Kaszewska 80. Prok Ewa
Kiec 81. Prok Edyta Lubieniecka – Dziak 82. Marzena Łubik – Ogłozińska 83.
Prok Piotr Mączka 84. Prok Jerzy Mierzejewski 85. Prok Monicka Nieciecka
86.  Prok.  Krystyna  Nogal  –  Załuska  87.  Prok.  Beata  Nowosad  88.  Prok.
Krzysztof Parchimowicz 89. Prok Tomasz Pyzara 90. Prok Anna Romanowicz
91. Prok Marta Rzepa 92. Prok Karina Sobków 93. Prok. Wojciech Sołdaczuk
94.  Prok  Katarzyna Szeska  95.  Prok Jacek  Szwandrok 96.  Prok.  Krzysztof
Klimkiewicz 97. Prok Ewa Budny 98. Prok Anna Czapigo 99. Prok. Katarzyna
Pawełczak  –  Kraśniej  100.  Prok.  Joanna  Kamińska  101.  Prok  Małgorzata
Ceregra – Dmoch 102. Prok. Barbara Markiewicz – Sandel 103. SSR Paweł
Macuga  104.  SSR  Katarzyna  Bień  105.  SSR  Łukasz  Brodzik  106.  SSR
Sebastian Ładoś 107. SSR Leczek Niewiński 108. SSR Urszula Rosochacka
109.  SSR Adam Solecki  110.  Kurator  Dorota  Pentz-Gutowska 111.  Kurator
Katarzyna  Wojda  112.  Kurator  Jolanta  Michalczak  113.  Kurator  Dominika
Niemiałtowska – Kąciak 114. Kurator Rafał  Trocha 115. Kurator  Katarzyna
Błachnio 116. Kurator Barbara Darmos 117. SSA Marzanna Góral 118. SSA
Beata  Kozłowska  119.  SSO  Anna  Strączyńska  120.  SSA  Katarzyna
Jakubowska  –  Pogorzelska  121.  SSA Dorota  Markiewicz  122.  SSA Beata
Byszewska 123.  SSA Joanna Wiśniewska – Sadomska 124.  SSA Agnieszka
Wachowicz – Mazur 125. SSA Roman Dziczek 126. SSA Marzena Konsek –
Bitkowska 127. SSO Krystyna Dymek 128. Prokurator Piotr Romaniuk 129.
Prokurator  Maria  Kossakowska  130.  Kurator  Jacek  Kowalski  131.  Kurator
Anna Gryglaszewska 132. Kurator  Jacek Ptasiński  133.  Komendant Dariusz
Zęgota  134.  Ewa Korycka 136.  Barbara Stefaniak  137.  Anna Kościańska  –
Dobosz 138. Katarzyna Rutkowska – Giwojno 139. SSR Wioletta Krulikowska
140.  SSR Agnieszka  Kwasiborska  141.  SSR  Justyna  Cichońska  142.  Prok.
Elżbieta Karwowska



    • Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu (nr skargi)
Nie składałem jeszcze z uwagi na ilość toczących się spraw i ich absorbujące
czasowo natężenie, nie zdążyłem jeszcze napisać skargi do Trybunału, ale mam
zamiar ją napisać i złożyć do połowy marca. 

    • Opis sprawy   
22 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym SSR Elżbieta Janowska bez
zbadania  sytuacji  rodzinno-opiekuńczej  mojego  Synka,  nad  którym  wtedy
sprawowałem opiekę ustaliła na czas postępowania miejsce zamieszkania przy
matce,  które  to  postanowienie  de  facto  zapadło  w  mieszkaniu  matki  w
Warszawie i zostało wydane przez matkę dziecka. Wszystko zostało zrobione
po kryjomu, bez informowania mnie,  tak aby jak najszybciej  z zaskoczenia
odebrać  mi  Synka  i  usunąć  mnie  z  jego  życia.  Tym samym SSR Elżbieta
Janowska  (w  korespondencji  prowadzonej  przez  Prezes  SR  dla  Warszawy
Mokotowa w Warszawie ze mną - nazywanej  sędzią  „doświadczonym”) nie
dysponując  wywiadem  kuratora  przeprowadzonym  w  miejscu  zamieszkania
dziecka i moim, a nawet w ogóle tego wywiadu nie zlecając na tamten moment,
opierając  się  wyłącznie  na  wywiadzie  kuratora  przeprowadzonym  tylko  w
miejscu zamieszkania matki (tj. mieszkaniu wynajętym wyłącznie na potrzeby
ww. wywiadu, następnie matka powróciła do mieszkania, zajmowanego wraz
ze  swoimi  rodzicami,  którego  standard  jest  rażąco  niższy  od  tego  które
wynajęła na krótko celem uzasadnienia roszczenia o alimenty i  na potrzeby
„jednorazowej” wizyty kuratora), gdzie Synek wcześniej w ogóle nie mieszkał,
wydała  postanowienie  o  zmianie  miejsca  zamieszkania  dziecka  –  co  było
fatalną  decyzją  procesową,  której  skutki  Synek  odczuwa  po  dziś  dzień.
Bowiem  znajdując  się  pod  moją  opieką  Synek  był  dzieckiem  rozwiniętym
ponad wiek, w chwili obecnej wykazuje postawę wycofaną, ma także problemy
logopedyczne - które matka ignoruje. 
W tamtym czasie,  tj.  kwietniu 2015 roku dostałem ostrzeżenie od życzliwej
osoby,  że sprawa jest  ustawiona,  i  żebym ratował Synka i  siebie.  Wówczas
podjąłem  decyzję  o  pozostaniu  z  Synkiem  w  rodzinnym  Płocku.  Moi
pełnomocnicy  zaskarżyli  to  postanowienie  oraz  wnieśli  o  ustalenie  miejsce
zamieszkania  Synka przy mnie.  Wszystkie moje wnioski  i  zażalenia zostały
oddalone, co tylko potwierdziło fakt, iż sprawa od początku została ustawiona.
Sąd chciał usunąć mnie z życia Synka, mimo iż Synek mieszkał ze mnę od
urodzenia  i  od  urodzenia  sprawowałem nad Nim codzienną  opiekę.  Doszły
groźby ze strony matki  dziecka,  że  ma ustawioną sprawę,  wszystko ma już
dogadane  i  nie  mam  żadnych  szans,  żebym  nie  przedłużał  tego  co  już
nieuniknione, że zostanę usunięty z życia dziecka na jej zlecenie. Nadmienię, iż
zrobiła dokładnie tak samo z jej starszym Synem z innego związku. Nie zna on
swojego ojca. Proponowałem ugodę, mediacje, ustalenie opieki naprzemiennej,
abyśmy  po  równo  zajmowali  się  Synkiem,  ale  ona  wszystko  odrzucała,
twierdząc że dziecko jest jej, bo to ona je urodziła, więc należy do niej. Od



kiedy pozostałem w kwietniu 2015 roku w Płocku z Synkiem z obawy o Jego
bezpieczeństwo, i aby Go chronić, matka dziecka ani razu nie przyjechała do
dziecka do Płocka. Gdy w maju 2015 kurator przyszła wreszcie do mnie na
wywiad, chciała wpisać do sprawozdania, iż zgodnym z dobrem dziecka jest
pozostawienie  miejsca  zamieszkania  Synka  przy  mnie,  lecz  zabroniła  jej
wpisania  tego sprawozdania  SSR Elżbieta  Janowska.  14  grudnia 2015 roku
SSR Elżbieta Janowska znów pod moją nieobecność wydała postanowienie o
przymusowym odebraniu mi Synka, który wówczas przechodził ospę na rzecz
matki,  które  to  postanowienie  zostało  później  unieważnione  przez  Sąd
Okręgowy  w  Warszawie  z  powodu  pozbawienia  Synka  i  mnie  możliwości
obrony naszych praw. Wszystko tylko dlatego, gdyż Iga Bik zachciała mieć
dziecko  na  Święta  Bożego  Narodzenia,  aby  móc  się  z  Nim  pokazywać,  i
zniszczyć dziecku Święta.  Heroicznym wysiłkiem udało się  ochronić  Synka
przed Świętami  i  mógł  spędzić  Święta  będąc  szczęśliwy.  Jednak  po dwóch
tygodniach  zaczęto  z  powrotem  nas  szarpać  i  zaatakowano  nas  nowo  12
stycznia 2016 roku.  Synek nie rozpoznawał matki i płakał na jej widok. Jako
aplikant adwokacki, zastraszony przez matkę dziecka i wierząc wtedy jeszcze
w powagę  Sądu  wydałem Synka  13  stycznia  2016  roku  zgodnie  z  jak  się
później okazało nieważnym postanowieniem Sądu. Od tego czasu rozpoczęła
się  całkowita  gehenna Synka i  moja.  Jest  on bezwzględnie  alienowany ode
mnie i  mojej  rodziny przez matkę dziecka i  jej  rodzinę.   A wszystko to za
przyzwoleniem mokotowskich oraz Sądu Okręgowego w Warszawie sędziów.
Kolejne  postępowania  przy  moim  uczestnictwie,  tj.  w  przedmiocie
uregulowania  kontaktów  Synka  z  babcią  ojczystą,  tj.  Danutą  Kozińską,
uregulowania kontaktów Synka z moim rodzeństwem, tj. Hubertem i Justyną
Kozińską również trafiają do referatu SSR Elżbiety Janowskiej. Powyższe ma
miejsce  na  skutek  zaniechania  losowego  przydziału  sprawy,  a  przydziału
ręcznie  dokonuje  Przewodnicząca  mokotowskiego  sądu  opiekuńczego  SSR
Agnieszka Kutyna, która ustawiła tą sprawę. Składałem wielokrotnie wniosek o
wyłączenie SSR Elżbiety Janowskiej - jednakże sędzia do dzisiaj nie znajduje
podstaw  do  wyłączenia  się  od  dalszego  udziału  we  wszystkich  ww.
postępowaniach w myśl art. 49§1 k.p.c. Wnioski takie składane były również
przez moich pełnomocników. Postępowanie w sprawach o sygn. akt V Nsm
440/15  i  V  Nsm  441/15  jest  postępowaniem  fasadowym  i  sposób  jego
prowadzenia podrywa społeczne postrzeganie sądu, jako organu bezstronnego-
podobnie jak w wielu innych postępowaniach z moim udziałem. SSR Elżbieta
Janowska zezwala na dołączenie do akt sprawy sfałszowanych dokumentów,
„wytwarzanych”  specjalnie  do  „użytku”  w  niniejszych  postępowaniach  z
porozumieniu  z  Igą  Bik,  pochodzących  od  osób  nieuprawnionych,  jak  np.
Marty  Rutkowskiej  psychologa  z  Fundacji  „Ika”,  która  nie  jest  osobą
uprawnioną do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu ww. Fundacji, a
nawet do dnia dzisiejszego nie jest znany jej status w ww. Fundacji. Zaś jak
udało mi się ustalić prywatna postawa uwłacza godności psychologa i osoba ta
nie powinna mieć dostępu do małoletnich (m.in. publicznie publikuje ona treści
cyt.: „ ludzkość wkurwia”). Doszło również do wpływania na biegłych przez



SSR Elżbietę Janowską i sfałszowania przez biegłych opinii na zlecenie SSR
Elżbiety Janowskiej. Pozostawił ona w aktach również i tą sfałszowaną opinię
przez  biegłych  (wcześniej  zaś  SSR  Elżbieta  Janowska  żądała  wręcz,  by
przesłali  oni  do  akt  postępowania  ww.  sfałszowaną  opinię  -  po  tym  gdy
wcześniej złożyli wniosek o wyłączenie ich od opiniowania w sprawie, a to
właśnie z uwagi na brak bezstronności). SSR Elżbieta Janowska podjęła nawet
próbę doręczenia stronom ww. opinii wcześniej oświadczając, że nie stanowi
ona dowodu w sprawie. Tym samym to, co się dzieje na sali sądowej zakrawa o
tragiczną śmieszność i jest dalekie od przestrzegania jakichkolwiek przepisów
obowiązującej procedury cywilnej.  Dopiero po zaprotestowaniu przez moich
pełnomocników, SSR Elżbieta Janowska zażądała zwrotu wcześniej doręczonej
sfałszowanej opinii, wydanej przez wyżej wskazanych biegłych, którzy uznali,
iż nie mogą opiniować w sprawie z uwagi na swoją stronniczość - ale opinię
pozostawiono w aktach sprawy (i wedle oceny mojego Mocodawcy uczyniono
to celowo).  Skoro jak sama SSR Elżbieta Janowska przyznała ww. opinia nie
może stanowić dowodu w sprawie pozostaje zasadnym pytanie, w jakim celu
nalegała, by ww. opinia wpłynęła do akt sprawy. Do sprawy wpływają także
fałszowane  notatki  
z  nadzoru  kuratora  nad  władzą  rodzicielską  sprawowaną  przez  matkę  nad
dzieckiem.  W  trakcie  rozpraw,  które  SSR  Elżbieta  Janowska  wyznacza
umyślnie jedynie na 30 minut, tak by imitować działania w sprawie, podczas
gdy  ww.  terminy  służą  jedynie  wywieraniu  presji  na  mnie,  gdzie  jestem
poganiany  w  trakcie  składania  zeznań,  jako  strona  i  gdzie  SSR  Elżbieta
Janowska uniemożliwia moim pełnomocnikom zadawanie pytań, zarządza po
kilka  przerw  w  ciągu  30  minut  i  bezpodstawnie  nakłada  na  mnie  kary
porządkowe,  gdy  protestuję  przeciwko  takiemu  intencjonalnemu  działaniu.
Obecnie  SSR  Elżbieta  Janowska  powzięła  nowy  modus  na  prowadzenie
postępowania i dokonuje wyłącznie słuchania informacyjnego - a to po to by
moi  pełnomocnicy nie  mogli  weryfikować nieprawdziwych twierdzeń matki
np.  poprzez zadawania pytań.  Co prawda słuchanie  informacyjnie nie może
stanowić  dowodu  w  sprawie,  ale  przecież  jest  spisywany  protokół  i  jest
tworzona  tym  samym  dokumentacja  szkalująca  mnie  w  formie  protokołu
rozprawy i znajdująca się w aktach sprawy. Przeciwko sędzi, matce i kuratorce,
która fałszuje notatki toczą się śledztwa. 
    

    • Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
Data: 14 luty 2020 roku          Podpis PRZEMYSŁAW PIOTR KOZIŃSKI



21. Krasuski Andrzej
  I. Krasuski Andrzej; 08-110 Siedlce; ul. Romanówka 7/8; tel. 604 182 071; e-
mail:  siedlce599@wp.pl   i  400  innych  b.  pracowników  w  postępowaniu
upadłościowym spółki ZPP Auto w Siedlcach

    II.  Postępowanie upadłościowe spółki  ZPP Auto sp. z o. o. w Siedlcach (V
GUp 3/11)  od  01  lipca  2011r.,  przedsiębiorstwo  zbyte  05  grudnia  2014  r.,
postępowanie trwa nadal.                                                        
Syndyk - funkcjonariusz publiczny, z licencją MS, ma działać w  interesie masy
upadłości  (wierzycieli),   nadzór  nad  czynnościami  syndyka  sprawuje  sąd
(sędzia komisarz).
Sprawa dotyczy niezgodnych z  prawem i  interesem masy upadłości  działań
syndyka  i  całkowitego  braku  nadzoru  nad  jego  czynnościami   ze  strony
sędziów komisarzy (było ich troje) i Rady Wierzycieli.  

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
- data ogłoszenia upadłości 01. 07.2011r.
- sprawa w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach 21.06.2014r. do 15.12.2014r.
umorzona  wbrew  dowodom,  złożone  zażalenie  bezskuteczne,  wielokrotne
dostarczanie do prokuratury nowych dowodów bezskuteczne,
- sprawa w Prokuraturze Rejonowej w Węgrowie, odmowa wszczęcia śledztwa
z 23.10.2017r, zażalenie bezskuteczne,
-   sprawa  w  Prokuraturze  Rejonowej  w  Węgrowie,   odmowa  wszczęcia
śledztwa z 31.12.2019r., złożone zażalenie z 28.01.2020r.,
-  sprawa  w   Prokuraturze  Rejonowej  w  Siedlcach,  zawiadomienie  z  08
listopada 2019r., odmowa wszczęcia śledztwa z 31.12.2019r., złożone zażalenie
z 17.01.2020r.  
 - postępowanie upadłościowe trwa,

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy)
Postępowanie upadłościowe V GUp 3/11 SR Siedlce, 
II Kp 3/15 SR Siedlce (1 DS.1243/14 P.Rej. Siedlce),
II Kp 44/18 SR Węgrów (PR Ds.913.2017 P.Rej. Węgrów),
PR Ds.1178.2019  P.Rej. Węgrów, odmowa wszczęcia śledztwa z 31.12.2019r.,
złożone zażalenie z 28.01.2020r.  ,
PR  1  Ds.2801.2019r.  P.Rej.  Siedlce,  odmowa  wszczęcia  śledztwa  z
31.12.2019r., złożone zażalenie z 17.01.2020r.,

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Syndyk masy upadłości spółki ZPP Auto w Siedlcach Joanna Pelak,



    a) Wydawali postanowienia wbrew  dowodom:
prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach Leszek Skorupski, 
                  asesor Prokuratury Rejonowej w Węgrowie Barbara Szczepanik,
                  asesor Prokuratury Rejonowej w Węgrowie Joanna Zaniewicz,
    b) Zastraszał pokrzywdzonych (dowód: nagranie): 
        prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach Arkadiusz Szewczak, 
oraz inni, którzy w odpowiedzi na skargi poświadczali nieprawdę:
Maria Kępka  Prokurator Rejonowy w Siedlcach,
Barbara Sobotka Prokurator Rejonowy w Siedlcach,
Jarosław Wardak z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach,
Robert Więckiewicz Prokurator Okręgowy w Siedlcach,
Wiesław Szczepański z Prokuratury Regionalnej w Lublinie,
Piotr Komotajtis z Prokuratury Regionalnej w Lublinie,
Katarzyna Fedeńczuk Prokurator Regionalny w Lublinie,
Małgorzata Podniesińska z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach,
Jerzy Ziarkiewicz  Prokurator Regionalny w Lublinie,
Dorota Olszewska z  Prokuratury Regionalnej w Lublinie,
Anna Sawicka z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach,
Anna Świderska z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach,
Radosław Romaniuk Prokurator Okręgowy w Siedlcach, 
Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach,
Jarosław Kowalczyk Prokurator Rejonowy w Węgrowie.
    c) Wydawali niezgodne z dowodami postanowienia:
 SSR w Siedlcach Anita Kowalczyk Makuła,
 SSR w Węgrowie Sylwia Uszyńska,
sędziowie komisarze całkowity brak nadzoru nad czynnościami syndyka: 
SSR w Siedlcach Mariusz Ptaszyński,
SSR w Siedlcach Grzegorz Uszyński,
SSR  w  Siedlcach  Aneta  Wielądek,  dodatkowo  dopuściła  się  popełnienia
przestępstwa, ponieważ mając wiedzę o niezgodnych z prawem czynnościach
syndyka, nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 304 § 2 kpk.

    d)  oraz  inni,  którzy  w  odpowiedzi  na  skargi  poświadczali  nieprawdę
opierając się na wyjaśnieniach syndyka i nieistniejących zdarzeniach (przez 8,5
roku  postępowania  nie  przeprowadzono  żadnej  kontroli,   pomimo
wielokrotnych wniosków) :
SSR w Siedlcach Iwona Więckiewicz – prezes,
SSR w Siedlcach Agnieszka Tomasiewicz-Celińska - prezes,
SSR w Siedlcach Jolanta Warsz - wiceprezes,
SSR w Siedlcach Krzysztof Lach - przewodniczący wydziału,
SSO w Siedlcach Mirosław Sokólski - prezes,
SSO w Siedlcach Iwona Pawlukowska - prezes,
SSO w Siedlcach Jerzy Kozaczuk - zastępca rzecznika dyscyplinarnego,
SSR w Węgrowie Anna Konieczna - prezes,
SSO w Lublinie Liliana Stępkowska,



SSA w Lublinie Marek Hibner - rzecznik dyscyplinarny, 
SSA w Lublinie Krzysztof Szewczak - prezes,
SSA w Lublinie Jerzy Daniluk - wiceprezes,

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
- nie

    VII. Opis sprawy   
    VIII. Postępowanie upadłościowe spółki  ZPP Auto sp. z o. o. w Siedlcach
(V GUp 3/11) od 01 lipca 2011r., przedsiębiorstwo zbyte 05 grudnia 2014 r.,
postępowanie trwa nadal.                                                        Syndyk -
funkcjonariusz  publiczny,  z  licencją  MS,  ma  działać  w   interesie  masy
upadłości (wierzycieli), nadzór nad czynnościami syndyka sprawuje sąd (sędzia
komisarz).
    IX. Zarzuty kierowane w stronę uczestników postępowania: 
1.  nie  umieszczenie  na  liście  wierzytelności,  wierzytelności  byłych
pracowników  (400  osób,  w  tym  60  osób  mających  prawomocne  wyroki  z
nadaną klauzulą wykonalności); skutek-LW prawomocna ale fałszywa, o trzy
lata wydłużenie postępowania, złamanie art. 58 k.p.c, art. 365 § 1 k.p.c. oraz
art.  237 ówczesnego puin,  bezprawne zwolnienie  „na  gębę”  przez  sędziego
komisarza  400 wierzycieli  z opłaty sądowej od sprzeciwu (200 zł),
2.  przeprowadzenie  inwentaryzacji  majątku  upadłego  nie  z  natury,  co
spowodowało, że wiele ruchomości nie było ujętych w spisie i co umożliwiło
przyszłemu  dzierżawcy  ich  przywłaszczenie  (ok.  700  tys.  zł)  oraz  nie
wypełnienie  postanowień  art.173  puin,  co  skutkowało  przywłaszczaniem  i
sprzedażą także ruchomości objętych spisem a następnie dokonanie zapłaty za
czynsz z uzyskanych w ten sposób środków.  O powyższym świadczą zeznania
świadków  i  dowody  materialne  (wg.  siedleckiej  prokuratury  kradzież
przedmiotów  o  wartości  -   udokumentowanej  -   min.  252  289,10  zł  a  w
rzeczywistości wielokrotnie wyższej, nie jest przestępstwem),
3.  podpisanie umowy dzierżawy z podmiotem w organizacji  -  na podstawie
postanowienia  sędziego  komisarza  z  09  września  2011  roku  o  znamionach
obejścia  art.  316 puin -  syndyk nie  ustalił  kondycji  finansowej  spółki  Altia
Stamping  S.A.S.  z  siedzibą   w  Paryżu  -  poręczyciela  umowy   dzierżawy,
umowy która nie zabezpieczała interesów masy upadłości, czego skutkiem jest
nieegzekwowalny wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie (IX GC 79/13) z 26
października  2016r.  zasądzający od dzierżawcy kwotę  w wysokości  12 394
799,98  zł;
- dzierżawca nie płacił czynszu przez 2,5 roku a syndyk prowadził z nim w tym
czasie negocjacje,
-  forma  podpisania  umowy  jest   zatrważająca,  pod  umową,  po  stronie
dzierżawcy,  widnieją  tylko  nieczytelne  podpisy,   bez  wskazania  pełnionej
funkcji  przez  podpisanego  ani  jakichkolwiek  danych  identyfikacyjnych  w



postaci  nr  dokumentu  czy  adresu  zamieszkania,  wpisane  są  tylko  imię  i
nazwisko,
-  w umowie przyjęto  „poręczenie” przez Altia Stamping, choć jak stanowi
wpis  w  KRS,  udziałowcem  Altia  Siedlce  jest  Altia  International,  umowę
podpisały osoby nie umocowane w KRS, było to więc poręczenie pozorne, a
syndyk przez cały 2,5 letni okres braku płatności czynszu ani razu nie zwrócił
się do poręczyciela o wywiązanie się ze zobowiązania,   
- dzierżawca twierdził że nie płaci czynszu, ponieważ umowa jest nieważna
powołując się na  art. 75 [ 1 ] § 1 k. c.  
- przez cały 2,5 letni okres braku płatności czynszu, syndyk nie wykorzystał
nacisku  na  niepłacącego  dzierżawcę   w postaci  wpisania  go  do  Krajowego
Rejestru Długów,     
4. dzierżawca nie płacił czynszu od stycznia 2012r. a płatności od 09 września
2011r. do końca 2011r. regulował w części ze sprzedaży ruchomości upadłego
(o czym mowa w pkt.2),
-  przedsądowe  wezwanie  do  zapłaty  syndyk  skierował  dopiero  23  sierpnia
2012r, 
- pozew o zapłatę w trybie zwykłym 14 lutego 2013r. (na tę datę  zaległość w
płatności czynszu  to 4 636 007 zł), wraz z wadliwym wnioskiem o udzielenie
zabezpieczenia, tryb pozwu i wadliwy wniosek to działania ze szkodą dla masy
upadłości,
-  swoje nierzetelne działanie  w kontekście trybu pozwu z 14 lutego 2013r.
syndyk usiłował   bezskutecznie naprawić, składając  11 września 2013 roku,
wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym  i  co było
spóźnione( art. 484 (1) § 2 k.p.c.),
- przedmiotowy wniosek  z 14 lutego 2013r. o udzielenie zabezpieczenia został
odrzucony przez sąd,  ponieważ syndyk nie uprawdopodobnił istnienia interesu
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia,  czyli np. nie wskazał we wniosku, że
wartość majątku dzierżawcy jest zerowa, co uniemożliwi lub poważnie utrudni
osiągnięcie  celu  postępowania,  co  skutkowało,  że  do  masy  upadłości  nie
wpłynęła kwota  1 487 500 zł, było to więc działanie z premedytacją,
5. dzierżawca nie płacił czynszu, bo nie miał funduszy, bo regulował płatności
za fikcyjne faktury wystawiane przez poręczyciela, spółkę Altia Stamping we
Francji, wyprowadzając w ten sposób fundusze ze spółki, 
6.  nierzetelny  wniosek  z  17  sierpnia  2014r.  o  udzielenie  zabezpieczenia
roszczeń syndyka, umożliwił innym komornikom przejęcie postępowania, co
spowodowało utratę z zabezpieczonych  3,5 mln zł,  kwoty  ok. 600 tys. zł,
7. nie uiszczenie opłaty od zażalenia (30 zł) na postanowienie SO w Lublinie
(IX  GC  79/13)  z  10  grudnia  2014r,  co  spowodowało   utratę  funduszy  z
zabezpieczenia  roszczeń  masy  upadłości  (3,5  mln  zł)  udzielonego
postanowieniem tegoż sądu z 17 września 2014 roku, kolejnych środków w
wysokości 2 173 910,10 zł, które w ten sposób zostały przekazane niektórym
wierzycielom niezgodnie z  art. 342 puin.
Należy  podkreślić,  że  nieopłacenie  wniesionego  zażalenia  nie  było
przypadkowe,  lecz  było  kolejnym działaniem popełnionym z  premedytacją.



Dowodem na to, jest brak opłaty od zażalenia, pomimo, że  zarządzeniem z 02
lutego 2015 roku, syndyk został wezwany do uiszczenia brakującej opłaty w
kwocie 30 zł w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia zażalenia. 
Termin  wniesienia  opłaty  upłynął  11  lutego  2015  roku  a  brakująca  opłata
została wniesiona 09 marca 2015 roku. 
Nie opłacając wniesionego przez siebie zażalenia postawiła się ponad prawem,
wchodząc w kompetencje sądu.
Działając  tak  spowodowała,  że  pracownicy dłużnika za okres  wskazany we
wniosku czyli listopad i grudzień 2014 roku oraz styczeń 2015 roku, otrzymali
wynagrodzenia od dłużnika i od nabywcy przedsiębiorstwa upadłego.  
8. kilkanaście innych czynów syndyka ze szkodą dla masy upadłości, sprawa
jest  trudna ,tylko ze  względu na układy i zależności.
9. Śledztwo w 2014r. dotyczyło pkt.1,2 i innych niewymienionych, umorzone
mimo potwierdzenia  faktów zawartych  w zawiadomieniu  na  skutek  zmowy
prokuratury i sądu (zażalenie), zastraszanie pokrzywdzonych przez prokuratora
(dowód-nagranie). Są nowe dowody, prokuratura nie chce wznowić śledztwa.

Policja  przesłuchiwała  członków  stowarzyszenia  na  okoliczność  jego
założenia. 
 Dla  syndyka  źródłem prawa  nie  są  Ustawy  tylko  wyroki  innych  sądów  i
Uchwały Sądu Najwyższego. Tak wyjaśniała wielokrotnie swoje postępowanie,
bez reakcji sędziego komisarza.
 W wyniku nierzetelnych działań syndyka i sędziów komisarzy, wierzytelności
pracownicze z 2010 roku dotyczące  400 osób, pozostaną niezrealizowane.

    X. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data  10 lutego 2020r.                  Podpis    Krasuski Andrzej

22. Krawczyk Anna 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej (imię, nazwisko, adres, tel. mail)
Anna Krawczyk, adres korespondencyjny : ul. Kasprowicza 23/2a
31-534 Kraków, 797 727 059 annamkrawczyk@interia.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy: (max. 500 znaków)
1/ Niesłuszne  skazanie na podstawie fałszywego oskarżenia przez działaczy
organizacji  pozarządowej  której  prezesem  jest  mająca  silne  wpływy  w
Krakowie   sędzia  Sądu Okręgowego w Krakowie  (  czynna SSO  w czasie
oskarżania mnie ) Jadwiga Osuch



2/ Bezpodstawne aresztowanie i  zatrzymywanie 25 dni w areszcie śledczym
( w sprawie p.1 ),
3/  Siedmiokrotne  przeszukania  :dwa  razy  mojego   mieszkania  i   pięć  razy
obiekty  fundacji  której  byłam  prezesem,  bez  nakazów,  bez  protokołów  z
przeszukania i zabrania rzeczy, we wszystkich przypadkach wtargnięcie   pod
moją nieobecność, w trzech  przypadkach  z siłowym sforsowaniem drzwi, w
kolejnych trzech z zastraszeniem obecnych na miejscu innych osób , Przy czym
policja  dopuszczała  do  przeszukiwania  posesji  i  lokali  pracowników
organizacji  której  prezesem  jest  SSO  w  Krakowie  Jadwiga  Osuch  oraz
powierzała  im  zwierzęta  stanowiące  dowody  w  sprawie  –  co  umożliwiło
zarówno wpływanie przez tych działaczy na stan przeszukiwanych pomieszczę
jak  tez  powierzanych  im  dowód  .I  na  tak  pozyskanych”dowodach|”  ze
złamaniem  zasady  obiektywizmu  postępowań  –  oparto  akt  oskarżenia
przeciwko mnie w  sprawie II K 54/15/S ( pkt 1)
4/Zakaz  na  podstawie  Postanowienia  Prokuratora,  następnie  podtrzymanym
przez Sąd    podejmowania przeze mnie  określonej działalności charytatywnej
przez  czas  trwania  postępowania  przygotowawczego  i  sądowego    -  czyli
faktyczne ograniczenie mojej wolności  bez wyroku przez 7 lat ( w sprawie
p.1)

5/Pozbawienie    mnie  mieszkania  w  wyniku  przekazania  po  moim
aresztowaniu  przez  prokurator  kluczy  od  mieszkania  gdzie  mieszkałam
zameldowana  na  pobyt  stały  i  miałam meble,  sprzęt,  ubrania  i  dokumenty
(  drzwi  otwierano  siłowo  pod  moją  nieobecność)    Zarządowi  Budynków
Komunalnych UMK podległy Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu , który
nie dopuszcza mnie od 7 lat do mieszkania bez wyroku eksmisji.(konsekwencja
sprawy p.1 )
6/  Umorzenie  śledztwa  ws  podejrzenia  fabrykowanie  fałszywych  dowodów
przeciwko mnie ( w sprawie p.1 ) przez organizację pod prezesurą sędzi Sądu
Okręgowego   w  Krakowie  Jadwigę  Osuch  oraz   w  sprawie  podejrzenia
doprowadzenia przez  Zarząd tej organizacji do niekorzystnego rozporządzenia
przez  gminę  kwotą  ponad 300 tysięcy złotych oraz  podejrzenia  dokonania
przez  Zarząd  wymienionej  organizacji  pod  prezesurą  SSO  Jadwigi  Osuch
sprzeniewierzenia cudzej , czasowo powierzonej własności na kwotę 66 tysięcy
złotych ( dotyczy sprawy dowodzącej, iż organizacja pod prezesurą SSPO w
Krakowie Jadwigi Osuch miała motyw fałszywego oskarżenia mnie w sprawie
p. 1)
7/ Oddalenie skargi na prokurator ws podejrzenia pomijania ( niezałączania do
aktu oskarżenia ) przez tą prokurator  dowodów mojej niewinności i oskarżanie
mnie  na podstawie czynów  o których było wiadomo, że dokonały ich inne
osoby oraz czyny te nie stanowiły czynów zabronionych,  ( w sprawie p.1 )
8/. Umorzenie postępowania ws. gróźb karalnych i  podżegania do nienawiści
wobec mnie na Facebooku  organizacji  której  prezesem jest  sędzia Jadwiga
Osuch  oraz  kolejnego  wtargnięcia  pracowników  tej  organizacji  na  posesję
gdzie spodziewali się mnie zastać.



    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
1/   Od  2013  roku sprawa w toku  (  wyrok nieprawomocny  )–  złożona  jest
apelacja z wnioskiem o przeniesienie sprawy z Krakowa, poza wpływy sędzi
Sądu Okręgowego w Krakowie Jadwigi Osuch
2/ areszt śledczy 14 maja 2013 – 07 czerwca 2013
3/  Umorzono  wszystkie  moje  doniesienia  o  wtargnięciach  na  posesje  i  do
mieszkań  i  o  nieprawidłowo  prowadzonych  przeszukaniach  które  za
przyzwoleniem policji i prokuratur  prowadzili w tych miejscach pracownicy
organizacji której prezesem jest Sędzia sądu Okręgowego w Krakowie Jadwiga
Osuch ,która mnie w tej sprawie oskarżyła – a więc było niedopuszczalne by
działacze organizacji uczestniczyli w czynnościach dochodzeniowy w sprawie
w której byli stroną.
4/ Nie wiem bo zakaz działalności  został wydany  od dnia 24 października
2013  r   przez  prokuratora  na  czas  postępowania  przygotowawczego  i
przedłużony  przez  Sąd  na  tok  sprawy  przed  sądem   (  czyli  7  lat  karanie
faktycznym ograniczeniem wolności bez wyroku)  ale postępowanie  sądowe
się zakończyło a wyrok nie jest prawomocny.
5/ Sąd oddalił moje roszczenie o przywrócenie do mieszkania  po tym jak w
wyniku  przekazania  kluczy   decyzją   prokurator  do  mieszkania  w  którym
zamieszkiwałam  zameldowana na pobyt  stały– osobom trzecim czyli  ZBK
byłam  niedopuszczana  przez  służby  podległe  prezydentowi  miasta  jackowi
Majchrowskiemu   mnie  bez  wyroku  eksmisji  nie  dopuszczają  mnie  do
mieszkania  od 07 czerwca 2013 r.
6/ Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił moje zażalenie na Umorzenie śledztwa
PR  4  Ds154.2017  ws.  podejrzenia  fabrykowania  fałszywych  dowodów
przeciwko  mnie    oraz  ws  podejrzenia  wobec  działaczy  organizacji  po
prezesura  pani  sędzi   Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  Jadwigi  Osuch
sprzeniewierzenia  cudzej  własności  na  kwotę  66  tysięcy  złoty  oraz
doprowadzenie  gminy do niekorzystnego rozporządzenia  mieniam na  kwotę
ponad 300 tysięcy złotych.( których to działań organizacji pod prezesurą sędzi
Osuchowej  ujawnienie przeze mnie spowodowało wszczęcie przeciwko mnie
jako retorsji sprawy II K 54/15/S
7/  Oddalenie  skargi  na  prokurator  ,  w  związku  z  niezałączaniem  do  aktu
oskarżenia  ważnych  dowodów mojej  niewinności   -1  czerwca 2018 roku –
zapowiedziano, że jeśli nie wskaże nowych okoliczności to kolejne pisma nie
zmienią stanowiska prokuratury- ale będę składać ponownie
8/ Sprawa w toku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia uwzględnił moje
zażalenie na umorzenie przez Prokuraturę Rejonową dla Krakowa Śródmieścia
Wschód  ws. góżb karalnych i podżegania do nienawiści przeciwko mnie ( ale
bezczynność prokuratury ma pomimo to miejsce  od października 2019 r )

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy



1/  II  K 54/15/  S  Sąd  Rejonowy dla  Krakowa Śródmieścia  w Krakowie,  II
Wydział Karny
2/  aresztowanie  w  związku  z  II  K  54/15/  S  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, II Wydział Karny
3/ Umorzeń na moje  zażalenia na  nieprawidłowo prowadzone przeszukania w
związku z  II K 54/15/ S  było tyle ( sygnatury policyjne i prokuratorskie, że w
razie  potrzeby  załacze  je  oddzielnie)  .Prokuratura  Kraków  Śródmieście  –
Zachód oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia ,  II  Wydział Karny –
całkowite  zignorowanie  zawiadomień  o  rażących  nieprawidłowościach  w
postępowaniu  przygotowawczym  II  K  54/15/  S   poprzez  dopuszczenie  do
prowadzenia  przez  szukań  przez  działaczy  organizacji  pod  prezesurą  sędzi
Jadwigi  Osuch   oraz  powierzanie  przez  policję  i  prokuraturę  dowodów
( zwierząt) w tej sprawie organizacji pod prezesurą sędzi Jadwigi Osuch która
miała motyw , aby doprowadzić minie do skazania – aby być bezkarnym w
sprawach  których dotyczyło śledztwo ( oczywiście obecnie umorzone)  PR 4
ds 154.2017.( p.5) – a mając dostęp do przeszukiwanych miejsc i dowodów
mogła nimi swobodnie manipulować. ( sygnatury uzupełnię bo ilość odmów
prowadzenia  dochodzenia  oraz  umorzeń  przez  policje  i  prokuratury   jest
znaczna)
4/  Zakaz  działalności  charytatywnej  w zakresie  opieki   nad  zwierzętami  w
związku z II K 54/15/ S  Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście -Zachód
działająca postępowaniu przygotowawczym w sprawie II K 54/15/ S oraz Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  II Wydział Karny
5/ PO WO 052.3/2018  -skarga  między innymi obejmowała  niedopuszczalne
działanie  Prokuratury  Rejonowej  dla  Krakowa  Śródmieście  Zachód  która
przekazała mieszkanie w którym mieszkałam ZBK czyli w gestie Prezydenta
Miasta Krakowa oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia , który oddalił
jak  „spóźnione”  moje  roszczenie  o  przywrócenie  do  mieszkania,  którego
zostałam pozbawiona  bez drogi eksmisyjnej ( wymiana zamków gdy byłam w
areszcie – a prokurator oddał klucze ZBK)
6/III Kp 245/18 Oddalenie przez Sąd Okręgowy w Krakowie III wydział Karny
mojego  Zażalenia    na  umorzenie  sprawy    /  PR  4  ds  154.2017  przez
Prokuraturę  Kraków  Śródmieście  –  Zachód  ,śledztwa   ws  podejrzeń
popełnienia   przestępstw przez  osoby z  organizacji  kierowanej  przez  sędzię
Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  w  Krakowie  Jadwigę  Osuch  (  ujawnienie
spraw  organizacji  pod  prezesurą  sędzi  Osuch  spowodował  wszczęcie
przeciwko mnie sprawy II K 54/15/ S)
7/ PO WO 052.3/2018,  ( a także składane w tej sprawie Skargi: sygnatura  RP
III  OS  052.37.2016,  t   RP  III  OS  052.37.2016   ,skargi  sygn  akt  PRRA
051.6.2017,  skargi  sygn akt  PRRA 051.  18.  2017  -Oddalenie  moich skarg
przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód ( pomimo że sprawę
zgłaszano  do  Prokuratury  Krajowej  –  oddalenie  skargi  na  prokurator  o  co
najmniej  nieprawidłowe  prowadzenie  postępowania  (  dopuszczenie  przez
prokurator do przeszukań mojego mieszkania przez pracowników oskarżającej
mnie  strony  przeciwnej   tj  organizacji  pod  prezesurą  sędzi  Jadwigi  Osuch,



powierzanie  tej  organizacji  będącej  STRONĄ  postępowania  dowodów  w
sprawie, nie załączanie przez prokurator do aktu oskarżenia dowodów mojej
niewinności, oskarżanie mnie np. o ukrywanie dokumentów w odpowiedzi na
mój wniosek o zwrot dokumentów z mieszkania po przeszukaniu- co wszystko
skutkowało  przygotowaniem przez tą prokurator  aktu uskarżenia  opartego o
materiały  uzyskanych w warunkach złamania   zasady obiektywizmu aktem
oskarżenia w sprawie   II K 54/15/S
8/  Sygn akt   PR 2 Ds 641.2017  Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście
Wschód  umorzyła  sprawę  podżegania  do  nienawiści  przeciwko  mnie  i
kierowania  do  mnie  gróźb  karalnych  na  Facebooku  organizacji  kierowanej
przez sędzie Jadwigę Osuch , ale moje zażalenie uwzględnił Sąd Rejonowy dla
Krakowa  Śródmieścia  II  Wydział  Karny  i  sprawa  trwa  –  aczkolwiek  od
października  2019  roku  kiedy  Sąd  nakazał  prokuraturze  dalej  prowadzić
czynności – nie mam żadnych informacji z prokuratury

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
1.  Małgorzata  Pogódź  –  prokurator  Prokuratury   Rejonowej  Kraków  –
Śródmieście  Zachód  sporządziła  akt  oskarżenia,  nie  załączając  do  niego
ważnych  dowodów  mojej  niewinności,   oskarżając  mnie  o  działania  które
wykonały inne osoby o czym była powszechna wiedza i które nie stanowiły
czynów  zabronionych  a  także  w  oparciu  o  materiały  dostarczone   przez
organizację  pozarządowa  której  prezesem  jest  Sędzia  Sądu  Okręgowego  w
Krakowie  która  to  organizacja  będącą  stroną  w  sprawie  –  miała  oczywisty
motyw  w  oskarżeniu  mnie,  aby  zdezawuować  moje  zawiadomienie  o
podejrzeniu sprzeniewierzenia przez tą organizację pod prezesurą SSO Jadwigę
Osuch psów stanowiących własność organizacji, której ja byłam prezesem, co
potwierdza  fakt,  ze  organizacja  SSO  Jadwigi  Osuch  oskarżyła  mnie  –
natychmiast  po  tym  gdy  wystąpiłam  do  niej  o  zwrot  psów  bezprawnie
właścicielsko  rozdysponowanych  przez  organizację  sędzi  Jadwigi  Osuch,  w
okresie  kiedy  miały  być  wyłącznie  przechowywane  -  przy  czym wcześniej
zanim się okazało że psy „zniknęły” organizacja pod prezesurą SSO Jadwigi
Osuch  wyegzekwowała  ponad  300  tysięcy  złotych  od  gminy  za
„przechowanie” tych psów z których niektóre w tym czasie już od dłuższego
czasu nie żyły .
Prokurator  Małgorzata  Pogódź  zdecydowała  też  o  wydaniu  kluczy  od
mieszkania gdzie mieszkałam   zameldowana na pobyt stały  nie mnie,  ale
pomimo że w mieszkaniu były moje meble , ubrania, dokumenty – Zarządowi
Budynków Komunalnych UMK (  czyli  osobom trzecim)   –  i  po  wyjściu  z
aresztu 7 czerwca 2013  okazały się, ze nie  mogę wejść do mieszkania co trwa
do dnia dzisiejszego.
2/  Anna Rokicka – Lis  prokurator  kierujący Prokuraturą Rejonową Kraków
Śródmieście – Zachód : oddaliła kilkakrotnie skargę PO WO 052.3/2018 na
działania  prokurator  Małgorzaty  Pogódź  (  p.1)  ,  oraz  w  podległej  je



prokuraturze umorzono pomimo bardzo mocnych dowodów śledztwo PR 4 ds
154.2017  podejrzenia   o  sprzeniewierzenia  czasowo  powierzonej  cudzej
własności wartości 66 tys zł przez osoby odpowiedzialne z  organizacji pod
prezesurą  SSO w Krakowie  Jadwigi  Osuch,  oraz  ws.  doprowadzenia  przez
zarząd tej organizacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości
ponad  300tys  zł  przez  gminę,  która  zapłaciła  organizacji   za  przechowanie
psów które  „zniknęły”,  a  koszty  „utrzymania”  niektórych zwierząt  jak było
uzasadnione podejrzenie  objęły okres gdy od kilku miesięcy zwierzęta te już
nie żyły.
3/  Aleksandra   Sołtysińska  -Łaszczyca,   Sędzia   Sądu  Okręgowego  w
Krakowie,III  Wydział  karny -  która  podtrzymała  Postanowienie  Prokuratury
Kraków  Śródmieście  –  Zachód   o  umorzeniu  śledztwa   ws  podejrzenia
tworzenia  fałszywych  dowodów  przeciwko  mnie  przez  organizację  pod
prezesurą  sędzi  Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  Jadwigi  Osuch,  oraz  ws
podejrzenia  doprowadzenia  przez  ta  organizację  do  niekorzystnego
rozporządzenia gminę mieniem na kwotę ponad 300 tysięcy , między innymi
poprzez wystawienia rachunków za utrzymanie zwierząt przez okres kiedy już
nie  żyły  straciwszy  życie  będąc  w  przechowaniu  tej  organizacji  oraz  ws
podejrzenia  przywłaszczenia  cudzych  zwierząt  wartości  66  tysięcy  złotych.
Sędzia stwierdziła,  że aczkolwiek zwierzęta wartości  66 tysięcy złotych  na
podstawie  art  7  ust  6  ustawy  o  ochronie  zwierząt  powinny  być  przez
organizację pod prezesurą sędzi  Sądu okręgowego w Krakowie Jadwigi Osuch
zwrócone  –  ale  rozpatrująca  sprawę  sędzia   tegoż  Sądu  Okręgowego  w
Krakowie Aleksandra Sołtysińska – Łaszczyca nie uważa za właściwe, żeby
czasowo  odebranego  psa  przetrzymywać  przez  czas  trwania  sprawy   (  jak
nakazuje  art  7  ust  1  uoz  )  i  jeśli  przechowująca  organizacja  psy
rozdysponowała  –  to  właściciel  może  sobie  dochodzić  odszkodowania  na
drodze cywilnej . ( pani sędzia Aleksandra Sołtysińska – Łaszczyca  nie zgadza
się z art 7 ust 6 ustawy o ochronie zwierząt  więc orzeka łamiąc ten przepis).
4/Barbara Sikora -Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia  
-  wydała  wyrok oparty na materiałach  zmanipulowanych przez organizację
pod prezesurą SSO Jadwigi Osuch, pomimo że zwracano uwagę tej sędzi , ze
niedopuszczalnym  jest  aby   przyznawać  moc  dowodową  materiałom
dostarczanym przez organizację która jest  też stroną w danej  sprawie i   ma
oczywisty interes aby mnie skazano, a więc jeśli strona „prowadzi czynności”
we  własnej  sprawie  przeciwko  stronie  przeciwnej  –  złamana  jest  zasada
obiektywizmu,  co  nie  pozwala  oprzeć  postępowania  na   faktycznych  ,
ustalonych   bezstronnie  okolicznościach  –  a  zatem  sprawa  oparta  na
materiałach  pozyskanych  bez  zachowania  zasady  obiektywizmu  powinna
zostać co najmniej umorzona w związku z istnieniem niedających się usunąć
wątpliwości.
Sędzia jednak na takich budzących poważne zastrzeżenia materiałach wyrok
oparła, odmawiając zweryfikowana przez oględziny  zwierząt zabranych przez
organizację  sędzi  Jadwigi  Osuch  przedłożonych  jako  „dowody”  w  sprawie
materiałów, czy w ogóle dotyczą  tych właśnie zwierząt, a co więcej łamiąc art



35 ust 3 ustawy o ochronie zwierząt orzekła w tym wyroku przepadek zwierząt
które nie stanowiły własności osoby skazanej – ale ten przepadek skutecznie
pozwala  ukryć  (  bo  sankcjonuje  brak  obowiązku  zwrotu  zwierząt)  –  ile
zwierząt będąc w przechowaniu organizacji pod prezesurą SSO Jadwigi Osuch
w czasie tego przechowania straciło życie
5/  Jacek  Majchrowski  prezydent  Miasta  Krakowa,  który  wydał  decyzję
odmawiającą  czasowego  odebrania  zwierząt  stanowiących  własność
organizacji której byłam prezesem – o który to odbiór wnioskowała organizacja
pod prezesurą SSO  Jadwigi Osuch, która już wcześniej  wymienione te psy
fizycznie  wkraczając  z  policja  zabrała  –  ponieważ  nie  było  podstaw  do
odebrania zwierząt, gdyż dwóch lekarzy weterynarii stwierdzili, że zwierzęta
były  w  stanie  dobrym  i  bardzo  dobrym.  Natomiast  prezydent  Jacek
Majchrowski  w decyzji  w której  odmówił  czasowego odebrania  zwierząt  w
związku  z brakiem podstaw odbioru  – stwierdził, ze i tak ich nie odda ( nie
nakaże  organizacji  sędzi  Jadwigi  Osuch  zwrotu  zwierząt)   bo  się
„przyzwyczaiły do nowych opiekunów ” - co stanowi sankcjonowanie zaboru
mienia.
Tu  koniecznym jest nadmienić, ze prezydent Jacek Majchrowski jest organem,
który  wydaje  decyzje  w  przedmiocie   czasowego  odbierania  zwierząt
właścicielom w tym najczęściej  na wniosek organizacji  której prezesem jest
sędzia Jadwiga Osuch, a jednocześnie sędzia Jadwiga Osuch występuje w jego
kampaniach  wyborczych,  co  należy  mieć  na  względzie   rozpatrując  tak
kuriozalne jak  wyżej wymieniona decyzje. (Brak podstaw odbioru  zwierząt –
ale  organizacja pod prezesura pani sędzi zabrała – no to się nie odda)
Prezydent Jacek Majchrowski  sankcjonuje sytuację , pomimo kierowanych do
niego osobiście pism, że podległe mu służby  (ZBK) nie dopuszczają mnie do
mieszkania  po przejęciu  od policji na podstawie decyzji prokurator kluczy do
mieszkania  do  którego  siłowo,  pod  moją  nieobecność  otwarto  drzwi  i
dopuszczono aby pracownicy organizacji pod prezesurą sędzi Jadwigi Osuch
przeszukali  to mieszkanie w którym były moje meble, sprzęt agd, ubrania i
dokumenty ( które po tym „przeszukaniu” zniknęły)  w którym to mieszkaniu
zamieszkiwać  zameldowana  na  pobyt  stały.  Otrzymuję  od  urzędników
Prezydenta  Jacka Majchrowskiego odpowiedź że nie miałam tytułu do lokalu
który  był  przyznany  staraniem   mojego  zmarłego  ojca   -  odznaczonego
działacza na rzecz obrony lokatorów – ale nadmieniam, że nawet w przypadku
zajmowania  mieszkania  bez  tytułu  –  konieczne  jest  przeprowadzenie
Sądowego postępowania eksmisyjnego – którego tu zaniechano.

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Jeszcze nie

    VII. Opis sprawy – max. 7 tys. znaków.
      Utrzymując się z pracy w Muzeum Książąt Czartoryskich, na stanowisku
zastępcy  kierownika  tego  muzeum  a  także   pracownika  Działu  Malarstwa



Europejskiego i Rzeźby tego muzeum pełniłam nieodpłatnie funkcje prezesa
fundacji która niosła pomoc zwierzętom.
Fundacja  której  byłam prezesem  złożyła  legalne  schronisko,  które  jak  się
później dowierzałam stanowiło konkurencję dla kilku hoteli dla zwierząt które
współpracowały  z  pracownikami  organizacji  pozarządowej  Krakowskim
Towarzystwem  Opieki  nad  Zwierzętami,  której  prezesem  jest  wieloletnia
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Jadwiga Osuch.
Organizacja pod prezesurą pani sędzi  - WBREW DECYZJI POWIATOWEGO
LEKARZA WETERYNARII wdarła się z policją na teren schroniska i zabrała
psy z  tego schroniska,  które  na  skutek  tego oraz  szkalowania  przez  KTOZ
uległo likwidacji .
W wyniku tej akcji KTOZ, gminy, które miały umowy ze schroniskiem mojej
fundacji  (  stawki  non  profit  )  –  pozawierały  umowy  na  przetrzymywanie
bezdomnych psów z terenu gmin z komercyjnymi hotelami dla zwierząt ( co
jest  wbrew  ustawie  o  ochronie  zwierząt)   wskazanymi  przez  pracowników
KTOZ.
Wykazano, że umowa tylko jednego z wymienionych hoteli  tylko z jedną z
wymienionych gmin od daty zniszczenia schroniska mojej fundacji przyniosła
„poleconemu” przez pracowników KTOZ właścicielowi hotelu 130 tysięcy, a
wkolejnym roku ok.  170 tysięcy  złotych –  a  więc  motyw finansowy ataku
KTOZ na schronisko mojej fundacji był bardzo ewidentny.
Jednak Sąd w Wieliczce karząc mnie na wniosek KTOZ  grzywną od czego się
nie  odwołałam  aby  nie  przedłużać  sprawy  bo  miałam  sygnały  że  KTOZ
poddaje eutanazji niektóre  zabrane mojej fundacji psy -  nie orzekł  przepadku
psów – więc wystąpiłam do prezes Jadwigi Osuch o zwrot tych psów mojej
fundacji  na podstawie art 7 ust 6 ustawy o ochronie zwierząt zamiast zwrotu
psów . W tydzień  po moim wystąpieniu do sędzi Jadwigi Osucho zwrot psów
tj w dniu 10 maja 2013 roku dziennikarz jednej z gazet przysłał mi maila, że
„KTOZ coś na mnie szykuje” i zamiast zwrotu psów należnego z mocy ustawy
od prezes  KTOZ  Sędzi   Jadwigi  Osuch – zostałam w dniu 14 maja 2013
aresztowana  pod  zarzutem  znęcania  się  nad  zwierzętami  –  które  moja
organizacja przyjęła pod opiekę kilkanaście godzin wcześniej.
Jednak nagranie z monitoringu o którego zabezpieczenie wniosłam i na które
się powołałam jako dowód że nie przetrzymywałam zwierząt  w złym stanie
tylko je jako przyjęte pod opiekę mojej fundacji  kilkanaście godzin wcześniej
w takim stanie  przywiozłam -   nie  zostało zabezpieczone lub „zaginęło” w
śledztwie prowadzonym przez prokurator Małgorzatę Pogódź.
Gdy zwolniono mnie z aresztu okazało się że  mieszkanie w którym były moje
meble,  sprzęt  ubrania  a nade wszystko dokumenty – zostało zaplombowane
przez  policję  po  wcześniejszym  siłowy  otwarciu  tego  mieszkania   i
dopuszczeniu przez policję aby przez cały dzień w tym mieszkaniu po moją
nieobecność działali pracownicy KTOZ. W wyniku którego to „przeszukania”
przez osoby nieuprawnione  czyli  pracowników organizacji  której  prezesem
jest sędzia Sądu Okręgowego Jadwiga Osuch podobno „ujawniono” ( ale nie
przez  policje,  która  do  mieszkania  nie  wchodziła  tylko  przez  pracowników



KTOZ   martwe  zwierzęta  (  które  wg  zeznań  policjanta  przed  sądem
pracownicy KTOZ przynieśli funkcjonariuszowi w worku )  , oraz „zniknęły”
wszystkie  moje dokumenty.  O „zniknięciu”  dokumentów dowiedziałam się
kiedy nie mogąc się dostać do zaplombowanego mieszkania zwróciłam się do
prokurator Małgorzaty Pogódź o wydanie mi dokumentów z tego mieszkania
potrzebnych mi do obrony– na co w odpowiedzi prokurator Małgorzata Pogódź
– oskarżyła mnie o ukrywanie tych dokumentów –  i pomimo absurdu sytuacji,
oskarżenia mnie po tym jak ja najpierw zwróciłam się o zwrot dokumentów –
sąd uznał w wyroku ( obecnie w apelacji) ten zarzut.
Następnie okazało się że klucze do zmienionych  po siłowym otwarciu drzwi
do  mieszkania  w  którym  zamieszkiwałam  zameldowana  na  pobyt  stały  –
prokurator  Małgorzata  Pogódź przekazała  –  pomimo że  w mieszkaniu  były
moje  meble,  sprzęt  i  ubrania  oraz  rzeczy  osobiste  osobom  trzecim  czyli
Zarządowi Budynków Komunalnych – który odmówił wpuszczenia mnie do
mieszkania.  Sąd cywilny – do którego się później odwołałam stwierdził, że
roszczenie  o  przywrócenie  do  mieszkania  wniosłam  „za  późno”,  nie
uwzględniając,  że  będąc  czasowo  aresztowaną,  całkowicie  zdruzgotaną
sytuacją,  broniąc  się  przed fałszywymi  oskarżeniami   być  może  uchybiłam
jakiemuś terminowi, co nie zmieniało postaci rzeczy że zostałam usunięta z
mieszkania bez zachowania sądowej drogi eksmisyjnej.
Gdy zwolniono mnie z aresztu okazało się że nie mam gdzie mieszkać( brak
dostępu do mieszkania) a wszystkie ośrodki i domy tymczasowe fundacji której
byłam prezesem zostały poddane najściu przez pracowników KTOZ w jednych
przypadkach z policją, a w niektórych bez obecności policji)
Następnie   oskarżono  mnie  dodatkowo o  stan  psów będących  w jednym z
ośrodków fundacji pod bezpośrednią opieką innej osoby , pomimo, ze osoba ta
w śledztwie i przed Sadem zeznała  że to ona opiekowała się psami a ja jako
prezes fundacji zaopatrzyłam opiekuna z karmę dla tych psów oraz w telefon
komórkowy  aby opiekun mógł powiadomić w przypadku, gdyby coś trzeba
było dla tych psów dostarczyć  - Sąd  w nieprawomocność jeszcze wyroku
wobec mnie uznał ten zarzut .
Następnie  dodano  mi  zarzut  znęcania  się  nad  psami  w  kolejnym  domu
tymczasowym  fundacji  której  byłam  prezesem  –  gdzie  znowu  wdarli  się
podstępem pracownicy KTOZ i zabrali psy wzywając policje, która dopuściła
do  zabrania  przez  KTOZ  zwierząt  pomimo  obecności  i  protestów
wolontariuszy  mojej  fundacji.   Zarzut  mi  postawiono   pomimo  że  dwóch
lekarzy którzy opiniowali stan psów do decyzji  Prezydenta Miasta Krakowa
określiło  stan  tych  psów  jako  dobry  i  bardzo  dobry  bez  oznak  znęcania.
Pomimo to pani prokurator  Małgorzata Pogódz postawiła mi zarzut znęcania
tymi  psami  :”ze  szczególnym  okrucieństwem”  dopisując  od  siebie  ,  ze  ja
rzekomo przetrzymywałam te psy w klatkach – pomimo że pracownicy KTOZ
zeznali ze psy chodziły po mieszkaniu swobodnie a klatki przywieźli ze sobą
pracownicy KTOZ i to oni umieścili psy w klatkach podczas ich  zabierania. Tu
należy nadmienić, że sam fakt przetrzymywania psa w klatce kennelowej – nie
stanowi  czynu  zabronionego.  Funkcjonariusz  policji  na  podstawi  którego



protokołu  prokurator  Małgorzata  Pogódź  sformułowała  zarzut  znęcania
zapytany  przed sądem co widział  takiego wstanie  psów lub mieszkania,  że
postawił  wstępnie  zarzut  znęcania  –  odpowiedział  że  w  ogóle  psów  i
mieszkania  nie  widział  tylko  dostał  materiały  dostarczone  przez  KTOZ  i
zdjęcia robione przez pracowników KTOZ ina jeden dzień wraz z poleceniem,
że ma postawić zarzut, więc  przepisał fragment ustawy o ochronie zwierząt.
Co więcej pani Prokurator  Małgorzata Pogódź „zapomniała” załączyć do akt
opini lekarzy weterynarii którzy stwierdzili stan tych psów jako dobry i bardzo
dobry bez oznak znęcania.
Natomiast  prezydent  Jacek  Majchrowski  w  decyzji  w  której  odmówił
czasowego  odebrania  zwierząt  w  związku   z  brakiem podstaw  odbioru   –
stwierdził, ze i tak ich nie odda ( nie nakaże organizacji sędzi Jadwigi Osuch
zwrotu zwierząt)  bo się „przyzwyczaiły do nowych opiekunów ” - co stanowi
sankcjonowanie zaboru mienia.
Tu  koniecznym jest nadmienić, ze prezydent Jacek Majchrowski jest organem,
który  wydaje  decyzje  w  przedmiocie   czasowego  odbierania  zwierząt
właścicielom w tym najczęściej  na wniosek organizacji  której prezesem jest
sędzia Jadwiga Osuch, a jednocześnie sędzia Jadwiga Osuch występuje w jego
kampaniach  wyborczych,  co  należy  mieć  na  względzie   rozpatrując  tak
kuriozalne jak  wyżej wymieniona decyzje. (Brak podstaw odbioru  zwierząt –
ale  organizacja pod prezesura pani sędzi zabrała – no to się nie odda)
W roku 2017 ujawnione  zostało, że KTOZ pod prezesurą sędzi Jadwigi Osuch
wyegzekwował  od  gminy  ponad  300  tysięcy  za  przechowania  psów
odebranych  mojej  fundacji  pomimo  że  KTOZ  przetrzymywało  je  wbrew
obowiązkowi zwrotu – co uzasadnia podejrzenie, że kiedy wystawiłam o zwrot
tych  psów   -  prezes  KTOZ  a  jednocześnie  sędzia  w  Krakowskim  Sądzie
Okręgowym Jadwiga Osuch zainicjowała aresztowanie mnie i całą sprawę II K
54/15/  S  ,  uniemożliwić  mi  działanie  i  pozbawić  wiarygodności  -  aby
dodatkowo nie dopuścić do ujawnienia, że część z tych psów KTOZ  poddało
eutanazji  a  cześć  przekazał  osobom trzecim co stanowiło  sprzeniewierzenie
czasowo przechowywanej cudzej własności.
To ujawnienie, że KTOZ pod prezesurą Jadwigi Osuch sędzi Sądu Okręgowego
w Krakowie wbrew wcześniejszym pisemnym oświadczeniom wyegzekwował
z gminy  na drodze sądowej ( w Sądzie Okręgowym w Krakowie )ponad 300
tysięcy złotych za czasowe przechowanie psów- a  gdy wójt  gminy wszczął
postępowanie nakazujące KTOZ oddać psy mojej fundacji okazało się że psy
„zniknęły”  ,  a  ponadto  z  dokumentów jasno  wynika,  ze  KTOZ  wyliczało
koszty  którymi obciążyły gminę za utrzymanie psów, koszty utrzymania w
domach tymczasowych zwierząt które już od roku czy kilku miesięcy nie żyły
-  w  pełni  potwierdziło  moje  twierdzenia  które  zgłaszałam i  prokuraturze  i
Sądowi,  ze  cała  sprawa II  K 54/15/S   zainicjowana  przeciwko  mnie  przez
KTOZ natychmiast  po  tym jak  upomniałam się  o  zwrot  psów -jest  tylko  i
wyłącznie opartą na fałszywych dowodach manipulacją KTOZ pod prezesurą
pani sędzi Jadwigi Osuch , abym nie przeszkodziła w pobraniu przez KTOZ z
gminy 300 tysięcy złotych i nie ujawniła, że KTOZ pod prezesurą pani Sędzi



dopuściła  się  bezprawnego  rozdysponowania  czasowo  przychwytywanych
zwierząt wartości 66 tysięcy złotych
Niestety  pomimo  oczywistych  dowodów  potwierdzających  podejrzenia  na
popełnienia  przez  osoby  z  KTOZ sprzeniewierzenia  czasowo  powierzonych
psów  wartości  66  tysięcy  złotych   oraz  doprowadzenia  gminy  do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zapłatę ponad 300 tysięcy zł
za przechowanie przez KTOZ psów które”zniknęły” a w okresie „naliczania”
należności  niektóre  już  od  kilku  miesięcy  czy  nawet  roku  nie  żyły,  oraz
fabrykowania przez osoby z KTOZ fałszywych oskarżeń przeciwko mnie  –
Prokuratura  Rejonowa  Kraków  Śródmieście  Zachód  kierowana  przez
prokurator Annę Rokicką- Lis umorzyła śledztwo  sygn PR 4 Ds .154.2017w
sprawie podejrzenia osób z KTOZ pod prezesurą  Jadwigi Osuch Sędzi Sądu
Okręgowego w Krakowie,  a tenże Sąd Okręgowy w Krakowie,  III  Wydział
Karny  w  osobie  sędzi  Aleksandry  Sołtysińskiej  –  Łaszczyca  oddalił  moje
zażalenie na to umorzenie ( sygn. Akt III Kp 245/18 ) przy czym sędzia złamała
w  tym  postanowieniu  przepis  art  35  ust  3  –  nie  dopatrując  się  czynu
zabronionego w uchyleniu się przez sędzie Jadwigę Osuch jako prezes  KTOZ
od zwrotu zwierząt w okolicznościach gdy obowiązek zwrotu wynikał wprost z
art 7 ust 6 u.oz..
Ja natomiast zostałam skazana( nieprawomocnie)  w sprawie II K 54/15/S ,przy
czym wyrok oparto  wyłącznie   na materiałach dostarczonych przez KTOZ
przy  niedopuszczalnych  uchybieniach  postępowania  przygotowawczego
których dopuściła się prokurator Małgorzata Pogódź :  niezałączanie do aktu
oskarżenia ważnych dowodów mojej niewinności : opinii weterynaryjnych o
bardzo  dobrym  stanie  zwierząt,  „zaginięcie”  nagrania  z  monitoringu,
dopuszczanie  do  przeszukiwania  mojego  mieszkania  i  lokali  fundacji  przez
pracowników  KTOZ,  zarzucanie  mi  ukrycia  dokumentów  po  tym  jak  ja
wystąpiła  o  ich zwrócenie,  dopuszczanie  świadków którzy zeznawali  nie  to
czego byli świadkami ale to ci KTOZ pisało na swojej stronie internetowej.
Niestety sędzia Barbara Sikora, pomimo podnoszenia kwestii, że KTOZ miało
motyw dla fałszywego oskarżenia mnie – gdyż toczyło się w tamtym czasie
śledztwo   sygn PR 4 Ds .154.2017w sprawie podejrzenia osób z KTOZ pod
prezesurą   Jadwigi  Osuch  Sędzi  Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  odmówiła
nawet wydania Postanowienia o okazaniu psów przez  KTOZ aby można było
porównać czy zdjęcia i inne materiały złożone przez KTOZ jako dowody  w
ogóle  dotyczą  zwierząt   których  dotyczyła  sprawa.  Tu  nadmieniam,  ze
materiały dostarczone przez KTOZ były praktycznie jedynymi „dowodami” bo
policja  i  prokuratura  poza  ułatwianiem  wdzierania  się  KTOZ  do  mojego
mieszkania  i  innych  obiektów  fundacji  praktycznie  nie  czyniła  żadnych
wąziuchnych  ustaleń  –  np.  funkcjonariuszka  policji  Monika  Cipek  której
złożona  na  piśmie  notatka  o  stanie  mieszkania  miała  być  dowodem-  przed
sądem zeznała, ze do mieszkania w ogóle nie wchodziła a opis warunków w
mieszkaniu  oraz  stan  psów  opisała  na  podstawie  informacji  od  jednego  z
pracowników KTOZ.



Co  więcej  sędzia  Barbara  Sikora  w  wyroku  orzekła  przepadek  zwierząt
stanowiących  własność  fundacji  której  byłam  prezesem,  a  więc  nawet  w
przypadku  skazania  mnie  nie  było  możliwości  orzec  (  na  rzecz  KTOZ)
przepadku psów nie będących własnością osoby skazanej , w tej sytuacji sędzia
Barbara Sikora złamała  w wyroku przepis  art  35 ust  3  ustawy o ochronie
zwierząt.
Dodatkowo sędzia Barbara Sikora nie uwzględniła że od 24 października 2013
roku   Postanowieniem  prokuratora  później  przez  sędzię  Barbarę  Sikora
podtrzymanym na czas trwania sprawy przed sądem – mam zakaz opieki nad
zwierzętami, i w wyroku skazującym mnie orzekła zakaz na 10 lat posiadania
zwierząt, oraz wykonywania działalności związanej ze zwierzętami co łącznie z
wcześniejszym zakazem opieki przekłada się  na łączny  zakaz przekraczający
o  co  najmniej  7  lat  maksymalny  czas  trwania  takiego  zakazu  dopuszczony
przez  ustawę  o  ochronie  zwierząt.  Tak  więc  sędzia  Barbara  Sikora  wydała
wyrok niezgodny z  art 35 ust 3a oraz 35 ust  4 ustawy o ochronie zwierząt.
Należy  zwrócić  uwagę,  ze  Jest  niedopuszczalnym   aby   przyznawać  moc
dowodową materiałom dostarczanym przez organizację która jest też stroną w
danej sprawie i  ma oczywisty interes aby mnie skazano, a więc jeśli KTOZ
będąc „stroną”  w sprawie (  bo KTOZ na podstawie  art  39 u.o.z  wstąpił  w
prawa pokrzywdzonego )– a jednocześnie prowadził  „czynności” we własnej
sprawie przeciwko stronie przeciwnej czyli mnie ( przeszukania , zbierania i
„przechowywanie  zwierząt  czyli  dowodów  w  sprawie  )  –  to  złamana  jest
zasada obiektywizmu ( art 4 k.pk.) , co nie pozwala oprzeć postępowania na
faktycznych , ustalonych  bezstronnie okolicznościach – a zatem sprawa oparta
na materiałach pozyskanych bez zachowania  zasady obiektywizmu powinna
zostać co najmniej umorzona w związku z istnieniem niedających się usunąć
wątpliwości.
Obecnie złożyłam apelację  wraz z wnioskiem o rozpatrywanie sprawy poza
właściwością krakowską, poza wpływami sędzi Jadwigi Osuch.
Ew. kontynuować na kolejnych arkuszach.

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych.

Data 14 lutego 2020 r                            Podpis Anna Krawczyk



23. Krupa Anna 

    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Anna Krupa
21-132 Kamionka, ul. Kocka 7
E-mail: akrupa17@wp.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Walczyłam o odwykowe leczenie syna uzależnionego od marihuany(leczył nią
torbiel kości strzałkowej i szybko lekarstwo stało się problemem). Ponieważ
można  skierować  na  przymusowe  leczenie  odwykowe,  tylko  jeśli  osoba
popełni czyn karalny, założyłam sprawę o awantury wszczynane po zażywaniu
narkotyków.  Wcześniej  wszystkie  instytucje  odmówiły  skierowania  syna  na
takie  leczenie,  bo  nie  udowodniłam  jego  uzależnienia.  Po  obserwacji
psychiatrycznej  otrzymał  podwójną  diagnozę,  uzależniony  od  marihuany  i
chory na schizofrenię z zaleceniem leczenia ambulatoryjnego. Na sali sądowej,
biegłe zmieniły dwie poprzednie pisemne opinie, dostosowując ją do wniosku
prokuratora,  który  całkowicie  pominął  uzależnienie(przy  próbie  rozmowy z
nim, usłyszałam, że marihuana nie jest szkodliwa, w tle mój konflikt z byłą już
szefową  lubartowskiej  prokuratury),  na  co  skarżyliśmy  się  z  synem  do
prokuratury  okręgowej  i  zaleciły,  podobnie  jak  prokurator,  prewencyjną
detencję  psychiatryczną,  uniemożliwiając  tym  samym  leczenie  odwykowe,
jednocześnie stwierdzając, że to uzależnienie powoduje chorobę. Jako powód
podały, że to ja nie będę współpracowała w procesie leczenia syna, bo sama
zaczęłam leczenie odwykowe, sprowadzając specyfiki z Ameryki i że jestem
współuzależniona   i  mam  inne  uzależnienia.   Zaleciły  zastosowanie
prewencyjnej  detencji  psychiatrycznej,  kiedy  syn  zaprzestał  zażywania
środków  odurzających,  co  podkreśliły  zarówno  w  opiniach,  jak  i  na  sali
sądowej i normalnie funkcjonował. W efekcie syn z tzw. podwójną diagnozą,
zamiast na leczenie odwykowe pod kontrolą psychiatrów,  trafił na oddział ,
gdzie  nikt  nie  kontroluje  jak   docierają  tam  narkotyki  i  pacjenci  często  z
przedawkowania lądują na ojomie. Nie ma terapii odwykowej. W międzyczasie
wydało się, że syn poza torbielą kości, rosnącą torbielą podpajęczynówki, na
boreliozę,  jest  po  ciężkim  urazie  głowy,  ma  hipoglikemię  reaktywną,
powodującą agresją i zagrażającą życiu. W tym twz. szpitalu, jest pozbawiony
jakiejkolwiek  pomocy  medycznej.  Jego  stan  fizyczny  sukcesywnie  się
pogarsza. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok, podobnie jak SN.
Druga sprawa o zniesławienie,  wynika z  pierwszej.  W dwóch dokumentach
sądowych, zarówno w protokole ze sprawy syna, jak i w uzasadnieniu wyroku,
widnieję,  że  mam  inne  uzależnienia.  Jest  to  odpowiedź  biegłej  na  pytanie
obrońcy syna, dlaczego matka nie będzie uczestniczyła w leczeniu syna(to ja
dawałam rękojmię  leczenia  odwykowego,  by  zmienić  opinię,  musiały  mnie
zdyskredytować)  skoro  relacje  się  poprawiły.  Biegła  odpowiedziała  Matka
oskarżonego  jest  współuzależniona,  ma  inne  uzależnienia,  a  że  relacje  się



poprawiły  wynika  z  tego,  że  zaprzestał  zażywania  środków  odurzających.
Pytanie,  jak  długo się  ten  stan  utrzyma bez  leczenia  odwykowego.  Według
sądu,  który  na  podstawie  tej  zmienionej  ustnej  opinii  zasądził  prewencyjną
detencję  psychiatryczną   zwrot,  ma  inne  uzależnienia  nie  dotyczy  mnie,  a
biegłe twierdzą, że nic takiego nie mówiły. W efekcie opinia biegłych nie ma
uzasadnienia. Sędzia, która prowadziła sprawę syna a następnie jako świadek
zeznawała na tej sprawie, zeznała, że zacytowała tylko wypowiedź biegłych w
uzasadnieniu wyroku, ale po głębszej analizie doszła do wniosku, że to nie o
mnie mówiły, a o synu, mimo, że ma on tylko jedno uzależnienie. Broni się
biegłych fałszując rzeczywistość,  kluczowy świadek, obrońca syna odmawia
bezprawnie  i  bezkarnie  zeznań,  Prezes  sądu  zeznając  jako  świadek,  broni
biegłych,  narażając  własną  reputację,  bo  kiedy  jest  wiarygodna,  kiedy
funkcjonariusz państwowy potwierdza nieprawdę, kiedy je cytuje, uzasadniając
tym wyrok( stanowi to jedyne uzasadnienie zmienionej opinii), czy jak je broni,
twierdząc, że to po głębszej analizie nie było o mnie. 

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Pierwsza sprawa, 2017-201, sprawa zamknięta
Druga sprawa, 2018-2020 toczy się 

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
II K 496/17 SR Lubartów, 
II K 66/18 SR Lubartów
W obu sprawach SA Lublin

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Małgorzata Polak, prezes SR w Lubartowie
Dorota Bartoszek-Osuchowska SSR Lubartów
Bartłomiej Kołtun SSR Lubartów
Paweł Burzyński Prokurator PR w Lubartowie
    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
            Nie
    VII.  Oświadczam  iż  podane  przez  mnie  dane  są  prawdziwe  
Podpis Anna Krupa



24. Kubasik Lidia 
I. Dane osoby pokrzywdzonej
Lidia Kubasik, 02-747 Warszawa ul. Arbuzowa 14 m 3, tel. 601-367-058, 
mail: koopika528@gmail.com

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  
Dotyczy dwóch spraw sądowych. Przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia w
2017r.  Zarząd  i  Rada  Nadzorcza  naruszyły  moje  prawa,  jako   członka  i
współwłaściciela  Spółdzielni.  W  mojej  ocenie,  sądy  w  swej  interpretacji
złożonego  materiału  i  pism  procesowych  oraz  nadinterpretacji  przepisów,
uznały  prawa  ww. organów do bezkarności, łamania przepisów, przekraczania
kompetencji,  stosowania mowy nienawiści; sądy broniły osób sprawujących
władzę w Spółdzielni przed wyimaginowaną możliwością jej utraty. 

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
 Dwie sprawy sądowe zamknięte, nie składałam apelacji ze względu na koszty.
Jestem emerytką, dwie sprawy kosztowały mnie ok. 4000 zł. Nie stać mnie na
polską sprawiedliwość. Sprawa pierwsza: pozew z dnia 08.08.2017, sprawa 02
marca 2018 r, wyrok 16 marca 2018. Sprawa druga: pozew z dnia 08.08.2017,
sprawa 05.11.2018, wyrok 15.11.2018

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
III C 1130/17 Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny
III C 1129/17 Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
    1. SSO Ewa Jończyk
    2. SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi) 
nie, ponieważ trzeba – wg mojej wiedzy przejść całą ścieżkę sądową w Polce
by móc składać skargę. Nie stać mnie  na to.
    VII. Opis sprawy    
Krzywda  została spowodowana przez instytucje państwa, w tym sądy, które
przez lata zbudowały system ochrony interesów grup zorganizowanych, jakimi
są zarządy i rady nadzorcze spółdzielni mieszkaniowych:
1.  Ustawa  daje  właścicielom  spółdzielni  prawo  do  otrzymania  niewielkiej
grupy  dokumentów.  Paradoks:  właściciel  firmy  prosi  zatrudnionego  przez



siebie pracownika o dokument a pracownik mu odmawia. Ale właściciel ponosi
koszty i skutki działania pracownika. 
Przykład: prosiłam o wykaz pełnomocnictw na WZ (załączniki do protokołu z
WZ), zarząd odmówił osłaniając się RODO. UODO poinformowało mnie, że
zgodnie z art.  57 RODO na Prezesa Urzędu Danych Osobowych nie został
nałożony obowiązek udzielania opinii prawnych. Zadałam pytanie UODO, na
kogo  został  nałożony  taki  obowiązek  –  brak  odpowiedzi.  KPRM  też  nie
odpowiedział  na  pytanie  ale  przekierował  moje  pismo  do  Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju. W odpowiedzi ministerstwo odwołało się do ustawy i
zostawiło decyzję zarządowi. 
2. Ostatnie zmiany w ustawie spowodowały brak równoprawności w prawach
do głosowania. Przedmiotem własności jest mieszkanie .W związku z tym  na
jedno  mieszkanie  powinien  przypadać   jeden  głos  na  WZ.  Obecnie  mamy
sytuację, że współmałżonkowie mają 2 głosy a pojedyncza osoba jeden  - mimo
analogicznego tytułu własności. 
3.  Wprowadzenie  możliwości  głosowania  przez  pełnomocnictwo
współmałżonka  oznacza,  że  zarządowi,  pracownikom  zatrudnionym  przez
zarząd i grupie, która rotacyjnie zasiada w Radzie Nadzorczej nie potrzebni są
już na Walnym Zgromadzeniu inni członkowie .Ta grupa tworzy kworum i ma
większość. 
4.  Nie  ma  żadnej  kontroli  finansów  spółdzielni.  Mała  spółdzielnia  nie  ma
obowiązku badania bilansu przez biegłego, lustracja nie jest badaniem bilansu.
Jest kontrolą niektórych obszarów w uzgodnionym z zarządem zakresie, treść
protokołu jest uzgadniana i po przyjęciu protokołu przez zarząd  i RN następuje
zapłata. Niewykonanie zaleceń polustracyjnych nie powoduje żadnych skutków
dla zarządzających.
5. Wyłącznie w kompetencjach Rady Nadzorczej jest zlecenie badania bilansu
przez  biegłych.  Członkowie  RN ani  członkowie  spółdzielni  nie  są  w stanie
dokonać takiego badania bo nie mają kwalifikacji. 
6. Członek mojej spółdzielni zgłosił do prokuratury podejrzenie działania na
szkodę spółdzielni przez zarząd i radę nadzorczą. Pani prokurator nie podjęła
działań i dała status pokrzywdzonego wyłącznie spółdzielni (reprezentowanej
przez  zarząd  czyli  osoby  podejrzane  o  działanie  na  szkodę  spółdzielni).
Prokuratura nadrzędna dała członkowi tę możliwość. Zażalenie rozpatrywane
było w wydziale Karnym. Sprawa trwała 2  minuty. Poproszono nas do pokoju
i usłyszeliśmy, że jest dużo spraw, sprawa będzie rozpatrywana później i żeby
zadzwonić  później  po  wyrok.  Zażalenie  zostało  oddalone  z  powodu  braku
przekonujących  argumentów  i  subiektywnego  odczucia  pokrzywdzonego.
Rozumiem, że sędzia miał obiektywne odczucia. 
Sprawy sądowe:
Uwaga:  Ogłoszenie  wyroków  nie  jest  nagrywane.  Prawnik  reprezentujący
zarząd (a opłacany przez nas) powiedział po ogłoszeniu wyroku, że choćbym
nie wiem co zrobiła i do kogo napisała to i tak to mi nic nie da. Pani sędzia nie
skomentowała tego wystąpienia. 



Przyczyna  spraw  sądowych:  W 2017  r.  złożyłam  pismo  do  WZ  ,  żądanie
zmiany  porządku  obrad  i  projekt  uchwały.  Zarząd  dokonał  nieuprawnionej
ingerencji w treść projektu uchwały; pisma i żądania zmiany porządku obrad
nie  upublicznił.  Na  WZ  zostałam  wybrana  przewodniczącą  prezydium.
Proponowane  przeze  mnie  zmiany  w  porządku  obrad  zostały  przyjęte.  Ze
względu na późną porę i brak kworum, WZ zostało przerwane i dokończone w
innym terminie. W  przerwie do wszystkich mieszkańców został skierowany
apel  podpisany  przez  2  osoby  nieczytelnym  podpisami  z  pieczątką  Rady
Nadzorczej, w którym pisały m.in. że prezydium WZ zostało opanowane przez
osoby  nieprzyjazne  spółdzielni,  są  osoby  niezadowolone  z  aktualnej
działalności Spółdzielni, te osoby są zdolne do zdominowania WZ, przejęcia
jego organów i podjęcia niekorzystnych uchwał, grupa ta dąży do odwołania
obecnych  władz  spółdzielni  etc.  Na  drugą  część  przyszło  ponad  dwa  razy
więcej osób, wniosek formalny o odwołanie prezydium złożył członek byłej i
obecnej Rady Nadzorczej.  Został przyjęty do głosowania dzięki interpretacji
prawnika. I przyjęty w głosowaniu. Złożyłam 2 pozwy.
Pierwsza  sprawa:  o  uchylenie  uchwał  WZ  w  oparciu  o  uchybienia
formalne(m.in.  nieupublicznienie  wszystkich  materiałów  przez  zarząd),
skierowanie apelu wzbudzającego negatywne emocje do mieszkańców, podanie
innych  niż  zatwierdzone  w  planie  danych  finansowych.  Fragment  z
uzasadnienia  wyroku:  „Powódka  mogła  wobec  tego  podjąć  właściwą
inicjatywę  dowodową  w  tym  zakresie,  a  skoro  nie  chciała  udostępnienia
wszelkich dokumentów finansowych i powołania biegłego ds.księgowości, jej
obawy uznać należy jako jedynie subiektywną opinię, niepopartą żadną wiedzą
specjalistyczną.  Opinia  ta  pozostaje   przy tym w oczywistej  sprzeczności  z
wynikami lustracji, jak również zeznaniami członka Zarządu, z których wprost
wynika,  iż  sytuacja  finansowa Spółdzielni  jest  stabilna”.  Mój  komentarz  do
tego cytatu: 
       - lustrator zapisał w piśmie polustracyjnym, że lustracja nie obejmowała
badania  sprawozdania  finansowego  w  rozumieniu  art.64  ustawy  o
rachunkowości
       -  sądowi  wskazałam  dwa  dokumenty  do  porównania:  z  różnymi
wartościami liczbowymi dotyczącymi tych samych pozycji. 
      -  w żadnym momencie sąd ode mnie nie  zażądał  opinii  biegłego.  To
stwierdzenie jest zawarte tylko w uzasadnieniu.
      -  powołanie się sędziego na zeznanie członka zarządu w sprawie sytuacji
finansowej  spółdzielni  bez  posiadania  opinii  biegłego  jest,  w mojej  ocenie,
nadużyciem
- cytat z uzasadnienia: „nawet jeśli sprawozdawczość jest wadliwa, a organy
statutowe cieszą się zaufaniem walnego zgromadzenia, nie można wywodzić
stąd żądania o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwał.” Chyba mogę
stąd wyciągnąć wniosek,  że  organy statutowe mogą wpisywać cokolwiek w
sprawozdaniach, ważne jest że walne obdarza organa zaufaniem i głosuje tak
jak chcą organa statutowe. 



-  kolejny  cytat:  „nawet  uznając  jakiekolwiek  działanie  Zarządu/  Rady
Nadzorczej podczas Zgromadzenia za nieprawidłowe, poprzez niedostateczne
wypełnienie  zapisów Statutu  czy  Regulaminu,  uznać  należy,  że  nie  zostało
wykazane, aby miało to bezpośredni wpływ na wadliwe podjęcie uchwał”. Jak
można wykazać, jeżeli jest to traktowane jako subiektywne opinie a nie fakty.
- podczas procesu druga strona użyła argumentu, że sprawozdanie zarządu jest
dowolną  prezentacją,  gdyż  nie  ma  żadnego  wzoru  sprawozdania.  Od  2  lat
zgłaszam potrzebę przyjęcia uchwałą przez WZ  takiego wzoru. Bezskutecznie
i co mogę zrobić organom? Nic.
Druga sprawa o ochronę moich dób osobistych 
 Osoby pozwane (członkowie RN) w sądzie reprezentował prawnik zatrudniany
przez  spółdzielnię.  W aktach  sprawy  jest  dokument  świadczący,  że  opłatę
sądową  (łączną,  17  zl)  za  jedno  pełnomocnictwo,  za  obie  osoby  zapłaciła
spółdzielnia,  nie  osoby pozwane.  Mimo to,  sąd nałożył na mnie obowiązek
zapłacenia  tym  osobom  kwot  zasądzonych  rozdzielnie,  w  tym  opłaty  za
pełnomocnictwo (Nie wiem czy w ogóle te osoby poniosły jakiekolwiek koszty
związane ze sprawą.)
- pozew był łączny. Proces był jeden. Cytuję uzasadnienie wyroku: „Przy tym
fakt,  że  pozwani  byli  reprezentowani  przez   jednego  pełnomocnika  nie
uzasadniał   wobec  braku  podstaw  do  zastosowania  art.  105  par.  2  kpc
zasądzenia na rzecz pozwanych zwrotu poniesionych kosztów solidarnie.”
- w trakcie przesłuchania byłam pytana na okoliczność kontaktów z jednym z
sąsiadów, badana była sprawa podejrzenia tegoż sąsiada o rozpropagowanie na
osiedlu informacji negatywnych dla zarządu. Jest to opisane w uzasadnieniu
wyroku.  Sądzę,  że  szukano  grupy  na  osiedlu,  która  może  chcieć  przejąć
władzę. W mojej ocenie oznacza to, że zadaniem sądu była  obrona istniejącej
władzy w spółdzielni, ja zaś zostałam potraktowana jako członek grupy, która
chce przejąć władzę. Skąd aż taki strach w organach spółdzielni przed utratą
władzy. Czy jest to strach przed utratą korzyści, czy przed możliwością kontroli
(to mój subiektywny komentarz).
- W uzasadnieniu jest zapis: „ Rada Nadzorcza działała w interesie spółdzielni i
jej członków, wystosowała ten apel w obawie przed dezorganizacją spółdzielni
wynikającą z prowadzonych przez te osoby działań.” Skąd to stwierdzenie sądu
i wiedza że ktoś dezorganizuje 
Moje zastrzeżenia w sprawie wyroku to: podejście sądu do treści zawartych w
dostarczonym do wszystkich mieszkań Apelu, kompetencji Rady Nadzorczej i
jej  członków. W mojej  ocenie nie mogą być nieograniczone.  Ogranicza jest
ustawa.   Stosowanie mowy nienawiści jest karane.  W treściach Apelu sąd ich
nie zauważył. Nie zauważył również jakie emocje obudził w ludziach i jakie
skutki wywołał. Ale to moje subiektywne odczucia. Bo przecież tylko sąd ma
obiektywne.
Lidia Kubasik
Warszawa 13.02.2020r.



25. Kubik Maria i Czesław 
    • Dane osoby pokrzywdzonej     
Maria i Czesław Kubik 34-736 Lubomierz; Lubomierz 10 
Stanislawkubik@onet.pl; Tel: +48 666-602-053; 18 - 331-53-35

    • Krótki opis sądowej krzywdy:   
Ciało ofiary - Piotra Kubika, odnaleziono rano w dniu 27 grudnia 2015r.

w pozycji siedzącej na fotelu kierowcy. Na szyi zaciśnięte były opaski kablowe
samozatrzaskowe,  a  głowa  skierowana  była  swobodnie  do  przodu.  Jako
przyczynę  śmierci  wskazano  uduszenie  poprzez  zadzierzgnięcie  (łac.
strangulatio).
W  pierwszej  kolejności  zwrócić  uwagę  należy  na  fakt,  iż  w  sprawie  nie
ustalano daty i przybliżonej godziny zgonu Piotra Kubika, co wydawałoby się
kluczowe z punktu widzenia prowadzonego śledztwa.
Wskazać  należy,  iż  w  toku  postępowania  rodzice  zmarłego  wnosili  szereg
wniosków  dowodowych  i  wskazywali  na  nieprawidłowości  w  toku
prowadzonego  postępowania.  Zarówno  organ  procesowy  jak  i  Sąd
zbagatelizowali  okoliczności  podnoszone przez  rodziców pokrzywdzonego -
mecenas Janusz Kaczmarek

    • Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta
czy toczy się nadal ?
Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018r. Prokurator Prokuratury Okręgowej
w Nowym Sączu umorzył śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie od
dnia 1 listopada 2015r. do dnia 26 grudnia 2015r. w miejscowości Lubomierz i
Łostówka, namową lub przez udzielenie pomocy Piotra Kubika do targnięcia
się na własne życie (tj. o czyn z art 151 k.k.) oraz w sprawie o pozbawienie
życia Piotra Kubika w okresie od dnia 26 grudnia 2015r. do dnia 27 grudnia
2015r. w miejscowości Łostówka poprzez zadzierzgnięcie (tj. o czyn z art. 148
§ 1).
Przedmiotowe  postanowienie  zaskarżyli  rodzice  pokrzywdzonego  Maria  i
Czesław Kubikowie.  Zarzuty koncentrowały się w szczególności  na wadach
postępowania  dowodowego  przeprowadzonego  w  sprawie,  jak  również
nieścisłościach  i  niekonsekwentnych  twierdzeniach  organu  prowadzącego
postępowanie.
Postanowieniem z dnia 24 października 2018r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
nie  uwzględnił  zażalenia  i  utrzymał  zaskarżone  postanowienie  w  mocy,
wskazując, iż inicjatywa dowodowa skarżących na tym etapie jest zbędna gdyż
organ  prowadzący  postępowanie  przygotowawcze  prawidłowo  prowadził
postępowanie.



    • Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Karuzelę Bezprawia Zalegalizowali
Postanowienie  o  umorzeniu  śledztw  z  dnia  13  czerwca  2018  w  sprawie  o
przestępstwo z art.  art  151 k.k.  podjęła Katarzyna Zajączkowska Prokurator
Prokuratury  Rejonowej  delegowana  do  Prokuratury  Okręgowej  w  Nowym
Sączu SYGN.AKT.:PO I Ds 97.2017.Sp(c)

Przewodniczący SSR (DEL) ANNA - Serwin - Bajan Postanowieniem z dnia
24.Października  2018  Postanawia  nie  uwzględnić  zażalenia  i  zaskarżone
postanowienie utrzymać w mocy. SYGN AKT II Kp 307/18

Bartłomiej  Michura  prokurator  Prokuratury  Rejonowej  w  Limanowej
postanowił  odmówić wszczęcia  śledztwa sprawie przekroczenia  uprawnień i
niedopełnienia  obowiązków przez z funkcjonariusz Komendy Powiatowej  w
Limanowej. W okresie od 27 grudnia 2015 do 23 czerwca 2019 w Limanowej.
Sygn. akt PR Ds. 1203.2019: Ds./ z/s/179/2019

Sędzia  S.S.R  w  Limanowej  Aneta  Bieda-  Czeczótka  II  wydział  karny.
28.01.2020r. Zaskarżone postanowienie utrzymała w mocy /II Kp 350/19 

Prokurator  Prokuratury Rejonowej  w Limanowej  Mirosław Kazana umorzył
śledztwo z paragraf. 155.k.k Sygn, akt Ds. 1486/15

Komenda Policji w Limanowej prowadziła śledztwo w sprawie z art. 155.k.k
LAD 1787/15/MM nadzorowała Małgorzata Mielnicka.

Ministerstwo sprawiedliwości zarejestrowano sprawę pisma wykazujące rażące
błędy wraz z załącznikami - BKA II-052-159/17/2
Odpowiedzi udzielił prokurator delegowany do Prokuratury Krajowej Szymon
Liszewski, Sygn, akt PK II KO 2 17.2016

Prokuratura Regionalna w Krakowie akta zarejestrowano pod sygn.akt  RP I
DSN 187.2017-  odpowiedzi  udzielił:  Marek  Sosnowski,  Prokurator  Tomasz
Sztompka, z-ca Prokuratora Regionalnego Krzysztof Pijaj.

Komenda  Wojewódzka  w  Krakowie  z  ramienia  wydziału  dochodzeniowo-
śledczego, sprawę nadzorował Marcin Bilski/ ADI.5603.1.2016.MB

    • Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Na miejsce ujawnienia zwłok przyjechali  policjanci z komisariatu z Mszany
Dolnej  Marcin  Chabieda  oraz  śledczy  Jarosław  Jarosz  śledczy,  którzy  nim



doszło do oględzin ciała z góry stwierdzili „Że syn zrobił sobie to sam„. Tą
narzuconą  fałszywą  tezę  zaakceptowała  kierowniki  działu  kryminalno
dochodzeniowego Marzena -Łozowska Jarosz

Prowadzenie  śledztwa  przejęła  Komenda  Policji  w  Limanowej,  śledztwo
prowadziła Pani Małgorzata Mielnicka,  kierownikiem działu dochodzeniowo
śledczego  był  pan  Jacek  Lis,  obecnie  kierownikiem  jest  aspirant  sztabowy
Tomasz Sarapata.
Pod pismami ze śledztwa widniały jeszcze podpisy aspiranta sztabowego Piotra
Kotlarza, technika kryminalistyki Janusza Filipka, widnieje też nazwisko Edyty
Daniel oraz aspiranta sztabowego Andrzeja Młynarczyka. 

Zwrotu zniszczonego  samochodu, za który musieliśmy zapłacić 20 tys. zł -
decyzję  podejmowała  Dorota  Tokarz.  Śledztwo  nadzorowane  było  przez
Komendę Wojewódzką w Krakowie,  Marcin Bilski  nadzorował  tę  sprawę z
ramienia wydziału dochodzeniowo-śledczego.
Odpowiedzi  na  skargę  gdzie  zarzucałam,  że  byłam  przesłuchiwana  przy
odtwarzaczu muzyki udzieliła Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWK w
Krakowie podinspektor Dorota Winkelmann.

Nadzór  nad  śledztwem  przejęła  Prokuratura  w  Limanowej  na  miejscu
ujawnienia  zwłok  Była  Anna  Brodzik,  śledztwo  z  paragraf.  155  wszczęła
prokurator Małgorzata Odziomek nadzór nad prowadzeniem przejął prokurator
Mirosław Kazana.

Z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości oraz nierespektowanie uprawnień
pokrzywdzonego  sprawa  została  przeniesiona  do  Prokuratury  Okręgowej  w
Nowym  Sączu  śledztwo  prowadziła  prokurator  Katarzyna  Zajączkowska.
Prokurator  Okręgowy  Stanisław  Gancarz  z  posiedzenia  Sądu  podtrzymał
postanowienie Sądu.

Prokurator prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu Michał Trybus, udzielał
odpowiedzi na wszystkie pisma dotyczące nieprawidłowości w prowadzonym
śledztwie. Prokurator Michał Trybus w jednym z pism podważał nawet godzinę
wyjścia  z  domu naszego  syna-godzina  wyjścia  syna  z  domu ma  kluczowe
znaczenie dla ochrony podejrzanych mężczyzn. 

Ze sprawą byli zapoznani:
Z-ca Prokuratora Regionalnego Krzysztof Pijaj, Prokurator Tomasz Pronobis,
Naczelnik  I  Wydziału  do  Spraw  Przestępczości  Gospodarczej  Marek
Sosnowski, Prokurator Tomasz Sztompka.

W sprawie zwrotu zatrzymanych komputerów i zwrotu telefonów Iwony W. są
dwa  sprzeczne  postanowienia  Sądu  w  sprawie  zatrzymanych  2  telefonów
Iwonie W. oraz laptopa sąd w Limanowej uznał nasze zażalenie za zasadne.



Sędzia w Nowym Sączu nie uwzględniła zażalenia oddała zatrzymany sprzet a
w  uzasadnieniu  pani  Katarzyna  Zajączkowska  powołała  się  na  szereg
czynności procesowych nie podając przy tym żadnej.

Prokuratura Krajowa dla naszej sprawy była tylko punktem pocztowym, nie
zajęto  stanowiska  akta  wracały  przez  prokuraturę  regionalną  do  punktu
wyjścia.
Akta sprawy były w biurze Sekretarza Stanu Michała Wójcika, adresatem był
również Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.
Nikt nie zajął stanowiska, mając bardzo czytelne akta sprawy w tym prokurator
delegowany do Prokuratury Krajowej Szymon Liszewski, prokurator Dariusz
Romańczuk.

    • Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu (nr skargi)
Skarga została odrzucona, gdyż upłynął termin 6 miesięcy - liczyliśmy od dnia
7  stycznia  2019  r.  od  momentu  doręczenia  ostatecznego  postanowienia.
Za ostateczny termin przyjęto ogłoszenie Postanowienia z dnia 24 października
2018 r. Ponieważ byliśmy na ogłoszeniu Postanowienia, to od tego momentu
liczono okres 6 miesięcy.

    • Opis sprawy   
Stop dla „krycia” przestępstw przez policję, prokuraturę i sądy
Ciało ofiary - Piotra Kubika, odnaleziono rano w dniu 27 grudnia 2015r. w
pozycji siedzącej na fotelu kierowcy. Na s zyi zaciśnięte były opaski kablowe
samozatrzaskowe,  a  głowa  skierowana  była  swobodnie  do  przodu.  Jako
przyczynę  śmierci  wskazano  uduszenie  poprzez  zadzierzgnięcie  (łac.
strangulatio).

W pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy na fakt, iż w sprawie nie
ustalano daty i przybliżonej godziny zgonu Piotra Kubika, co wydawałoby się
kluczowe z punktu widzenia prowadzonego śledztwa. Mając na uwadze fakt, iż
zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych, nie można było wykluczyć działania
przestępnego, w wyniku którego nastąpiła śmierć. Aby powiązać jakiekolwiek
osoby ze zgonem koniecznym jest ustalenie czy miały one ze sobą bezpośredni
lub pośredni (środki komunikacji)  kontakt w czasie, w którym śmierć miała
nastąpić.  Brak  wskazania  czasu  zgonu  i  zaniechania  organu  prowadzącego
postępowanie  przygotowawcze  w  tej  sprawie  utrudniają  powiązania  osób
trzecich ze śmiercią pokrzywdzonego, ale nie uniemożliwiają. Ponadto w toku
postępowania bezpodstawnie zakwestionowano fakt opuszczenia przez ofiarę
domu  przed  godziną  18  pomimo,  iż  potwierdza  to  relacja  świadka  oraz
rodziców.



Skarżąca działa w niniejszym postępowaniu jako matka zmarłego w dniu
26  lub  27  grudnia  2015r.  Piotra  Kubika  reprezentując  jego  prawa  jako
pokrzywdzonego. Postępowanie przygotowawcze toczyło się w sprawie:
Dane logowania telefonu Piotra Kubika nie przeczą tej okoliczności, gdyż nie
można  wykluczyć,  iż  wyszedł  on  z  domu  przed  godziną  18,  odjechał
nieznacznie  samochodem,  lecz  nadal  pozostawał  w  zasięgu  tego  samego
nadajnika.
Przypuszczalnie wyjaśnienie tych okoliczności zaniechano zakładając z góry
samobójczą śmierć Piotra Kubika. Tego rodzaju okoliczności winny skutkować
koniecznością  przeprowadzenia  dowodów  na  okoliczność  ustalenia
przybliżonego  czasu  zgonu  pokrzywdzonego,  czego  w  postępowaniu
zaniechano.

Następnie należy zwrócić uwagę na protokół z sekcji zwłok ofiary, gdzie
długość zwłok określono na 172 cm, przy czym  poszkodowany miał 184 cm
wzrostu.  Wyjaśnienia  prokuratury  dotyczące  różnicy  we  wzroście  ofiary  z
uwagi na ułożenie ciała nie są zasadne, gdyż błąd pomiaru wynosi aż 12 cm.
Biegli wyjaśniali tę kwestię wskazując, iż ze względu na ułożenie ciała może
nastąpić różnica w pomiarze ale nie potrafili wyjaśnić dlaczego jest ona aż tak
duża.  Dane  z  Rejestru  Dowodów  Osobistych,  którymi  się  posłużono,  były
historyczne
i nie odzwierciedlały wzrostu ofiary w chwili zdarzenia. Ponadto z protokołu
oraz  opinii  KiZMS  w Krakowie  wynika,  iż  na  ciele  ofiary nie  znaleziono
żadnych obrażeń, a niżeli te wynikające z samego zadzierzgnięcia (bruzda na
szyi). Rodzina odbierająca ciało Piotra Kubika po sekcji wykonała szereg zdjęć
na których uwidoczniono obrażenia barków i piersi w postaci siniaków (jakie
mogłyby powstać od siłowego trzymania ofiary zza pleców) oraz twarzy w
postaci  spuchnięcia,  zasinienia  i  brunatnej  treści  wewnątrz  ust  (jakie  mogły
powstać  przy  pobiciu).  Nadto  twarz  ofiary  była  zakrwawiona,  a  ślady
zaschniętej krwi wskazywały na spływanie jej 
z  twarzyw  kierunku  tyłu  i  czubka  głowy,  a  nie  w  kierunku  tułowia,  jak
wskazywałoby na to ułożenie ciała. 

Wskazywałoby to na uprzednio inne ułożenie zwłok - w pozycji leżącej,
a dopiero wtórne umieszczenie ich w samochodzie w pozycji.  W przypadku
zadzierzgnięcia możliwym jest wydobywanie się krwi
z naturalnych otworów ciała na skutek duszenia.

Tym  niemniej  ilość  krwi  z  jaką  mamy  do  czynienia,  kierunek  jej
spływania, mogą wskazywać na inną przyczynę, niż samobójstwo. Zaniechano
analizy czy krew wypłynęła w wyniku wzrostu ciśnienia w
naczyniach krwionośnych, bądź na skutek doznanych obrażeń (np. na skutek
pobicia). Rozbieżności w zakresie zarówno wzrostu ofiary, jak i braku obrażeń,
na  które  rodzina  zwróciła  uwagę,  mogą  nasuwać  wątpliwości  czy  ciało
poddane oględzinom i badaniom to było ciało należące do Piotra Kubika.



 W zakresie ustaleń biegłego, dotyczących rzekomych wiadomości Piotra
Kubika kierowanych do Iwony W., dotyczących jego planów samobójczych,
wskazać należy, iż biegły nie wykluczył jednoznacznie faktu,
iż  mogły  one  powstać  również  po  śmierci  i  zostać  spreparowane  poprzez
zmianę daty i godziny urządzenia.

Zarówno  organ  procesowy  jak  i  Sąd  zbagatelizowali  okoliczności
podnoszone przez rodziców pokrzywdzonego,  jakoby ich syn po uprzednim
zabraniu do swojego samochodu  trzech mężczyzn udał sie do miejscowości
Łostówka, gdzie mieszkała Iwona W i tam miało dojść do awantury. Wersję tę
potwierdzają zeznania Renaty G (która twierdziła, iż widziała trzech mężczyzn
wsiadających  do  samochodu  pokrzywdzonego)  weryfikowano  przez
eksperyment  procesowy,  który  nie  odpowiadał  wymogom  przystawalności,
gdyż  odbył  się  w  innym  czasie  oraz  w  związku  z  upływem  czasu,  co
spowodowało, że roślinność wokół domu urosła. Renata oraz Michał G mieli
wskazać, iż późnym wieczorem w dniu 26 grudnia 2015r. spotkali Piotra G,
który mówił, iż zabito Piotra Kubika („zabito brata Staszka Bajoka”) - Bajok to
określenie lokalne rodziny Kubików).

Kolejną  kwestią  budzącą  wątpliwości  w  zakresie  podjętej  decyzji
procesowej  jest  fakt,  iż  poddany  oględzinom  i  badaniom  kryminalnym
samochód ofiary nie posiadał żadnych śladów. Okoliczność ta jest nietypowa
ze względu na to, iż nie ujawniono nawet śladów kierującego pojazdem. Na
kierownicy, lewarku i drążku zmiany biegów nie ujawniono nawet odcisków
palców  kierowcy.  Wskazywałoby  to  na  fakt,  iż  pojazd  został  gruntowanie
wyczyszczony w sposób profesjonalny. Nie znajduje logicznego uzasadnienia
okoliczność wskazana przez prokuraturę, w której w samochodzie nie ma co
najmniej  śladów  kierowcy,  szczególnie  w  sytuacji  gdy  zdaniem  organu
śledczego  w  samochodzie  popełniono  samobójstwo  oraz  wypłynął  materiał
biologiczny z naturalnych otworów.

Prokuratura nie przeprowadziła dowodu z badań porównawczych DNA
opasek znalezionych na płocie posesji państwa W, pomimo, iż opaski te były
identyczne z tymi które zostały zaciśnięte na szyi ofiary. Nie przeprowadzono
również badań DNA opasek znalezionych przy samochodzie pokrzywdzonego,
pomimo, iż znajdował się na nich materiał genetyczny kobiety i linie papilarne,
a  mając na uwadze fakt,  że  sprzedaje  się  je w foliowym opakowaniu mało
prawdopodobnym  jest,  aby  były  to  ślady  sprzedawcy.  Nie  zabezpieczono
suwaka od kurtki znalezionego przy samochodzie ofiary, pomimo tego, iż mógł
on należeć do osoby, która mogła być sprawcą lub świadkiem zdarzenia, co
pomogłoby  uzupełnić  ustalenia  postępowania.  Nie  ustalono  logowań  do
przekaźników  BTS  osób  wskazanych  we  wnioskach  dowodowych  rodziny,
których zeznania wzajemnie się wykluczają, a które mogłyby mieć związek ze
śmiercią  Piotra  Kubika.  Nie  ustalono  IP  urządzenia  z  którego  kierowano
wiadomości do Iwony W dotyczące myśli samobójczych. W zakresie analizy



wiadomości między ofiara a Iwoną W oparto się jedynie na zrzutach ekranu
udostępnionych  przez  Panią  W.  ,  a  nie  na  całości  konwersacji,  mimo,  iż
postulował  o  to  biegły.  Nie  zabezpieczono  usuniętych  wiadomości  SMS  z
telefonu Iwony W.

Sąd  Okręgowy  pomimo  podniesionych  powyżej  zarzutów,  nie
uwzględnił  zażalenia  i  nie  podzielił  oczywistych wątpliwości,  wskazując,  iż
zażalenie stanowi emocjonalną polemikę rodziców ofiary.

Wskazać należy, iż w toku postępowania rodzice zmarłego wnosili
szereg  wniosków  dowodowych  i  wskazywali  na  nieprawidłowości  w  toku
prowadzonego postępowania. Wnosili o objęcie postępowania nadzorem przez
Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratury wyższego szczebla. 

Prokuratura  Regionalna  w  Krakowie  wskazała  wprost  w  piśmie  z  dnia  16
październik a 2017r. iż w toku postępowania doszło do uchybień, zwrócono na
nie uwagę prokuratorowi nadzorującemu. 

Takie jedynie pozorne  działanie organów narusza szeroko rozumiane prawo
obywateli do sądu.

Postanowieniem  z  dnia  13  czerwca  2018r.  Prokurator  Prokuratury
Okręgowej w Nowym Sączu umorzył śledztwo w sprawie doprowadzenia w
okresie od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 26 grudnia 2015r. w miejscowości
Lubomierz i Łostówka, namową lub przez udzielenie pomocy Piotra Kubika do
targnięcia  się  na własne życie  (tj.  o  czyn z art  151 k.k.)  oraz w sprawie o
pozbawienie życia Piotra Kubika w okresie od dnia 26 grudnia 2015r. do dnia
27  grudnia  2015r.  w miejscowości  Łostówka  poprzez  zadzierzgnięcie  (tj.  o
czyn z art. 148 § 1).

Przedmiotowe postanowienie zaskarżyli rodzice pokrzywdzonego Maria
i Czesław Kubikowie. Zarzuty koncentrowały się w szczególności na wadach
postępowania dowodowego przeprowadzonego
w  sprawie,  jak  również  nieścisłościach  i  niekonsekwentnych  twierdzeniach
organu prowadzącego postępowanie.

Postanowieniem z dnia 24 października 2018r. Sąd Okręgowy w Nowym
Sączu nie uwzględnił zażalenia i utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy,
wskazując, iż inicjatywa dowodowa skarżących na tym etapie jest zbędna gdyż
organ prowadzący postępowanie przygotowawcze prawidłowo prowadził 
postępowanie.

Skarżąca  uznaje,  iż  w  jej  ocenie  naruszono  art.  13  Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka poprzez  jedynie iluzoryczne rozpoznanie środka
zaskarżenia, bez rozwiania wątpliwości  na jakie uwagę zwróciła skarżąca,  a
które  winny  zostać  wyjaśnione  przed  definitywnym  zamknięciem
postępowania.



Skarżąca   aktywnie  działała  w  postępowaniu  oraz  zgłaszała  szereg
wniosków dowodowych, które nie zostały zrealizowane  w całości. Jako, że
Sąd Okręgowy przyjął ustalenia Prokuratury za własne i w całości je podzielił.

Wykorzystano fragmenty ze skargi do ETPC  w Strassburgu opracowaną 
przez Kancelarię Adwokacką S.C. Janusz Kaczmarek & Maciej Kaczmarek

Na podstawie analizy pism procesowych, budzi się podejrzenie,
 że prokuratorzy i sędziowie nie mają podstawowej wiedzy w materii, w której
osądzają, albo świadomie bronią morderców naszego syna.

Fakty, które kompromitują śledczych i biegłych

Po  godzinie  18.00  urwał  się  kontakt  telefoniczny  z  naszym  synem  co
wskazywałoby, że syn już nie żył.  Nasza pani adwokat potwierdziła nam w
rozmowie tę wersję, że ma wiedzę od pani Mielnickiej prowadzącej śledztwo,
że syn 5 minut po godzinie 18 mógł już nie żyć.

Mając na uwadze godzinę, o której Piotr Kubik wyszedł z domu oraz fakt, iż
nie  posiadał  internetu  w  telefonie  komórkowym,  nie  jest  możliwe,  aby
wiadomości przedstawione przez Iwonę W. pochodziły od zmarłego (świadek
sugerowała samobójcze tendencje syna). 
A  to  z  kolei  podważa  poprawność  opinii  biegłych  psychologów,  którzy
wskazali oni jakoby Piotr Kubik zdolny był do popełnienia samobójstwa.
Nie można znaleźć innego wytłumaczenia dla powyższego jak to, iż w śmierci i
zacieraniu jej śladów brały udział osoby trzecie, to pozostaje
w sprzeczności z ustaleniami przyjętymi przez prokuraturę.
Po odebraniu ciała  z zakładu medycyny sądowej na ciele  syna widzieliśmy
obrażenia,  co  uwidocznione  jest  również  na  zdjęciach.  Ewidentnie  widać
zasinienia na lewym ramieniu i klatce piersiowej Piotra Kubika, można zatem
przypuszczać  ze  syn  mógł  być  trzymany  przez  osoby  trzecie  za  klatkę
piersiową co przeczy temu, aby popełnił samobójstwo.
Nie  przeprowadzono  badań  DNA  suwaka,  telefonu  komórkowego  oraz
kluczyków od samochodu syna,  nie  ściągnięto  psów trapiących,  policja  nie
przeprowadzała tych badan, pomimo że miała wiedzę, że jedzie do morderstwa.
Nasz  nieżyjący  syn  wykonuje  czynności,  dokonuje  wpisów  na  portalu
społecznościowym Fb od dnia 27. 12. 2015 godzin nocnych do dnia 4 stycznia
2016 godzin nocnych. Śledczy oraz biegli na podstawie tych wpisów stworzyli
portret psychologiczny syna.

    • Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 09.02.2020                               Podpis Maria Kubik, Czesław Kubik



26. Małkiewicz Aleksander 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     ALEKSANDER MAŁKIEWICZ,  
AL. WILANOWSKA 39 M. 6   02-765 WARSZAWA
TEL. 600-985-077, E-MAIL: alekmal@o2.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  
Sąd podtrzymał postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów w
Warszawie  w  sprawie  o  kradzież  kilku  mieszkań   służbowych,  będących
własnością  wszystkich  członków Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Arbuzowa”  w
Warszawie, ul. Kuratowskiego 2, mimo iż przedstawiałem twarde dowody w
sprawie

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
2011 i 2018

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Sygnatury sądowe: XIV Kp 1530/12 i 1530/10 (sędzia Zaczek-Czech) oraz IIIC
1121/17 i VIACa 318/18 oraz sygnatury prokuratury i policji : 4 DSS. 440/12/I,
4ds. 1406/11/I, KPK – 5166/11, RCS – 157/11 i RDS – 458/12 w  2011 i w
2012 roku (sygnatura akt RDS-458/12) PR 2Ds. 334.2017, PR 2Ds. 334.2018,
PR 2Ds. 118.2017

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
1530/10  -  sędzia  Zaczek-Czech  SSR  Warszawa-Mokotów,  prokurator   PR
Warszawa-Mokotów – Paweł Wilkoszewski  ,
prokuratorka Małgorzata Ceregra-Dmoch z PR Warszawa Ursynów

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
nie



27. Matkowski Marian (1)
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
MARIAN MATKOWSKI    63-230 Witaszyce ul Stawna 6
Tel. 726-163-946    
             mail: up.matkowski@interia.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Oddalenie  skargi  na  działania  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego  w  Kamiennej  Górze  przez  Dolnośląskiego  Państwowego
wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Pomimo matactw tegoż
i  poświadczania  nieprawdy.  Podejrzewam że  nikt  dokumentów Sanepidu  w
Kamiennej Górze nie przejrzał a wszystko odbywało się na telefon i pismami w
których  kierownictwo  Sanepidu  w  Kamiennej  Górze  mnie  pomawiało  i
poświadczało  nieprawdę.  Dowody  w  aktach  sprawy  Sądu  Rejonowego  w
Kamiennej Górze sygn. akt II Ka 418/17
Oddalenie skargi przez RPO pod wpływem poświadczenia nieprawdy.
Oddalenie skargi przez GIODO  poświadczenia nieprawdy.
Wydany wyrok WSA w Warszawie pod wpływem poświadczenia nieprawdy.
Przeniesienie sprawy do Kamiennej Góry pomimo złego stanu mego zdrowia i
braku środków na dojazdy (ok. 300 km w jedną stronę) wybierałem albo leki i
jedzenie albo dochodzenie sprawiedliwości.
Nieprzesłuchiwanie  świadków  i  niezabezpieczanie  dokumentów  o  które
wnioskowałem.  Fałszowanie  Protokołu  Rozprawy  z  przesłuchania  części
świadków. Przewlekłości postępowania.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
07.07.2016  Zażalenie  na  działania  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
Andrzeja Wyrzykowskiego w Kamiennej Górze.
19.07.2019r.  Wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Jeleniej  Górze  sygn.  akt  VI  Ka
219/19 kończący postępowanie

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
HK.1410.1.7.2016.JP Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu.
V.501.10.2016 Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa
DOLiS/DEC – 976/16/88923 GIODO Warszawa
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 487/17
Sąd Rejonowy w Jarocinie sygn. akt II K 67/17
Sąd Okręgowy w Kaliszu sygn. akt II Ko 33/17
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze sygn. akt II Ka 418/17

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków



Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kamiennej  Górze  Andrzej
Wyrzykowski, pisma do mnie podpisywała jego zastępca mgr Grażyna Smok
DPWIS  we  Wrocławiu  z  up.  Jolanta  Prawdzik  Kierownik  Działu  Higieny
Komunalnej
Biuro RPO w Warszawie Specjalista Violetta Szczotka-Pigiel 
Biuro  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  Adam
Furmańczyk
Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie  w  składzie  następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA – Danuta Kania, Sędzia WSA – Piotr Borowiecki
Sędzia WSA – Stanisław Marek Pietras (spraw.)
SSR w Jarocinie Tomasz Janiec sygn. akt II K 67/17
SSO w Kaliszu Wiesława Klimowicz sygn. akt II Ko 33/17
SSR w Kamiennej Górze Władysław Bąk II Ka 418/17
SSR w Kamiennej Górze Konrad Kosowski Kamiennej Góry sygn. akt II Ka
418/17

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Na razie nic  nie składałem gdyż sprawa podzielona jest  na wiele wątków i
postępowań niektóre jeszcze trwają. Ale o tym w kolejnych ankietach.

    VII. Opis sprawy   
W  dniu  13.04.2016  telefonicznie  zwróciłem  się  do  zakładu  pogrzebowego
Anturium  w  Kamiennej  Górze  (Witaszyce-Kamienna  Góra  odległość  ok
250km)o ekshumację szczątków mego dziadka Kazimierza Lewoniewskiego,
zaznaczyłem ze chcę przy ekshumacji być obecny nie poinformowano mnie o
konieczności uzyskaniu zgody Sanepidu. Ekshumację przeprowadzono w ten
sam dzień bez zgody Sanepidu i  zarządcy cmentarza. Przewieziono szczątki
dziadka z Kamiennej Góry do Jarocina bez wymaganych dokumentów, Gdy
okazało  się  że  bez  wymaganych  dokumentów nie  mogę  dziadka  pochować
powiadomiono  mnie  telefonicznie  że  jak  wypełnię  wniosek  przesłany  mi
mailowo to oni wszystko załatwią (15.04.2016). W dobrej wierze wypełniłem
częściowo wniosek i mailowo przesłałem go do Anturium wydając polecenie
by został uzupełniony o dane Anturium i gdy będzie zgoda o przesłanie mi jej.
Właściciel Anturium podobno powiadamia zarządcę cmentarza po kilku dniach
od ekshumacji ten nie zgłasza nigdzie sprawy nielegalnej ekshumacji a wydruk
komputerowy „wniosku” w Sanepidzie składa 22.04.2016, bez uzupełnienia o
dane firmy. Sanepid takie coś przyjmuje i wysyła do mnie pismo 27.04.2016 o
uzupełnienie  „wniosku”.  Dotarło  do  mnie  że  zostałem  oszukany  gdy
otrzymałem pismo z Sanepidu 29.04.2016. Nie reaguję na nie gdyż to nie ja
składałem  „wniosek”  tylko  wyłudził  go  ode  mnie  Łukasz  Słowiński  i
nieuzupełniony wydruk komputerowy złożył w Sanepidzie w Kamiennej Górze
po 8 dniach. Po pierwszym piśmie przysyłano z Sanepidu następne aż w lipcu
2016r.  przysłano pismo o Umorzeniu Sprawy od którego się  odwołałem do
Głównego  Inspektora  Sanitarnego  w  warszawie  ten  skierował  sprawę  do



Wrocławia  celem  Wyjaśnienia,  ten  skargę  oddalił.  Dziś  wiem  że  Andrzej
Wyrzykowski Powiatowy inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w piśmie do
Inspektora we Wrocławiu Poświadczył nieprawdę co do rzekomego wniosku w
sprawie sądowej II K 418/17 w Sądzie w Kamiennej Górze w zabezpieczonej
dokumentacji  Sanepidu  to  pismo  się  znajduje.  W  tym  samym  czasie  tj.
06.05.2016r.  składam Skargę  do Rzecznika  Praw Obywatelskich  nr.  sprawy
V.501.10.2016 gdy Biuro RPO zwróciło się do Sanepidu w Kamiennej Górze
Andrzej  Wyrzykowski  ponownie  poświadczył  nieprawdę  że  to  ja  osobiście
złożyłem w Sanepidzie „wniosek”  o ekshumację. Po tym piśmie Biuro RPO
poradziło  mi  bym  ponownie  złożył  uzupełniony  wniosek.  Odmówiłem.
Obecnie  w  dniu  15.12.2019r  oraz  04.02.2020r  skierowałem do  Biura  RPO
kolejne  Wnioski  które  jak  się  dowiedziałem  telefonicznie  są  u  jakiegoś
specjalisty  lecz  żadnych  informacji  na  temat  działania  Biura  RPO  nie
otrzymałem choć mijają już 2 miesiące od wznowienia sprawy. Z akt sprawy II
K 418/17 Sąd Kamienna Góra dowiedziałem się też że podobne pomówienia
Andrzej Wyrzykowski wysłał do Posła RP śp. Kornela Morawieckiego oraz do
Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  którego  o  sprawie
wyłudzenia i posługiwania się mymi danymi osobowymi zawiadomiłem w dniu
30.05.2016r. nr sprawy DOLiS-440-1002/16/MC/I/54248 do tej sprawy dotarło
też  pismo  z  pomówieniami  właściciela  Anturium  Łukasza  Słowińskiego
(skazanego za  pomówienia  z  art.  121 & 1  i  2  kk.  przez  Sąd Okręgowy w
Jeleniej  Górze  sygn.  akt  VI  Ka  219/19).  Na  podstawie  tych  pomówień
Generalny inspektor Ochrony Danych Osobowych wydaje decyzję w sprawie
oddalenia  mojej  Skargi  sygn.  akt  DOLiS/DEC  –  976/16/88923  z  dnia  6
października  2016r.  Za  pośrednictwem  GIODO  kieruję  sprawę  do
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  sygn.  akt  II  SA/Wa
487/17.  WSA  na  podstawie  zgromadzonego  materiału  w  tym  pomówień
Andrzeja Wyrzykowskiego (sprawa o Pomówienie z art. 212 &1 i 2 kk. w toku
w  Sądzie  Rejonowym  w  Jarocinie  sygn..  akt  II  K177/19)  oraz  właściciela
Zakładu Pogrzebowego Anturium w Kamiennej Górze Łukasza Słowińskiego.
Skargę oddalono w dniu 17.11.2017r. Równocześnie w marcu 2017 r. składam
zawiadomienie na Policji w Jarocinie w sprawie Pomówienia z art. 212 & 1 i 2
kk. przeciwko Łukaszowi Słowińskiemu (właścicielowi zakładu pogrzebowego
Anturium w Kam. Górze) i  Agnieszce Słowińskiej (rzekomo zatrudnionej w
tym zakładzie, w czasie sprawy wychodzi że pracowała „na czarno”. Sprawa
trafia do Sądu Rejonowego w Jarocinie sygn. akt II K 67/17. Jednak w ramach
tzn. „ekonomii procesowej” zostaje przeniesiona do Sądu w Kamiennej Górze
Postanowieniem  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu  sygn.  akt  II  Ko  33/17.  Po
przeniesieniu do Kamiennej Góry sprawa otrzymuje sygnaturę akt II Ka 418/17
i trafia do SSR Wojciech Bąka który pomimo że sprawę badały już dwa sądy
próbuje  ją  umorzyć  ze  względu  na  przedawnienie.  Sprawa  trafia  do  Sądu
Okręgowego  w  Jeleniej  Górze  który   Postanowieniem  z  dnia  19.01.2018r.
postanawia uchylić do ponownego rozpoznania przez Sąd w Kamiennej Górze
postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie II Ka 418/17. Kolejnym
sędziom który otrzymał tę sprawę jest  SSR Konrad Kosowski.   Dokumenty



Sanepidu dołączone zostają do akt sprawy w październiku 2018r. a dokumenty
zarządcy  cmentarzy  komunalnych  w  Kamiennej  Górze  nie  włączono  nigdy
pomimo  ponownych  wniosków,  ciekawym  jest  że  ze  sprawy  na  której
przesłuchiwano  świadków  powstaje  protokół  w  którym  zapisano  że  nie
zaprzysiężona świadków pomimo że taki  wniosek złożyłem na sprawie,  nie
wnosiłem o sprostowanie protokołu bo już tym wszystkim byłem zmęczony i
zdrowie mi wysiadło. Wyrok w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze zapada
17.01.2019r i  zarówno mój adwokat oraz ja wnosimy od niego Apelację do
Sądu  Okręgowego  w  Jeleniej  Górze.  Ostateczny  wyrok  Sądu  Okręgowego
zapada  w  dniu  09.07.2019r.  Nigdy  nie  doczekałem  się  zabezpieczenia
Dokumentów dotyczących nielegalnej ekshumacji mego dziadka będących w
posiadaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze. Za to z akt
Sanepidu dowiedziałem się że Powiatowy Inspektor wielokrotnie poświadczył
nieprawdę.

 VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data  12.12.2020r.                               Podpis Marian Matkowski

28. Matkowski Marian  (2)

    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
MARIAN MATKOWSKI    63-230 Witaszyce ul Stawna 6
Tel. 726-163-946    
mail: up.matkowski@interia.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Oddalenie  skargi  na  działania  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego  w  Kamiennej  Górze  przez  Dolnośląskiego  Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Pomimo matactw tegoż
i  poświadczania  nieprawdy.  Podejrzewam że  nikt  dokumentów Sanepidu  w
Kamiennej Górze nie przejrzał a wszystko odbywało się na telefon i pismami w
których  kierownictwo  Sanepidu  w  Kamiennej  Górze  mnie  pomawiało  i
poświadczało  nieprawdę.  Dowody  w  aktach  sprawy  Sądu  Rejonowego  w
Kamiennej Górze sygn. akt II Ka 418/17
Oddalenie skargi przez RPO pod wpływem poświadczenia nieprawdy.
Oddalenie  skargi  przez  GIODO,   poświadczenia  nieprawdy  przez  Łukasza
Słowińskiego i Andrzeja Wyrzykowskiego.
Wydany wyrok WSA w Warszawie pod wpływem poświadczenia nieprawdy.
Przeniesienie  sprawy  do  Kamiennej  Góry  (Ekonomia  Procesowa)  pomimo
złego stanu mego zdrowia i braku środków na dojazdy (ok. 300 km w jedną
stronę) wybierałem albo leki i jedzenie albo dochodzenie sprawiedliwości.



Nieprzesłuchiwanie  świadków  przez  Sąd  w  Kamiennej  Górze  pomimo
przeniesienia  sprawy  w  trybie  ekonomii  procesowej  i  niezabezpieczanie
dokumentów  o  które  wnioskowałem.  Fałszowanie  Protokołu  Rozprawy  z
przesłuchania części świadków. Przewlekłości postępowania.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
07.07.2016  Zażalenie  na  działania  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
Andrzeja Wyrzykowskiego w Kamiennej Górze.
19.07.2019r.  Wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Jeleniej  Górze  sygn.  akt  VI  Ka
219/19 kończący postępowanie

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
HK.1410.1.7.2016.JP Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu.
V.501.10.2016 Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa
DOLiS/DEC – 976/16/88923 GIODO Warszawa
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 487/17
Sąd Rejonowy w Jarocinie sygn. akt II K 67/17
Sąd Okręgowy w Kaliszu sygn. akt II Ko 33/17
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze sygn. akt II Ka 418/17

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kamiennej  Górze  Andrzej
Wyrzykowski, pisma do mnie podpisywała jego zastępca mgr Grażyna Smok
DPWIS  we  Wrocławiu  z  up.  Jolanta  Prawdzik  Kierownik  Działu  Higieny
Komunalnej
Biuro RPO w Warszawie Specjalista Violetta Szczotka-Pigiel 
Biuro  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  Adam
Furmańczyk
Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie  w  składzie  następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA – Danuta Kania, Sędzia WSA – Piotr Borowiecki
Sędzia WSA – Stanisław Marek Pietras (spraw.)
SSR w Jarocinie Tomasz Janiec sygn. akt II K 67/17
SSO w Kaliszu Wiesława Klimowicz sygn. akt II Ko 33/17
SSR w Kamiennej Górze Władysław Bąk II Ka 418/17
SSR w Kamiennej Górze Konrad Kosowski Kamiennej Góry sygn. akt II Ka
418/17

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Na razie nic  nie składałem gdyż sprawa podzielona jest  na wiele wątków i
postępowań niektóre jeszcze trwają. Ale o tym w kolejnych ankietach.



    VII. Opis sprawy   
W  dniu  13.04.2016  telefonicznie  zwróciłem  się  do  zakładu  pogrzebowego
Anturium  w  Kamiennej  Górze  (Witaszyce-Kamienna  Góra  odległość  ok
250km)o ekshumację szczątków mego dziadka Kazimierza Lewoniewskiego,
zaznaczyłem ze chcę przy ekshumacji być obecny nie poinformowano mnie o
konieczności uzyskaniu zgody Sanepidu. Ekshumację przeprowadzono w ten
sam dzień bez zgody Sanepidu i  zarządcy cmentarza. Przewieziono szczątki
dziadka z Kamiennej Góry do Jarocina bez wymaganych dokumentów, Gdy
okazało  się  że  bez  wymaganych  dokumentów nie  mogę  dziadka  pochować
powiadomiono  mnie  telefonicznie  że  jak  wypełnię  wniosek  przesłany  mi
mailowo to oni wszystko załatwią (15.04.2016). W dobrej wierze wypełniłem
częściowo wniosek i mailowo przesłałem go do Anturium wydając polecenie
by został uzupełniony o dane Anturium i gdy będzie zgoda o przesłanie mi jej.
Właściciel Anturium podobno powiadamia zarządcę cmentarza po kilku dniach
od ekshumacji ten nie zgłasza nigdzie sprawy nielegalnej ekshumacji a wydruk
komputerowy „wniosku” w Sanepidzie składa 22.04.2016, bez uzupełnienia o
dane firmy. Sanepid takie coś przyjmuje i wysyła do mnie pismo 27.04.2016 o
uzupełnienie  „wniosku”.  Dotarło  do  mnie  że  zostałem  oszukany  gdy
otrzymałem pismo z Sanepidu 29.04.2016. Nie reaguję na nie gdyż to nie ja
składałem  „wniosek”  tylko  wyłudził  go  ode  mnie  Łukasz  Słowiński  i
nieuzupełniony wydruk komputerowy złożył w Sanepidzie w Kamiennej Górze
po 8 dniach. Po pierwszym piśmie przysyłano z Sanepidu następne aż w lipcu
2016r.  przysłano pismo o Umorzeniu Sprawy od którego się  odwołałem do
Głównego  Inspektora  Sanitarnego  w  warszawie  ten  skierował  sprawę  do
Wrocławia  celem  Wyjaśnienia,  ten  skargę  oddalił.  Dziś  wiem  że  Andrzej
Wyrzykowski Powiatowy inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w piśmie do
Inspektora we Wrocławiu Poświadczył nieprawdę co do rzekomego wniosku w
sprawie sądowej II K 418/17 w Sądzie w Kamiennej Górze w zabezpieczonej
dokumentacji  Sanepidu  to  pismo  się  znajduje.  W  tym  samym  czasie  tj.
06.05.2016r.  składam Skargę  do Rzecznika  Praw Obywatelskich  nr.  sprawy
V.501.10.2016 gdy Biuro RPO zwróciło się do Sanepidu w Kamiennej Górze
Andrzej  Wyrzykowski  ponownie  poświadczył  nieprawdę  że  to  ja  osobiście
złożyłem w Sanepidzie „wniosek”  o ekshumację. Po tym piśmie Biuro RPO
poradziło  mi  bym  ponownie  złożył  uzupełniony  wniosek.  Odmówiłem.
Obecnie  w  dniu  15.12.2019r  oraz  04.02.2020r  skierowałem do  Biura  RPO
kolejne  Wnioski  które  jak  się  dowiedziałem  telefonicznie  są  u  jakiegoś
specjalisty  lecz  żadnych  informacji  na  temat  działania  Biura  RPO  nie
otrzymałem choć mijają już 2 miesiące od wznowienia sprawy. Z akt sprawy II
K 418/17 Sąd Kamienna Góra dowiedziałem się też że podobne pomówienia
Andrzej Wyrzykowski wysłał do Posła RP śp. Kornela Morawieckiego oraz do
Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  którego  o  sprawie
wyłudzenia i posługiwania się mymi danymi osobowymi zawiadomiłem w dniu
30.05.2016r. nr sprawy DOLiS-440-1002/16/MC/I/54248 do tej sprawy dotarło
też  pismo  z  pomówieniami  właściciela  Anturium  Łukasza  Słowińskiego



(skazanego za  pomówienia  z  art.  121 & 1  i  2  kk.  przez  Sąd Okręgowy w
Jeleniej  Górze  sygn.  akt  VI  Ka  219/19).  Na  podstawie  tych  pomówień
Generalny inspektor Ochrony Danych Osobowych wydaje decyzję w sprawie
oddalenia  mojej  Skargi  sygn.  akt  DOLiS/DEC  –  976/16/88923  z  dnia  6
października  2016r.  Za  pośrednictwem  GIODO  kieruję  sprawę  do
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  sygn.  akt  II  SA/Wa
487/17.  WSA  na  podstawie  zgromadzonego  materiału  w  tym  pomówień
Andrzeja Wyrzykowskiego (sprawa o Pomówienie z art. 212 &1 i 2 kk. w toku
w  Sądzie  Rejonowym  w  Jarocinie  sygn..  akt  II  K177/19)  oraz  właściciela
Zakładu Pogrzebowego Anturium w Kamiennej Górze Łukasza Słowińskiego.
Skargę oddalono w dniu 17.11.2017r. Równocześnie w marcu 2017 r. składam
zawiadomienie na Policji w Jarocinie w sprawie Pomówienia z art. 212 & 1 i 2
kk. przeciwko Łukaszowi Słowińskiemu (właścicielowi zakładu pogrzebowego
Anturium w Kam. Górze) i  Agnieszce Słowińskiej (rzekomo zatrudnionej w
tym zakładzie, w czasie sprawy wychodzi że pracowała „na czarno”. Sprawa
trafia do Sądu Rejonowego w Jarocinie sygn. akt II K 67/17. Jednak w ramach
tzn. „ekonomii procesowej” zostaje przeniesiona do Sądu w Kamiennej Górze
Postanowieniem  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu  sygn.  akt  II  Ko  33/17.  Po
przeniesieniu do Kamiennej Góry sprawa otrzymuje sygnaturę akt II Ka 418/17
i trafia do SSR Wojciech Bąka który pomimo że sprawę badały już dwa sądy
ten próbuje ją umorzyć ze względu na przedawnienie. Sprawa trafia do Sądu
Okręgowego  w  Jeleniej  Górze  który   Postanowieniem  z  dnia  19.01.2018r.
postanawia uchylić do ponownego rozpoznania przez Sąd w Kamiennej Górze
postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie II Ka 418/17. Kolejnym
sędziom który otrzymał tę sprawę jest  SSR Konrad Kosowski.   Dokumenty
Sanepidu dołączone zostają do akt sprawy w październiku 2018r. a dokumenty
zarządcy  cmentarzy  komunalnych  w  Kamiennej  Górze  nie  włączono  nigdy
pomimo  ponownych  wniosków,  ciekawym  jest  że  ze  sprawy  na  której
przesłuchiwano  świadków  powstaje  protokół  w  którym  zapisano  że  nie
zaprzysiężona świadków pomimo że taki  wniosek złożyłem na sprawie,  nie
wnosiłem o sprostowanie protokołu bo już tym wszystkim byłem zmęczony i
zdrowie mi wysiadło. Wyrok w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze zapada
17.01.2019r i  zarówno mój adwokat oraz ja wnosimy od niego Apelację do
Sądu  Okręgowego  w  Jeleniej  Górze.  Ostateczny  wyrok  Sądu  Okręgowego
zapada  w  dniu  09.07.2019r.  Nigdy  nie  doczekałem  się  zabezpieczenia
Dokumentów dotyczących nielegalnej ekshumacji mego dziadka będących w
posiadaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze. Za to z akt
Sanepidu dowiedziałem się że Powiatowy Inspektor wielokrotnie poświadczył
nieprawdę.

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych.
Data 18.02.2020r.                               Podpis Marian Matkowski



29. Otto Eugenia 

I. Dane osoby pokrzywdzonej      
Eugenia Otto 03-984 Warszawa ul. Mikołajczyka 1/28
E-mail; eugenia.otto@op.pl tel.: 607 159 456
w imieniu własnym i rodzeństwa- 5 tka ustawowych spadkobierców.

II. Krótki opis sądowej krzywdy:   

Nabyliśmy  spadek  po  rodzicach  w  2011  roku   w  kwocie  ca  350  000  zł  i
utraciliśmy  go   w  wyniku  postanowienia  sądowego  wydanego  z  rażącym
naruszeniem prawa  w 2017 roku „procedującego” na  „ KSEROKOPII K61”
na rzecz obcych nam ludzi jak poniżej:
1/. Spadek z ustawy po rodzicach w kwocie ca 350 000 zł nabyliśmy z ustawy
w  wyniku   prawomocnego   Postanowienia  Sądu  Rejonowego  w  Bielsku
Podlaskim sygn. Akt I Ns1818/11 z  04.11.2011r.  po ojcu  i  prawomocnego
Postanowienia  Sądu Rejonowego W Bielsku Podlaskim sygn. Akt I Ns2441/11
z 28.12.2011r. po mamie.
2/. Działu spadku - zgodnie z wolą rodziców-  nie zdążyliśmy dokonać gdyż w
grudniu 2011 roku ku naszemu zaskoczeniu  obcy nam ludzie  dalej  zwani
„ zainteresowani”   dostarczyli do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim dwa
dokumenty na ich rzecz tj.  testament i  umowę dożywocia.  Pomimo, że oba
obarczone oczywistą  bezwzględną nieważnością  PRIMA VISTA  z  mocy
prawa z  Art. 58k.c.  EX  TUNC  nie zostały zweryfikowane przez SR  od
strony  formalno-prawnej  i  stanowiły  podstawę   wieloletniego  kosztownego
„procedowania” i wydawania  wyroków. 
 3/.  Za   Postanowieniem  apelacyjnym  z  31.08.2017  II  Ca  481/17  z  dnia
31.08.2017 do postanowienia Sądu Rejonowego z  21.12.2016r. sygn. Akt  I Ns
2086/11   połączonej z I Ns 2587/11 pozbawiono  nas mienia po rodzicach  w
kwocie ca 350 000 zł  na rzecz/z powodu niespokrewnionych z nami ludzi dalej
zwanych „ zainteresowani”  na  podstawie:

1/.”  Kserokopii  K  61”   nie  najlepszej  jakości  (  zaczernionej)  akt   sprawy
zwanej „ Testament notarialny z 14 października 2009r”  REPERTORIUM  A
Nr 7923/2009 (niepotwierdzona za zgodność z oryginałem  kserokopia  nie
może być  podstawą do prowadzenia dowodu w trybie art. 308 k.p.c. SN  LEX
Nr 453727), której nieautentyczność jest   oczywista PRIMA VISTA nie tylko
dla prawnika ale i laika.. – sygn. akt  I Ns 2587/11. 
2/.Nieważnej  EX  TUNC  Umowy  Dożywocia  notarialnej   z
23.03.2011r.Repertorium  A  Nr  1567/2011  ustanowionej  na  spółdzielczym
prawie  własnościowym  do  lokalu  KW.  Nr  BI2P/00015525/3  (umowa
dożywocia ustanowiona nie na własności a  spółdzielczym prawie do lokalu z



mocy prawa jest nieważna z art. 58k.c. Przedmiotem umowy dożywocia jest
przeniesienie własności nieruchomości, a nie praw art .908 w związku z art.
244:.)   dla    unieważnienia  której  aczkolwiek z  powodu     bezwzględnej
nieważności    KRIO    potrzebował  Sąd ponad  5-ciu lat -  syg.  I Ns 2086/11 i
3/.Bezprecedensowego  nie/otwarcia i nie/ogłoszenia  testamentu notarialnego
jak  wynika  z   Protokołu    z  dnia  30.12.2011r.    będącego  realizacją
kuriozalnego   „  Wniosku  o  zmianę  postanowienia  (  I  Ns  1818/11)   o
stwierdzenie nabycia spadku” z 27.12.2011r. z art. 679 kpc    złożonego w SR
przez „ zainteresowaną” wraz z Aktem zgonu naszego ojca z 07.07.2011r. -
sygn.. akt  I Ns2587/11.

III. Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal 

Zaistniałe dotyczy 2009-2020. Pomimo prawomocnych postanowień ciągle się
odwołujemy.  Teraz jesteśmy na etapie Kasacji Nadzwyczajnej  z 08.12.2017r.
Będziemy walczyć dalej. Chyba, że śmierć nam w tym przeszkodzi. O zasady,
o podstawowe  prawa konstytucyjne, o słuszną sprawę  i jak uczyła nas ŚP
Mama,  wyjątkowa  kobieta,  mama,  żona,   nauczycielka,   przyjaciel,  mądry
człowiek   należy walczyć.  

IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy

1/. Sygn.  Akt I Ns1818/11 z  04.11.2011r. – Prawomocne postanowienie SR  w
Bielsku Podlaskim z ustawy po ojcu.
2/. Sygn. Akt I Ns2441/11 z 28.12.2011r. -  Prawomocne Postanowienie  SR  w
Biesku Podlaskim z ustawy po mamie.
3/.  Sygn.  Akt.  I  Ns  2587/11/11  (  połączona  na  wniosek  „zainteresowanej”
30.03.2012r. z I Ns2086/11)-Postanowienie z 16 października 2013r.  SR  w
Bielsku Podlaskim.
4/. Sygn. akt. II Ca 23/13  - Postanowienie SO  w Białymstoku  z 13.02.2013r.
odnośnie apelacji (5) od  I Ns 2587/11.
5/. Kasacja do SN  od Postanowienia sygn.. II Ca 23/13 do I Ns 2587/11 z
29.04.2013r. złożona przez naszą adwokat Alicję Romejko.
6/.  Sygn.  akt  IV  CSK  315/13  –  Postanowienie  SN  z  uzasadnieniem  z
14.11.2013r. „ O odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania”.
7/.  Sygn. I Ns 2086/11 ( połączone z I Ns 2587/11 z 30.03.2012r. które się
uprawomocniło jak 13.02.2014r)  Postanowienie SR w Bielsku Podlaskim z
21.12.2016r.
8/.  Sygn. II  Ca 481 /17 Postanowienie SO w Białymstoku z 31.08.2017r. –
apelacja od I Ns 2086/11 połączonej z I Ns 2587/11. 
9/. Postępowanie Komornicze Km1317/17 na rzecz „zainteresowanych „ w tym
na  PESEL zmarłej „zainteresowanej” 28.03.2018r.
10/. Klauzula wykonalności z dnia 13.10.2017r. i z 16.03.2018r z dnia 



11/.Dziesiątki  odwołań i postanowień o różnych sygnaturach  w jednej i tej
samej sprawie z lat  2017-2020.
12/. Dowód Nr 1 na przestępstwo celowe z Art. 286 KK w związku z Art. 270
KK i niestety z Art. 272 KK jeśli nie to strach się nie bać.
13/.  Sygn. akt   VII KP 104/19 PR Ds. 215.2019 SR w Bielsku Podlaskim VII
Wydział  Karny w Hajnówce  z  06.02.2020r.  -   reasumpcja   zaistniałego w
latach 2009-2020 z powołaniem się  na  Art.  365  do  I  Ns 2587/11/ I  Ns
2086/11/ II Ca 481/17 z dnia 31.08.2017r. 

V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków

1/.  Pani   adwokat  Alicja  Romejko   (reprezentowała  nas   we  wszystkich
sprawach  od  śmierci  rodziców tj.  od   2011r.  do  22.12.2016r.)   -  gdyby  w
styczniu  2012roku  zweryfikowała    bazowe  dokumenty  dostarczone  za
wnioskiem  „  zainteresowanej”   z  27.12.2011r.,   „  Protokół  otwarcia  i
ogłoszenia testamentu”  z 30.12.2011r. i  nieważną Umowę Dożywocia  EX
TUNC nasza sprawa zakończyłaby się w styczniu 2012r. 
2/. Sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim  Pan Anatol Ławrynowicz  -
sygn.. akt  I Ns 2587/11.
3/.  Sędzina   Sądu  Rejonowego  w  Bielsku  Podlaskim  Pani  Małgorzata
Hajduczenia – sygn.. akt I Ns 2086/11 połączona z wniosku” zainteresowanej”
30.03.2012r. ze sprawą sygn.. I Ns 2587/11.  
4/.  Prokurator  Pan Jan  Andrejczuk z  Prokuratury Rejonowej  w Hajnówce -
sygn. PR  Ds. 135/13, PR Ds. 263.2016, PR Ds. 1018.2018PR Ds. 215.2019 -
bez merytorycznej analizy umarzał wszystkie  postępowania  „ nie dopatrując
się  znamion  czynu  zabronionego  ”   niezmiennie  powołując  się   tylko  na
prawidłowość Postanowienia I  Ns 2587/11 z 16.10.2012r.  i  Postanowienia  I
Ns2086/11 z 21.12.2016r. 
5/.  Pan  Komornik  Łukasz  Ignatowicz  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Bielsku
Podlaskim   -  Km1317/17    pomimo   licznych  i   uzasadnionych  naszych
wniosków  i  dostarczonych  dowodów  na  przestępstwo  celowe   przez
„ zainteresowanego”  konsekwentnie realizował egzekucję   w latach 2018-
2019 na PESEL zmarłej „ zainteresowanej” 28.03.2018r.
W zaistniałym absurdzie   w latach 2009-2020 z udziałem niespokrewnionych z
nami  obcych  ludzi  oraz  złej  jakości  „KSEROKOPII  K61”  chcąc  nie  chcą
uczestniczyło  dziesiątki  a  może  nawet  setki  ludzi  prawa,  urzędników
państwowych,  osób  zaufania  publicznego    popełniając  tak  zwany  „  Błąd
Zaufania”  bo co do zasady   procedowanie na etapie Sądu Rejonowego  winno
być  dokonane   z  należytą  starannością.    Nasz  przypadek  to
BEZPRECEDESOWE  procedowanie i postepowanie nie zgodne ani z prawem
polskim ani europejskim.



VI. Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)

1/. Postanowienie I Ns 2587/11 ( połączone z I Ns 2086/111) uprawomocniło
się 13.02.2012r. w ślad za Postanowieniem Sadu Najwyższego z 14.11.2013r.
IV CSK 315/13  „ O odmowie przyjęcia kasacji do rozpoznania”.  
Według naszej Pani adwokat ostatnią deską ratunku mogłaby być Skarga do
Trybunału  Praw  Człowieka  w  Strasburgu  jeżeli  znalazłabym  kogoś  do  jej
napisania.  Oczekując na uzasadnienie z Sądu Najwyższego   aby dotrzymać
ustawowego  terminu  do  jej  złożenia    napisałam  dwustronicowy  list  do
Strasburga.  W krótkim czasie  otrzymałam pozytywną   odpowiedz  i  nadany
numer.   Po  złożeniu  pełnego  wniosku  w  terminie   zgodnie  z  wymogami
formalnymi  i  po  załączeniu  postanowienia  SN  okazało  się  ,  że  złożona
Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nie może być rozpatrzona
ze względów proceduralnych.  Postanowienie „  O odmowie przyjęcia kasacji
do  rozpoznania”   nie  jest  równoznaczne  z  Postanowieniem  „  O przyjęciu
kasacji  do rozpoznania”.  Nie miałam tej  wiedzy przygotowując wniosek do
Strasburga. 
2/.  W  sprawie   Postanowienia  I  Ns  2086/11  połączonej  z  I  Ns  2587/11
oczekujemy na decyzję  Prokuratora Generalnego w związku z wnioskiem o
Kasacją Nadzwyczajną z Ustawy o SN  z 08.12.2017r. 

VII. Opis sprawy   

1/. Spadek z ustawy po rodzicach w kwocie ca 350 000 zł nabyliśmy z ustawy
w  wyniku   prawomocnego   Postanowienia  Sądu  Rejonowego  w  Bielsku
Podlaskim sygn. Akt I Ns1818/11 z  04.11.2011r.  po ojcu  i  prawomocnego
Postanowienia  Sądu Rejonowego W Bielsku Podlaskim sygn. Akt I Ns2441/11
z 28.12.2011r. po mamie.
2/. Działu spadku - zgodnie z wolą rodziców-  nie zdążyliśmy dokonać gdyż w
grudniu 2011 roku ku naszemu zaskoczeniu  obcy nam ludzie, niespokrewnieni
dalej zwani „ zainteresowani”   dostarczyli do Sądu Rejonowego w Bielsku
Podlaskim dwa dokumenty na ich rzecz. Pomimo, że oba obarczone oczywistą
bezwzględną nieważnością  PRIMA VISTA  z  mocy prawa z  Art. 58k.c.  EX
TUNC  nie zostały zweryfikowane przez Sąd  od strony formalno-prawnej i
stanowiły podstawę  wieloletniego kosztownego  „procedowania” i wydawania
wyroków. 
 3/. Po latach bezprecedensowego  „procedowania” Sąd Rejonowy  w Bielsku
Podlaskim z naruszeniem  powagi rzeczy osądzonej  za  Postanowieniem z
21.12.2016r.  sygn.  Akt   I  Ns  2086/11  (  połączonej    z  wniosku
„zainteresowanej” na nasz koszt   z  I Ns 2587/11r.,które uprawomocniło się
13.02.2014r.)   pozbawił  nas  mienia  po  rodzicach   ca  350  000  zł  (  trzysta
pięćdziesiąt  tysięcy  złotych)  na  rzecz/z  powodu  niespokrewnionych  z  nami
ludzi, jak się okazało  w latach 2018-2019 oszustów przestępstwa celowego z



art.  286  KK  w  związku  z  art.  270  KK  i  art.  272  KK  dalej  zwanych
„ zainteresowani”  na  podstawie:

1/.”  Kserokopii  K  61”   akt   sprawy  zwanej  „  Testament  notarialny  z  14
października 2009r”  REPERTORIUM  A Nr 7923/2009 (niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem  kserokopia  nie może być  podstawą do prowadzenia
dowodu w trybie art. 308 k.p.c. SN  LEX Nr 453727), której nieautentyczność
jest   oczywista PRIMA VISTA nie tylko dla prawnika ale i laika.. – sygn. akt  I
Ns 2587/11. 
2/.Nieważnej  EX  TUNC  Umowy  Dożywocia  notarialnej   z
23.03.2011r.Repertorium  A  Nr  1567/2011  ustanowionej  na  spółdzielczym
prawie  własnościowym  do  lokalu  KW.  Nr  BI2P/00015525/3  (umowa
dożywocia ustanowiona nie na własności a  spółdzielczym prawie do lokalu z
mocy prawa jest nieważna z art. 58k.c. Przedmiotem umowy dożywocia jest
przeniesienie własności nieruchomości, a nie praw art .908 w związku z art.
244:.)   dla    unieważnienia  której  aczkolwiek z  powodu     bezwzględnej
nieważności    KRIO    potrzebował ponad  5-ciu lat -  syg.  I Ns 2086/11.
3/.Bezprecedensowego  nie/otwarcia i nie/ogłoszenia  testamentu notarialnego
jak  wynika  z   Protokołu    z  dnia  30.12.2011r.    będącego  realizacją
kuriozalnego   „  Wniosku  o  zmianę  postanowienia  (  I  Ns  1818/11)   o
stwierdzenie nabycia spadku” z 27.12.2011r. z art. 679 kpc    złożonego w SR
przez „ zainteresowaną” wraz z Aktem zgonu naszego ojca z 07.07.2011r. -
sygn.. akt  I Ns2587/11.
Z upływem 5-ciu  lat   od śmierci  rodziców zmarłych w 2011r.   w ślad  za
niezwykle bolesnym procesem  udawadniającym  nam „ NIEGODNOŚĆ”- co
prawda bezskutecznie bo byliśmy dobrymi dziećmi -  pozbawiono nas nawet
ZACHOWKU. Z umowy dożywocia jak wiadomo nie przysługuje a z upływem
5-ciu lat od  śmierci ojca  już się nie należy z testamentu ( przedawnienie).

Pomimo nadania nam nawet    statusu „ POKRZYWDZONYCH” ( sygn. akt.
PR Ds. 215.2019 /VII Kp 104/19  )    to  nazwisko nasze  jako „ DŁUŻNIK”
widniało   na ścianach użyteczności publicznej takich jak Urząd Miasta, Sąd
Rejonowy w Bielsku Podlaskim oraz w  Prokuraturze  Rejonowej w Hajnówce.

-  „ Zainteresowany” zaś  w majestacie prawa  w latach 2018-2019 przeistaczał
się z oszusta  w „WIERZYCIELA” na potrzeby egzekucji komorniczej  sygn.
akt  Km  1317/17  > 100 000 zł ( w tym depozytu z czerwca 2019r. > 66 000zł)
KW  BI2P/00020564/6  na  PESEL  swojej  zmarłej   matki   i  2-kartkowe
postanowienie I Ns 2086/11 a
 
-  na   potrzeby bezprawnego  przejęcia  naszego spółdzielczego  mieszkania
własnościowego   KW  BI2P/00015525/3      o  wartości  >  80  000  zł   z
powołaniem  się  na   unieważnioną   umowę  dożywocia,  AKT ZGONU  nie
swojej matki a NASZEGO OJCA ( RODO?) z pominięciem postanowienia I
Ns2086/11   tj.  bez  jakiegokolwiek   tytułu  prawnego  (  ukrycie  faktu  nie/



istnienia testamentu czy podatków? )  na bazie  tylko OŚWIADCZEŃ     we
„ WŁAŚCICIELA”  w ślad za jak najbardziej autentycznym Poświadczeniem
dziedziczenia już po swojej matce zmarłej 28.03.2018r.-  Dowód Nr 1.

Istotnym  są  fakty  gatunkowo  mniejszej  wagi  potwierdzające  oszustwo
kierunkowe realizowane przez „ zainteresowanych” w latach 2009-2020  z art.
286 KK niestety  w związku z art. 272KK , jeżeli jest inaczej strach się  nie
bać. Otóż:
- po śmierci naszych rodziców w 2011r. ku naszemu absolutnemu  zaskoczeniu
jako, że  nabyliśmy już spadek z ustawy i po ojcu I Ns1818/11 i po mamie I Ns
2441/11  TO  „zainteresowani”-  obca kobieta, nie żona, nie konkubina, nie
opiekunka a odpłatna służąca z kaprysu  naszego niestety  ekstrawaganckiego
ojca -  i jej syn „ zainteresowany  do całości jak zeznał w styczniu 2012roku ”
dostarczyli   do SR nieważne dokumenty  zapewne z założeniem  , że SR  nie
będzie   weryfikować  ich   pod  względem formalno-  prawnym  bo  z  nazwy
przecież   „notarialne”.   SR  faktycznie  przez  lata  na  bazie  kserokopii  złej
jakości procedował i wydawał postanowienia w tym prawomocne.

-  SR  pominął  milczeniem  miejsce  sporządzenia  w/w  testamentu.  Według
„ zainteresowanej”  <Znane są jej okoliczności sporządzenia testamentu. Była
przy  tym  kiedy  spadkodawca  oświadczał  swoją  wolę.  Działo  się  to  w
Kancelarii  Notarialnej.  W  kancelarii  oprócz  niej  byli  jeszcze  pracownicy.
Obcych  ludzi  nie  było>.   Za    „Wnioskiem  o  zmianę  postanowienia”
27.12.2011r.  czytamy  <...  zainteresowana  nabyła   spadek   w  całości  na
podstawie  testamentu  sporządzonego  przed  notariuszem  w  Kancelarii
Notarialnej>.Według zaś  Kserokopii K61 testamentu z 14 października 2009r”
REPERTORIUM  A Nr  7923/2009  (  oryginału  brak)   miało  to  miejsce  w
mieszkaniu. Notariusz przyszedł do obłożnie chorego ojca. Tego samego dnia
chory ojciec poszedł do notariusz po Wypis?

-  Sąd  Rejonowy     oświadczenia  „  zainteresowanych  „   „  O  lekkim
niedosłuchu”  przedłożył  nad   profesjonalną   dokumentację  specjalistyczną
potwierdzającą  „   Głuchotę  –  H90”   trzech   niezależnych   specjalistów
laryngologów. 

-Sąd  Rejonowy  dwie  nieprofesjonalne   ekspertyzy  kryminalistyczne
sporządzone  przez  młodą  i  niedoświadczoną   grafolog   na  wycinkach  tj.
„ flancach podpisu ”  z w/w Kserokopii K61 akt sprawy na  niedopuszczalnym
jednym podpisie porównawczym  nieznanego pochodzenia, czasu i autorstwa
K24 -   aczkolwiek z perspektywy czasu będącego częścią  planu-  uznał  za
miarodajną  i wystarczającą  aby na ich  podstawie  pozbawić  nas mienia po
rodzicach. Nasze wnioski o badanie testamentu uznał za bezzasadne. Testament
tj. oryginał  na przestrzeni ośmiu lat nigdy nie był  badany. Nie było go też w
szafie pancernej SR. Nasze kolejne wnioski o zbadanie testamentu ( oryginału)
w  tym  z  grudnia   2016r.   został  oddalony   jak  czytamy  w  uzasadnieniu



Postanowienia  z 21.12.206r.  I  Ns2086/11 „ … bo zmierzający  w myśl  art.
217k.p.c do przedłużenia postepowania”
 
-  Mnogość   kosztownych  (na  nasz  rachunek)     ekspertyz  lekarskich,
psychologicznych, psychiatrycznych nasza  adwokat, która reprezentowała nas
od  sierpnia  2011r  do  22.12.2016r.(  wymówiła  swoje  usługi)   tłumaczyła
wymaganiami proceduralnymi. Pomijając ich  zasadność - bo oczywistym było
i  nie  kwestionowaliśmy  tego,  że  ojciec  w  dacie  zarówno  testamentu
14.10.2009r. jak i w dacie umowy dożywocia 23.03.2011r. ( zmarł 02.07.2011r)
był ciężko chory,  intensywnie  hospitalizowany.  Jako ciekawostka.  Według
biegłych  ( za wyjątkiem jednej)  22 leki dziennie (w tym 3 psychotropy)   i
głuchota  H-90 < nie miały absolutnie żadnego wpływu na stan psychiczny i
fizyczny ojca   a jedynie ratowały ojcu  życie>. Według nas był chory i  dlatego
wymagał permanentnej opieki, która mu zapewniliśmy.

-   Sędziowie  wyższych instancji-   z   wyjątkami wskazującymi na Kasację
nadzwyczajną z  Ustawy z 08.12.2017r  o SN-   na przeciągu  OŚMIU  lat
pomimo  oczywistych  rażących  naruszeń  prawa,  licznych  błędów  formalno-
prawnych,  „  barbarzyńskich   pomyłek  pisarskich”  i  niestety  licznych
„  KALAMBURÓW”    ustalenia  Sądu  Rejonowego  (bez  merytorycznej
analizy)   podzielały  w  pełni   jako  własne  z  powołaniem się   li  tylko   na
„ logiczne rozumowanie” i  „ doświadczenie życiowe” z pominięciem nawet
identyfikatora  testamentu ,  podstawy prawnej tj. art. 679 kpc ,  identyfikacji
stron, niezgodnych z prawem klauzul wykonalności  ( trzy) jak i  bezwzględnej
oczywistej  nieważności w/w dokumentów z Art. 58 k.c.(elementarz).
  Sąd  Najwyższy   na  początku  2018  roku  pomimo  popełnienia  „  błędu
zaufania”  14.11.2013r.    w sprawie I Ns 2086/11 połączonej z I Ns 2587/11
wskazał   Kasację  Nadzwyczajną  z  08.12.2017r.  jako  sposób  naprawczy
zaistniałego.   Niestety  z  powodów  proceduralnych  Sąd  Najwyższy  bez
otrzymania  wniosku  od  Prokuratora  Generalnego  /  Rzecznika  Praw
Obywatelskich  nie  ma  możliwości  działania  w  tym  zakresie  ze  względów
proceduralnych.
W ślad za sześcioletnim „ procedowaniem” 20 miesięcy temu     jako jedni z
pierwszych  podjęliśmy działania  o wniesienie kasacji nadzwyczajnej do Sądu
Najwyższego   od  postanowienia  wydanego  z  rażącym  naruszeniem  prawa
której   źródłem  umocowania jest art. 89 i następne  Ustawa  z  8 grudnia 2017
r. o Sądzie Najwyższym obowiązująca  w polskim systemie prawnym  od  3
kwietnia  2018r.  Potraktowaliśmy ją  jako ostatnią  deską  ratunku  w ślad  za
słowami Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy: „ Jeżeli ktoś czuje
się skrzywdzony tym orzeczeniem, będzie mógł ubiegać się o wniesienie takiej
skargi nadzwyczajnej do SN, po to, żeby właśnie trudne sprawy ludzkie, tych,
którzy mają głębokie poczucie krzywdy na skutek orzeczeń polskich sądów,
mogły być załatwiane, mogły być jeszcze raz rozpoznane”.
Uwierzyliśmy w ten instrument  naprawczy.  Tym bardziej,  że  jak   donoszą
media  na  potrzeby  rozpatrzenia    wniosków   o  „Kasację  nadzwyczajną  ”



Prokuratura Krajowa utworzyła specjalny Wydział Skargi Nadzwyczajnej. Do
Rzecznika  Praw  Obywatelskich  wpływają   tysiące  wniosków.  W  Sądzie
Najwyższym na  okoliczność   „  skargi  nadzwyczajnej”  utworzono specjalną
komórkę. Tymczasem   według  Rzeczników zarówno   Prokuratury Krajowej
jak  i  RPO  wniosków     jest  tysiące   aczkolwiek  większość  z  nich    są
„bezzasadne”.  Są  to  skargi  niezadowolonych  z  „  prawomocnych  wyroków
sądowych opartych na procedurach”. W co  trudno nam  uwierzyć i zrozumieć?
Od kilkunastu  miesięcy wciąż   czekamy z nadzieją   na   decyzję  co  do jej
„ ZASADNOŚCI” od  Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro. W
nim cała nasz nadzieja.  Może  płonna bo  o zasadności, celowości  kasacji
decydują nie dowody ( nawet te nowe)  a   opinia SR w Bielsku  Podlaskim
i/lub  opinia  Prokuratury  Rejonowej  w  Hajnówce   (via  Regionalna),  która
kilkakrotnie  umarzała  postanowienie  bez   merytorycznej  analizy    z
powołaniem  się  jedynie  na  kwestionowane  postanowienie  sądowe    I  N  s
2086/11 połączonej   z I Ns 2587/11.
  
Rzecznik  Praw  Obywatelskich   nasz  Wniosek  o  Kasację  Nadzwyczajną  z
Ustawy z  08.12.2017r.   uznał  za    „  BEZZASADNY” w oparciu  tylko  o
kwestionowane     Postanowienia SR  w Bielsku Podlaskim I Ns 2086/11 (poł.
z I Ns 2587/11)  z 21.12.2016r.  Nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości
ani  w „ procedowaniu” na złej jakości  KSEROKOPII K61 akt sprawy, ani
braku  otwarcia  i  ogłoszenia  testamentu   co  wynika  wprost  z  protokołu  z
30.12.2011r.,  ani  faktu,  ze  dwie  opinie  kryminalistyczne  są  sporządzone na
KSEROKOPII  K61 i  na  jednym niedopuszczalnym podpisie.  Według RPO
prawomocne  postanowienie  z  ustawy   I  Ns1818/11  z  04.11.2011r.   „  ..  w
ramach skargi nadzwyczajnej naruszenie prawa musi mieć większą wagę niż
stabilność prawomocnego orzeczenia sądowego”.      Dziwne bo postanowienie
końcowe tj. apelacyjne   Sądu Okręgowego w Białymstoku sygn.. akt  II Ca
481/17  z  31.08.2017  od  postanowienia  z  21.12.2016r.  sygn..  akt   I  Ns
2086/11( połączone z I Ns 2587/11) oparte na „ KSEROKOPII K61”  uznał za
wiążące   „ z uwagi na art. 365 kpc .. wiążące  nie tylko strony i sąd, który je
wydał, lecz również inne sądy, inne organy państwowe i organy administracji
publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby”.   A
dalej za RPO   w związku z  zasadą  trwałości orzeczeń sądowych, pewności
obrotu prawnego zaufania obywateli do państwa i prawa   mają  szczególne
znaczenie,  ponieważ   z  reguły  uchylenie  prawomocnego  orzeczenia  jest
równoznaczne z pozbawieniem innego podmiotu ochrony prawnej przyznanej
mu tym orzeczeniem”. 
Nie znajduję słów na opisanie bólu jakiego doznałam czytając  argument  RPO.
Na bazie” kserówki  K61”złej jakości pozbawiono nas mienia po rodzicach,
mnie  i  moje  rodzeństwo  okradziono  ze  wszelkich  praw  konstytucyjnych,
wartości które były nam bliskie, patosu pracy i nauki, zaufania do urzędu/osoby
zaufania publicznego, narażono na niebywale niehumanitarną egzekucję ( nie
tylko  komorniczą)  Km1317/17  w  latach  2018-2019,  zniszczono  nam nasze



marzenia i plany… Po ośmiu latach „ procedowania” jesteśmy zniszczonymi,
schorowanymi ludźmi  a RPO mówi o „ ochronie przyznanej” oszustowi. 

Można zrozumieć - choć z trudem-,  że Sąd  powołuje się  na art. 365 kpc gdyż
< Sędzia nie podlega postępowaniu dyscyplinującemu w zakresie działalności
orzeczniczej>. Znalazło to   uzasadnienie do postanowienia  Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim VII Wydział Karny w Hajnówce z 06.02.2020r. sygn.. akt
VII  Kp  104/19  PR  Ds.  215.2019,  które   jest  reasumpcją  zaistniałego
ośmioletniego absurdu. 
Otóż oprócz tego, że na wokandzie nie było „ zainteresowanego”  to Sąd  w
zaistniałym  w  latach  2009-  2020  tj.  „procedowaniu”   w  oparciu  o
„ KSEROKOPIĘ K61” ,   nie  /otwarciu  i  nie/ogłoszeniu testamentu,  dwóch
ekspertyzach  kryminalistycznych  (  w  tym  kategorycznej)   opartych  na
„KSEROKOPII K61”, nieważnej umowie dożywocia  EX TUCK i KRIO    nie
dopatrzył  się  żadnych  nieprawidłowości  ani  błędów.   Jest  zaś  związany
prawomocnym   postanowieniem  z  31.08.2017r.  Sądu   Okręgowego  II  Ca
481/17  „ .. z uwagi na art. 365 kpc „. Tym samym przejęcie mienia  naszych
rodzicach przez  „ zainteresowanych”  na podstawie  „ KSEROKOPII K61” i w
ślad za nie/otwarciem i nie/ogłoszeniem testamentu nie zależnie jak absurdalnie
to brzmi jest prawidłowe..

Według  nas  pomijanie  dowodów  tych   nowych  i   oczywistych  starych,
opieranie  się  tylko  na  kwestionowanym  postanowieniu/  opinii   twórcy
wadliwego postanowienia o jej zasadność  bez wysłuchania nas jako strony
pokrzywdzonej postanowieniem   to  absurd. To tak jakby pytać oszusta czy
oszukał  a  złodzieja  czy  ukradł….  Logicznym  byłoby  aby  kwestionowane
postanowienia,  dowody  były  przedmiotem  analizy  przez  niezależnych
prawników  /  specjalistów  branżowych  z  należytą  starannością  jako,  że  za
każdym takim wnioskiem może  się  kryć  dramat,  tragedia  ludzka  taka  jaka
dotknęła nas. 
Co gorsza  korzystając  z     Ustawy  z  8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
zgodnie z prawem    pogorszyliśmy  nieświadomie  swoje już i  tak trudne
położenie.  Zrzucając postanowieniu rażące naruszenie prawa  podważyliśmy
jak  wynika  z  toczącej  się  dyskusji  status  Sędziego,   który  nie  podlega
postępowaniu  dyscyplinującemu  w  zakresie  działalności  orzeczniczej  I  Ns
2086/11 poł. z I Ns 2587/11.

Obawiamy się,  że  w świetle  powyższego  Skarga  Nadzwyczajna  8  grudnia
2017 r  to fikcja.  Jeśli zaś  już komuś służy to  tylko nielicznym i w większości
tym „ Z URZĘDU” jako, że  < Sędzia co do zasady i zgodnie z literą prawa  nie
podlega  postępowaniu  dyscyplinującemu  w  zakresie  działalności
orzeczniczej>. Chcielibyśmy  się mylić.
Jako, że bezprecedensowo pozbawiono nas mienia po naszych rodzicach   i to
nie  50 zł a  ca 350 000 zł na rzecz/z powodu oczywistych  oszustów na bazie
nieważnych dokumentów z art. 58 k.c. aczkolwiek z nazwy  „ notarialnych  ”



złej jakości kserówek  sugerowano nam zwrócić się do  Prezydenta RP pana
Andrzeja  Dudy o pomoc.  Problem w tym, że  tak jak w przypadku Kasacji
Nadzwyczajnej z 08.12.2017r. nasz wniosek musiałby  być zaopiniowany przez
Sędziego,  który  wydał  wadliwe  postanowienie.  Oczekiwanie  od  twórcy
wadliwego postanowienia  „ mea culpa mea maxima culpa” nie jest  logicznym
ani zgodnym z doświadczeniem życiowym. 

Według zaś innych remedium na zaistniałe zło to tylko Media.  Według nas
ucierpiałaby reputacja   uwikłanych  w „ błędne postanowienie”  ludzi prawa i
nie tylko.  Dlatego świadomie  od lat składamy ugodowe propozycje. Niestety
nie są traktowane jako konstruktywne rozwiązanie  zaistniałego  problemu a
jako nasza słabość a „błędu” naprawić nikt nie ma ochoty. Strata jest. Winnych
brak! Oczywisty bezwzględny  oszust ma się dobrze? Jak to możliwe  zadaję to
pytanie od lat i to każdego dnia.

Czasy  słusznie  minione  to  przeszłość  a   strach  się  nie  bać.   Sędzina   w
kwestionowanym  Postanowieniu I Ns 2086/11 z 21.12.2016r. po opisaniu na
kilku stronach  prawdziwe intencje „ zainteresowanych” i ich działanie w złej
wierze orzekła   „  ..  spłata  ma stanowić swego rodzaju rekompensatę,  która
może być jako taka odczuwalna jedynie, gdy jest uiszczona w krótkim czasie i
w pełnej sumie. Uczestniczka ( zainteresowana) postępowania ma zatem prawo
otrzymać  dopłatę  tak  szybko,  jak  to  możliwe  zwłaszcza,  że  jest  już  osobą
starszą”. 
Za każdym razem gdy czytam  uzasadnienie przeszywa mnie nieznośny ból.
Jest  bowiem    zaprzeczeniem wszystkich  zasad,  wartości   i  cnót   których
uczyła nas  ŚP Mama, w 2011r też  starsza osoba. Została pozbawiona trudu
swojego życia . Była motorem wszelkich konstruktywnych działań. Zaczynała
z ojcem od zera. Urodziła nie tylko  piętkę dzieci. Wykarmiła nas, ubrała ale
tez  wychowała i wykształciła.   Zabrano jej wszystko.   Sędzina zaś w 2016
roku    dokonała  działu spadku -  nie po ojcu z „kserówki K61 testamentu”
bez numeru  REPERTORIUM, którego  oryginału brak  w szafie sądowej -   a
po Mamie zmarłej nagle 01.12.2011r. w szpitalu. Pękło jej serce?
Wydawałoby się, że tak jak w każdym zawodzie jeżeli  Sędzia czy to w wyniku
błędu  ludzkiego,  BŁĘDU  ZAUFANIA,  niedopatrzenia,  przemęczenia,
nienależytej staranności, ruty, ignorancji   wyda wadliwe postanowienie  winien
go naprawić. Niestety nie w przypadku Sędziego.  Nie rozumiemy dlaczego
nie   poinformowała  nas  o  tym  nasza  adwokat    w  dacie  kuriozalnego
postanowienia   SR  16.10.2012r.  sygn..   akt.   I  Ns2587/11  (  testament)
połączonej  z I Ns2086/11 (umowa dożywocia) i uczestniczyła do 22.12.2016r.
w pozorowanym bolesnym „ procedowaniu”?
1/. W wyniku bezprecedensowego  postanowienia  sądowego   bezpodstawnie
pozbawiono  nas  mienia  po  rodzicach  o  wartości  350  000zł,   poddano
niesłusznej  barbarzyńskiej   egzekucji  komorniczej  Km1317/17,
przeprowadzono  nagonkę  jak  za  łowną  zwierzyną  w  ramach  zaplanowanej
perfidnej  licytacji  majątku  brata  za  przysłowiową  „  1  zł”,    pozbawiono



reputacji,  tożsamości,   zdrowia,  pracy,  marzeń i  ośmioletniego  normalnego
życia ale  Sędziego   chroni  niezależność, niezawisłość  i prawo. Może spać
spokojnie.
2/.  Od ośmiu lat  nasze życie  to  niekończący się  koszmar.  Po wielu latach
„  dyskusji”    z  bezdusznym  systemem  od  którego  w  swojej  naiwności
oczekiwaliśmy  ochrony  i  obrony,   bezsilni,   bezradni,  pozbawieni
jakiejkolwiek pomocy i wsparcia z poczuciem niebywałej krzywdy społecznej
poddawani permanentnej kpinie, niewybrednej „zabawie”  utraciliśmy  również
zaufanie do osoby/urzędu zaufania publicznego, wiarę w wiarygodność  Ksiąg
Wieczystych i aktów notarialnych będących jakoby najwyższym  gwarantem
bezpieczeństwa prawnego każdego demokratycznego państwa jako, że np.  bez
uprawnień można zostać „ Właścicielem” cudzego  mieszkania o wartości > 80
000 zł  jedynie na bazie OŚWIADCZEŃ -   KW BI2P/00015525/3.  Strach się
nie bać.
Utraciliśmy też zdrowie. Jednak na  przekór wszystkiemu wciąż   żyjemy. Na
kolejne   ośmioletnie  udowadnianie w jednej sprawie  , że  czarne nie jest białe
nie  mamy już   ani  siły  ani  zdrowia.   Tym bardziej,  że  nasze  argumenty  z
nieznanych  nam  powodów  nie  zależnie  jak  oczywiste   bez  merytorycznej
analizy  kwalifikowane  są  jako  „  Bezzasadne  i   nie  zasługujące  na
rozpatrzenie”.
 Nieoczekiwanie dla nas  sam   „ zainteresowany” w poczuciu niezrozumiałej
dla nas  pewności, buty  i bezkarności  dostarczył ( Dowód Nr1)  oczywistych
dowodów na popełnione oszustwo celowe z art. 286KK w związku z art. 270
KK i  niestety  z  art.  272 KK.   na  przełomie  2018/2019r.  z    dokumentami
„notarialnymi”.   Pomimo   to   do  dnia  dzisiejszego     nawet   nie  został
przesłuchany  a jego   nazwiska  nie sposób  doszukać się  w aktach sprawy
Akt.  VII  Kp 104/19  PR Ds.  215.    Oczekiwaliśmy w swej  naiwności,  że
posiedzenie  wyznaczone  na  06.02.2020r.   zakończy  się  konstruktywnym
rozwiązaniem czy jakąś sensowną propozycję ugody, mediacją.  Jak wiadomo,
że przestępstwo z Art. 286 KK w związku z Art. 270 KK  o znacznej wartości
tj. > 200 000zł grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 10. 
Nie  w  przypadku  oczywistego  oszusta  Wiktora  Bazylego  Wiśniewskiego
nieodrodnego syna swojej matki. Jest    pod specjalna ochroną i mienie naszych
rodziców należy mu się jak przysłowiowemu psu buda. 
 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim VII Wydział Karny  w Hajnówce w u
sygn.. akt  Akt. VII Kp 104/19  PR Ds. 215. z dnia 06.02.2020r. z powołaniem
się   na Art. 365 kpc. § 1.  jest związany prawomocnym postanowieniem  I Ns
2086/11 / II Ca 481 /17 z dnia 31.08.2017r. 
Pytanie  tylko  dlaczego  ta  zasada  nie  miała  zastosowania  w  przypadku
Prawomocnego Postanowienia I Ns 1818/11 i  I Ns 2441/11 z 28.12.2011r.  Ma
zaś  zastosowanie  w  przypadku   postanowienia  wydanego  z  rażącym
naruszeniem  prawa  II  Ca  481/17  z  31.08.2017r.  (  do  I  Ns  2086/11  z
21.12.2016r. połączonego na wniosek „ zainteresowanej” 30.03.2012r. z I Ns
2587/11)   wydanego  w  oparciu  o  „KSEROKOPIE  K61”  i  nie/otwarciu  i
nie/ogłoszeniu testamentu i  analizach kryminalistycznych wykonanych przez



młoda i niedoświadczoną grafolog, której dostarczono wycinki podpisu a ta „ w
dobrej wierze „ dokonywała analizy, którą doświadczony nie tylko stażem ale i
wiekiem  Sędzia  uznał  za  miarodajną  i  wystarczającą  do  pozbawienia  nas
dorobku naszych rodziców.

Mówią, że nie popełnia błędu tylko ten co nic nie robi. Jednakże na logikę i
doświadczenie życiowe - na które  często powołują się Sędziowie- czy jeżeli
już  ktoś  popełni  błąd  nie  powinien  go  naprawić?  Czy  krzywda  nam
wyrządzona kiedykolwiek zostanie naprawiona. 
Jest nadzieja.  Ostatnio podczas Kongresu Poszkodowanych 18.02.2020 roku
pierwszy  od ośmiu lat  osoba publiczna Pan Władysław Kosiniak – Kamysz
widząc ogrom nieszczęść, tragedii ludzkich, umęczonych twarzy    grupy około
300  Pokrzywdzonych/  Poszkodowanych   wypowiedział  słowo
„ PRZEPRASZAM”.

W załączeniu: 
1/. Postanowienie I Ns 1818/11 + Protokół otwarcia i ogłoszenia z 30.12.2011r.
+ Wypis + KSEROKOPIA K61 ( nie najlepszej jakości zaczerniona ale taką
otrzymaliśmy z SR).
2/. 2 Ekspertyzy kryminalistyczne.
3/. Postanowienie I Ns 2587/11 z 16 października 2012r.
4/.  Postanowienie  I  Ns  2086/11  (  połączone  z  I  ns2587/11)  z  21.12.2016r.
wszystkie pozostałe to pokłosie. 
  

VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data  26.02.2020r.                                                    Podpis Eugenia Otto

30. Rosiek Anna 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Anna Rosiek ul. Śliwińskiego 8/7; 85-843 Bydgoszcz, +48 668 327 327
Aleksandra  Rosiek-Kryszewska  ul.  Łochowskiego  4/34  85-796  Bydgoszcz,
+48 606 67 95 15

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Lekarze po wykonywaniu zabiegów operacyjnych bez zgody pacjenta (matki
Ewy)  doprowadzają  do  dalszych  błędów  medycznych  min.  przez  podanie
insuliny  w  bardzo.  dużych  dawka  przy  niskim  poziomie  glikemii,
doprowadzają  do  przedawkowania  antybiotyków  podawanych  po  zakażeniu



pacjenta bakteriami  w czasie zabiegu operacyjnego w szpitalu, zawału mięśnia
sercowego po podanych lekach i  przedawkowania środków opioidowych tj.
jak   Morfina  –  145mg/  dobę,  która   podawana  była  wbrew obowiązującej
wiedzy i sztuce medycznej przed zgonem. Lekarze doprowadzają w ten sposób
do zatrzymania krążenia bez zgody chorego i rodziny i nie sporządzają na tę
okoliczność  żadnych  dokumentów.  Po  popełnionych  błędach  zawiadamiają
Prokuraturę  Rejonową  Bydgoszcz  Południe  w  Bydgoszczy  składając
zawiadomienie na córki jako udział osób trzecich w zgonie matki Ewy w 10
Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy sygn. PR 1 ds. 1936.2018. 
Prokurator  działający z  zawiadomienia  szpitala  Dominika Adam Mrozowski
zachowuje się skandalicznie, przekraczając zbiór zasad etyki prokuratorskiej –
krzyczenie i zastraszanie obu pokrzywdzonych, brak umożliwienia im dostępu
do opinii-sądowo lekarskiej matki i utrudnianie dostępu do akt spowodowało,
że po licznych pismach sprawa została przeniesiona do Prokuratury Okręgowej
w  Elblągu  i  objęta  nadzorem  prokuratury  krajowej  sygn.  akt  PK  I  BP
052.1597.2019 . 
Prokuratura krajowa zainterweniowała po powzięciu  informacji  o  udziale  w
sekcji  zwłok  matki   Zakładu  Pogrzebowego  Mariusza  Nowak  i  udziału
faktycznego osób pracujących w tym zakładzie i jednocześnie wykonujących
czynności  sekcyjne w postaci  pobierania próbek do badań ze zwłok denata.
Mariusz  Nowak  (wykształcenie   zawodowe  elektomonter,  uprawnień  do
wykonywania  sekcji  zwłok  brak)  )i  Kamila  Nowak  (technik  elektronik,
uprawnień  do  wykonywania  sekcji  zwłok  brak)  podają  się  za  laborantów
sekcyjnych i wykonują sekcje zwłok w trybie 209 k.p.k. od 1999r !!! Po sekcji
prokuratorskiej   oszukują ludzi,  żądając gotówki  za przygotowanie  ciała  do
wydania  z  ZMS  w  Bydgoszczy.  Proceder  toczy  się  w  Bydgoszczy  od  lat.
Sekcja zwłok matki wykonana była 29.11.2018r g. 10:00 w akredytowanym
laboratorium ZMS w Bydgoszczy a panowie potwierdzają, że pobierają próbki
do badań podczas sekcji. Potwierdza to także  kierownik ZMS w Bydgoszczy
p.  Bloch  Bogusławska  w piśmie  kierowanym do prokuratury.  Sekcja  matki
prowadza była w trybie art. 209 k.p.k. Prokurator nie zabezpieczył w sposób
należyty ciała przewożonego ze szpital, nie brał udziału w czynności wydania
zwłok  ze  szpitala  jak  również  nie  dokonał  aresztowania  oryginału
dokumentacji  medycznej  matki  w poważnej  sprawie  jaką jest  zgon chorego
przy licznych błędach medycznych i oskarżaniu córek zmarłej przez lekarzy.
Prokuratura  Rejonowa Bydgoszcz  Południe   mimo składanego  zażalenia  na
nieudostępnienie  akt  od  kwietnia  2018r  do  grudnia  2019r  nie  wydała  akt
sprawy  do  Sądu  Rejonowego  w  Bydgoszczy   sygn..  III  Kp  289/19  celem
Procesowego rozstrzygnięcia zasadności „ukrywania” opinii sądowo-lekarskiej
matki  przez  prokuraturę  w  której  brał  udział  Mariusz  Nowak  –  właściciel
zakładu pogrzebowego i jego syn Kamil Nowak. !!! Powiązania środowiska
medycznego z bydgoską prokuraturą doprowadzają do absurdu polegającego
na wytwarzaniu rok po zgonie matki  w szpitalu nowych dokumentów z jej
leczenia  26.11.-10.12.2019!!!  co  wskazuje  na  ewidentne  zaniedbanie
prokuratora Dominika Mrozowskiego  w postępowaniu PR 1 ds.1936.2018. 



Dokumentacja medyczna matki została w oryginale zaaresztowana w styczniu
2019r  na  wniosek  córek w postępowaniu   z  zawiadomienia  Anny Rosiek  i
Aleksandry Rosiek  Kryszewskie  o błąd medyczny i  nadal  jest  w całości  w
oryginale zabezpieczona przez tę jednostkę Prokuratury. Postępowanie to toczy
się  od  początku  w  Prokuraturze  Okręgowej  w  Elblągu  sygn.  akt:   PO  IV
ds.56.2018 

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Sprawa toczy się od 2018r pod  kilkoma sygnaturami: 
    a)  PR  1  ds.  1936.2018  Prokuratura  Rejonowa  Bydgoszcz  Południe  w
Bydgoszczy  sprawa  przeniesiona  po  licznych  pismach  pokrzywdzonych  do
Prokuratury Okręgowej w Elblągu – o spowodowanie zaniedbania przez córki
doprowadzającego do zgonu matki. 
    b)  Wyodrębniono  postępowanie  przygotowawcze  w  związku  z
przekroczeniem  uprawnień  przez  Prokuratora  Dominika  Adama
Mrozowskiego, Udział Mariusza Nowaka prowadzącego zakład pogrzebowy i
jego syna Kamila podających się za laborantów sekcyjnych i  wykonujących
sekcje zwłok dla Prokuratury z okręgu Bydgoskiego w trybie art.  209 k.p.k
gdzie elektromonter i elektronik pobiera materiał do badań ze zwłok, oszukuje i
wyłudza  środki  od   rodzin  zmarłych  za  przygotowanie  ciała  po  sekcji  do
wydania  rodzinie-  potwierdzone  kolejne  przypadki  pokrzywdzonych  -
sygnatura  sprawy  w  Prokuraturze  Okręgowej  w  Elblągu  sygn.  akt  PO  IV.
Ds.40.2019
    c) Zawiadomienie córek o popełnionych błędach medycznych ze skutkiem
śmiertelnym  przez  lekarzy  zawiadamiających  o  przestępstwie  Prokuraturę
Rejonową Bydgoszcz Południe w Bydgoszczy.  Postępowanie to toczy się w
Prokuraturze Okręgowej w Elblągu  sygn. PO IV ds.56.2018

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Wydano  w  postępowaniu  PR  1  ds.1936.2018,  które  nie  dotyczy  błędu
lekarskiego  wyrok  o  zwolnieniu  lekarzy  z  tajemnicy  zawodowej  mimo
sprzeciwu  rodziny  i  jasnych  przesłanek  wynikających  z  oryginału
zabezpieczonej  dokumentacji  medycznej  o  braku  podstaw  do  zwalniania
lekarzy w takim postępowaniu z  tajemnicy,  Zwolnienie z  tajemnicy lekarzy
było bezzasadne, gdyż  do zgonu chorego doszło z udziałem tych lekarz na
wskutek  ich  działania  niezgodnego  z  wiedzą  i  sztuką  medyczną.  Rodzina
wniosła  sprzeciw z uwagi na kul  pamięci  osoby zmarłej  i  brak podstaw do
zwolnienia  lekarzy  z  tajemnicy  wobec  możliwości  uzyskania  informacji
niezbędnych  z  oryginału  dokumentacji  medycznej  chorej  matki.  Sygn  akt
sądowych  IV Kp 148/19  



    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Prokuratorzy:
Dominik Adam Mrozowski,  prokurator referent
Gizela  Kubicka,  prokurator  nadzorujący  w  Prokuraturze  Okręgowej  w
Bydgoszcz
Sędzia
Katarzyna Skowron sygn. akt  IV Kp 148/19
Adam Sygit, odwołanie do orzeczenia Sądu IV Kp 148/19  - orzeczenie Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy utrzymano w mocy mimo sprzecznych przesłanek 

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi) 
Jeszcze nie, ale istnieją podstawy do takiej skargi z uwagi na złamanie zasad
autonomii pacjenta
    
VII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
Data  …14.02.2020……        Podpis  …Anna Rosiek,  Aleksandra  Rosiek-
Kryszewska…..

31. Rygielski Mirosław 
Mirosław Rygielski 05-119 Łajski ul.Kościelna 7 B  
Tel 602 677 775  rygielskiwaw@gmail.com

II. SĄDOWE KRZYWDY
Brak powiadomienia  sądu przez  policję.  Żenująco mało  czasu  na  kontakt  z
córką  w  Postanowieniu  sądu  (  3  godz.  w  miesiącu  pod  nadzorem  matki).
Odrzucanie moich wniosków i dowodów. Dyskryminacja ze względu na płeć i
rolę taty. Wspólne działania policji i prokuratorki  i znajomych świadków w
celu fałszywego skazania. Zmowa sędziny z matką. Fałszowanie protokołów i
nagrań  .  Stygmatyzowanie  i  wiktymizacja  i  znęcanie.  Poświadczanie
nieprawdy  przez  biegłych  sądowych.  Wielokrotne  próby  farmakoterapii.
Sędziny  zachęcały  stronę  i  świadków  do  składanie  fałszywych  zeznań
gwarantując bezkarność.

    III. Sprawy od 2014 roku i trwają

   



 IV. Sprawy w toku.
-Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa o wszczęciu śledztwa  22.07.2019 rok
PR  Ds  129.2019  w  sprawie  nadużycia  władzy  przez  Sąd  Rejonowy  w
Malborku wobec Mirosława Rygielskiego tj. o czyn z art.231 Par 1 KK , art
231 par2 KK.
-Prokuratura Rejonowa Pruszcz Gdański o wszczęciu śledztwa 11.07.2019 rok
PR Ds 1560.2019  w sprawie  przekroczenia  uprawnień przez  prokuratorów
Prokuratury Rejonowej
w Malborku tj. o czyn z art 231 Par 1 KK.
- i inne

    V. Sedzia Hanna Solecka , Sędzia Katarzyna Fornal-Ciąćka , Sędzia Regina
Despot-Mładanowicz i SO i SA Gdańsk
Prokurator Mariola Bartkowiak , Prokurator Jolanta Woś i inni
VI. Nie składałem skarg

32. Sadowska Iwona 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej    
Iwona Sadowska - Barona 26, 96-300 Żyrardów, 
883193646, iwona.sadowska2017@gmail.com  

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Prokuratura  Rejonowa  w  Pruszkowie  -  Pani  prokurator  Anna  Szymańska-
Borko wydała w dniu 22 X 2019 r. postanowienie o umorzeniu śledztwa przed
wszczęciem w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Teresy Sadowskiej
tj. o czyn z art. 189 k.k., która nadal jest więziona w domu opieki Basis w
miejscowości Owczarnia k. Podkowy Leśnej oraz w sprawie śmierci Grzegorza
Sadowskiego.
Na postanowienie zażaliłam się do Sądu Rejonowego w Pruszkowie - Wydział
Karny. Pani SSR Marianna Kryń Kosieradzka nie dopuściła mnie do głosu i nie
mogłam  przedstawić  swojego  stanowiska  w  sprawie.  Sędzia  nie  była
przygotowana do sprawy - twierdziła, że zmarły Grzegorz Sadowski przebywał
w szpitalu kilka tygodni, a z karty szpitalnej wynika, że był tam kilka dni. Nie
zapoznała  się  z  moim  zasadnym  zażaleniem  na  postanowienie  Prokuratury
Rejonowej  w  Pruszkowie  o  umorzeniu  śledztwa  przed  wszczęciem.  Co  do
uwięzienia Teresy Sadowskiej w domu opieki Basis twierdziła, że p. Zwirski z
domu Bogucki nie miał profitów - zatem należy Sędzię zapytać skąd wiedziała,
że nie miał profitów, skoro Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie jeszcze nie
zbadała sprawy związanej ze śmiercią Grzegorza Sadowskiego oraz uwięzienia
jego matki w domu opieki Basis, w którym w izolacji od świata zewnętrznego
przetrzymywana jest blisko 5 miesięcy.



    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
6  X  2019  -  zawiadomienie  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  -
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie
22 X 2019 - umorzenie śledztwa przed wszczęciem
31 X 2019 zażalenie na umorzenie
22 I 2020 - posiedzenie Sądu i orzeczenie na szkodę Teresy Sadowskiej
24 I 2020 - SSR Łukasz Kluska - Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie -
Sygn.  akt:  II  Kp  793/19  -  Wniosek  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy  przez
innego niezależnego sędziego.
Obecnie - czekam na odpowiedź 

    IV.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi) 
Jeszcze nie

VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe.
Data 14 luty 2020                                                   Podpis

33. Marian Saska
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Fundacja Dla Dobra Publicznego w K-Koźlu ul. Grunwaldzka 27 
prezes zarządu MARIAN  SASKA  ul. Wyspa 3 47-200 

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Fundacja  prowadząca  Liceum Ogólnokształcące  Dla  Dorosłych  umieszczała
ogłoszenia  o  szkole  realizując  tym  samym  szkolny  program   profilaktyki
społecznej umożliwiając podniesienie wykształcenia osobom bezrobotnym i o
niższym  statusie  wykształcenia.  Ogłoszenia  płaciliśmy  z  dotacji  na  ucznia
otrzymywanej od starosty, podczas kontroli naszych wydatków, ZA 2011 ROK,
starostwo  stanęło  na  stanowisku,  że  nasze  ogłoszenia  są  formy  reklamy
Fundacji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu i WSA podtrzymało
to stanowisko. NIKT ani SKO  ani WSA nie rozpatrzyło naszego dowodu, że
jest  to  realizacja  programu  profilaktyki.  WSA  nadto  nie  przyznało  nam
pomocy prawnej, gdyż uznało , ŻE JEŻELI FUNDACJA OPLACIŁA 100 ZŁ
ZA WNIOSEK o  UZASADNIENIE  to MOŻE OPŁACIC PRAWNIKA DO
SPORZADZENIA  REWIZJI  NADZWYCZAJNEJ(3.000  zł).  Odmowę
podpisał  członek  składu  orzekającego  sędzia  NSA  Gerard  Czech
sprawozdawca. bojąc się przyznania nam racji.” przez Sąd Najwyższy, działał
więc  w swojej  sprawie  „!!!!!100.000 zł(sto  tysięcy)  do  fundatorzy płacą  ze
„swojej kieszeni”



    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ? Sprawa jest zamknięta

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Syg.akt I SA/Op 42/17  WSA Opole z dnia 23 maja 2017r

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
 WSA Opole przewodniczący Sedzia WSA Marta Wojciechowska,Sedziowie
Sedzia NSA Gerard Czech spr. I Sedzia WSA Grzegorz Gocki

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
nie składaliśmy skargi do Trybunału
.

    VII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. 
Data  12.lutego 2020 r                               Podpis …Marian Saska –prezes
zarządu

34. Sekuła Julian  
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Julian Sekuła  20-018 Lublin, Tel 503 – 116 – 217 , 
e-mail: alukes@wp.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
    1. Spreparowanie i prowadzenie sprawy o sfałszowanie dokumentu oraz o
rozpowszechnianie  tego  dokumentu  w  zemście  za  ujawnienie  działalności
nielegalnej fabryki papierosów na działce prokuratora w Łomży.
    2.  Sfabrykowanie  sprawy  o  rzekome  zniesławianie  komendanta
wojewódzkiego Policji w Lublinie Zbigniewa Głowackiego.
    3. Sfabrykowanie sprawy o rzekome zniesławianie Wiktora Mikusińskiego
    4. Brak reakcji sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie –Artur Ozimek i inni
na zasadną apelację
    5.  Zasądzenie  przez  sędziów  zwrotu  kosztów  postępowania  na  rzecz
oskarżonego i bezzasadne uznanie za przedawnione jego czynów

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?



    1. Rok 2004 – sprawa zakończona
    2. Rok 2004 – sprawa zakończona
    3. Rok  2014 – 2018  - sprawa zakończona
    4. Rok 2014 – 2018 – sprawa zakończona
    5. Rok 2014 – 2019 – sprawa zakończona

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
    1. Sygn. akt VIII KZ 821/04 Sąd Rejonowy i Okręgowy Białystok
    2. Sygn. akt III K 303/04 Sąd Rejonowy i Okręgowy Lublin
    3. Sygn. akt IX K 247/14 Sąd Rejonowy i Okręgowy Lublin
    4. Sygn. akt V Ka 1408/16 Sąd  Okręgowy Lublin
    5. Sygn. akt IX K 736/14 Sąd Rejonowy i Okręgowy Lublin

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
    1. Nazwiska sędziego nie pamiętam, prokurator Jacek Cholewicki
    2. Sędzia Piotr Morelowski
    3. Sędzia Agnieszka Kołodziej
    4. Sędzia Artur Ozimek Jacek Janiszek, Wiesław Pastuszak, Artur Makuch,
Marek Siwek
    5. Sędzia Danuta Żarek-Ligęza, Anna Samulak, Piotr Morelowski

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Nie składałem skarg

    VII. Opis sprawy   
    1. W 2004 roku w wyniku wspólnych działań zwykłych policjantów z KMP
w Łomży i dziennikarzy zlikwidowano i nagłośniono sprawę funkcjonowania
na  działce  prokuratora  Jacka  Cholewickiego  w  Łomży  nielegalnej  fabryki
papierosów i nielegalnego punktu przerzutu narkotyków ze wschodu na zachód
Europy.  W  zemście,  prawdopodobnie  z  inicjatywy  tego  prokuratora
najaktywniejszym policjantom zajmującym się tą sprawą - Andrzejowi Bruzgo,
Krzysztofowi Wierzbickiemu i  Julianowi Sekuła postawiono w Prokuraturze
Rejonowej  w  Łomży  sfabrykowane  zarzuty  fałszerstwa  dokumentów  i
posługiwania się nimi. Sprawa nr  VIII KZ 821/04 była prowadzona przez Sąd
Rejonowy  i  Okręgowy  w  Białymstoku.  Podstawowym  dowodem  winy  dla
prokuratury  i  sądu  była  opinia  prawna  dotycząca  statutu  Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów sporządzona przez Juliana
Sekułę i podpisana pseudonimem Juliusz Ałukes, gdzie Juliusz to imię z chrztu,
a  Ałukes  to  nazwisko  Sekuła  czytane  wspak.  Zdaniem  prokuratury  i  sądu
sfałszowałem dokument bowiem podpisałem się nie swoim nazwiskiem. Dzięki
nagłośnieniu i sprzeciwowi mediów nie zostaliśmy skazani – ja za fałszerstwo
dokumentu,  a  koledzy  za  rozpowszechnianie  tego  fałszywego  dokumentu.



Sprawę  umorzono  wobec  znikomej  społecznej  szkodliwości  czynu  –  czyli
mimo wszystko uznano nas za winnych.
    2.  W 2002 r  aresztowano niesłusznie  komendanta Miejskiego Policji  w
Białej  Podlaskiej  za  rzekomą  współpracę  ze  światem  przestępczym,  a
faktycznie chciano go zniszczyć jako konkurenta do stanowiska Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Podjąłem się publicznej i medialnej krytyki
osób winnych za to. Winnym tej sfabrykowanej sprawy był inny pretendent do
funkcji komendanta. Udałem się do Komendanta Głównego Policji Antoniego
Kowalczyka  i  ujawniłem  tajne  informacje  związane  z  fabrykowaniem  tej
sprawy w wyniku czego komendant wojewódzki Zbigniew Głowacki musiał
odejść  ze służby.  W odwecie oskarżył  mnie on o zniesławianie  go.  Sprawę
prowadzili  zaufani  sędziowie  i  adwokaci  Głowackiego,  którzy  mimo moich
wniosków nie zwolnili mnie z zachowania tajemnicy służbowej i skazali mnie
na karę grzywny. (Sygn akt III K 303/04). Sędzią tej sfabrykowanej sprawy w
Sądzie  Okręgowym  był  Piotr  Morelowski.  Niedługo  później  zastępcą
naczelnika jednego z wydziałów KWP w Lublinie został były funkcjonariusz
SB Sławomir Morelowski, który w wyjątkowy sposób znęcał się nade mną w
latach  80  po  zwolnieniu  mnie  ze  służby  w  milicji   w  czasie  prowadzonej
inwigilacji.
    3. W 2014r były komendant stołeczny policji oraz były kandydat na tajnego
współpracownika komunistycznej służby bezpieczeństwa  Wiktor Mikusiński
( teczka IPN nr IPN BU 00200/1184 i IPN BU 001102/787 )  wniósł prywatny
akt oskarżenia przeciwko mojej osobie właśnie do sądu w Lublinie za to, że
nazwałem go agentem bezpieki  – choć co poświadczają  akta  sprawy, nigdy
takiego słowa publicznie  nie użyłem – jeśli już, to nazywałem go „kandydatem
na tajnego współpracownika  komunistycznej służby bezpieczeństwa”. Niestety
sprawa (sygn. akt; IX K 247/2014) była prowadzona kilka lat i mimo braku
konkretnych dowodów, jak również wielu dowodów przeciwnych przeze mnie
złożonych  (w  tym  teczki  IPN  i  innych  dokumentów  dotyczących
Mikusińskiego) sędzia Agnieszka Kołodziej skazała mnie za popełnienie tego
rzekomego przestępstwa. W wyrokowaniu sędzia dopuściła się całego szeregu
rażących  przekroczeń  prawa  i  ewidentnego  naginania  tego  prawa  w  celu
wydania wyroku skazującego mnie. Zostałem niesłusznie skazany na grzywnę i
wysoki  zwrot  kosztów  dla  oskarżyciela,  które  były  zasądzone  z  rażącym
złamaniem  obowiązującego prawa.
    4.  Od sprawy (sygn. akt;  IX K 247/2014) wniosłem  apelację, lecz tam
również  nie  mogłem  liczyć  na  sprawiedliwość.  Poniżej  zamieszczam
autentyczną wypowiedź jednego z sędziów Artura Ozimka (kolegi Pana Piotra
Morelowskiego),  który  rozpatrywał  moją  sprawę  apelacyjną  (posiadam
również  nagranie  tej  wypowiedzi)  w  uzasadnieniu  wyroku  V  Ka  1408/16
sędzia Ozimek stwierdził m.in.: 
 …  Zdaniem  Sądu  należało  by  zakończyć  te  spory,  czy  ktoś  był  tajnym
współpracownikiem SB, czy nie był, bo to może przynieść dalsze negatywne
konsekwencje również  dla  oskarżonego Juliana Sekuły. 



Sam oskarżony  składając  ostatnie  pismo  do  SO jako  załącznik  do  apelacji
wraz z wyciągiem z „listy Wildsteina” dotyczącym oskarżyciela W. M., która
to lista w żaden sposób żadnym dokumentem nie jest, naraża się na kolejny akt
oskarżenia za to samo. 
Czy tak naprawdę ten element  współpracy z  SB ma być wyznacznikiem w
życiu prywatnym i publicznym i czy tak nieskończenie mamy się opierać na
tym, czy ktoś był tajnym współpracownikiem SB, czy  nim  nie był. 
Zdaniem Sądu Okręgowego należy rozliczyć przeszłość i dłużej już nie można
tego  przeciągać,  bo  upłynęło  już  28  lat  od  zmiany  władzy  i  minęło  już
wystarczająco dużo czasu, aby wreszcie  zaprzestać  oskarżania  innych osób o
współpracę z SB. 
Dlatego  zdaniem Sądu  Okręgowego nie  możemy już  dłużej  chodzić  z  tym
bagażem  historii i najwyższy czas  jest  skończyć  z  pomawianiem  ludzi  o
współpracę  z  SB. 
Z  tych  powodów  Sąd  Okręgowy  uważa,  że  apelacja  oskarżonego  jest
bezzasadna  i  oddala   ją   w  całości,   uznając  winnym  Juliana  Sekułę  za
niesłuszne pomawianie Wiktora Mikusińskiego o współpracę z SB ... 
 Pomijam fakt ewidentnej nieprawdy, bowiem istnienie teczki jest oczywistym i
udowodnionym  faktem  jak  również  ta  teczka  kandydata  na  tajnego
współpracownika SB znajduje się w archiwach IPN – więc nie jest to tylko nic
nie  znaczący  według  sędziego  Ozimka  wyciąg  z  „listy  Wildszteina”,  ale
pełnoprawny  dokument  państwowego  archiwum.  Z  powyżej  cytowanej
wypowiedzi  jednoznacznie  wynika,  że  byłem  w  czasie  tego  ustnego
uzasadnienia wyroku niewątpliwie zastraszany przez sędziego Artura Ozimka,
nie mówiąc o tym, że dostałem od tego sędziego zakaz wypowiadania się pod
groźbą kolejnej kary na temat esbeków i ich agentów, którzy mnie i  innych
ludzi w totalitarnym ustroju komunistycznym gnębili. Oczywiście apelacja nie
zmieniła wyroku z wiadomych już wcześniej powodów. Sędziowie orzekający
razem z Panem Ozimkiem również w pełni poparli jego argumentację.
    5. W 2014 roku wobec szkalowania mnie i moich kolegów przez Wiktora
Mikusińskiego  ja  także  wniosłem  prywatny  akt  oskarżenia  przeciwko
Wiktorowi  Mikusińskiemu,  który  również  był  rozpatrywany  w  Sądzie
Rejonowym w Lublinie  pod sygn.  akt  :  IX K 736/2014 przez  Panią  sędzię
Danutę Żarek - Ligęzę. Sąd prowadził tę sprawę przez prawie 5 lat i wydał
wyrok na mocy którego uznał, że pomówienia Mikusińskiego zaistniały ale się
przedawniły i  dlatego Mikusiński  nie  podlega karze.  Niezrozumiałym przez
nikogo i określanym jako rażące naruszenie obowiązującego prawa było w tej
sprawie uznanie przez Sąd, że to ja jako oskarżyciel prywatny i pokrzywdzony
przez Mikusińskiego mam zapłacić na jego rzecz astronomiczną wręcz kwotę
kosztów  przez  niego  rzekomo  poniesionych  w  wysokości  10 984,41  zł.
Nastąpiło to w rażącej sprzeczności z prawem co wykazałem w odwołaniu od
tego  postanowienia  w  sprawie  kosztów.  Odwołanie  ponownie  rozpatrywał
sędzia Piotr Morelowski, który wysłał wezwanie do innej osoby (Jan Sekuła) i
nie  mogłem odebrać  tego wezwania  oraz  uczestniczyć  w posiedzeniu  sądu.



Zrobiono to celowo abym nie mógł zająć stanowiska w tej sprawie i oczywiście
utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Tak  niestety  wygląda  Polska  sprawiedliwość  w  tych  niezależnych  podobno
sądach.                                             

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 11.02.2020 r.                               Podpis  Julian  Sekuła.

35. Sewioło Henryk i Wanda 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Henryk i Wanda Sewioło
Ul. Jana Pawła II 24/5 49-300 Brzeg
emanuelajuliasewiolo@gmail.com
510148475

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
 Sprawa samowoli  budowalnej bliźniaka, która ciągnie się od 1993 roku do
chwili  obecnej.  Wydano  około  40  różnych  decyzji,  sprzecznych  ze  sobą.
Odbyło się około 20 spraw przed różnymi Sądami i sprawa do dzisiaj nie jest
wyjaśniona.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
22.07.1996-28.05.97
1.10.97-29.12.99
31.01.00-04.10.02
15.11.04-06.04.04
06.09.04- 05.10.04
14.01.06-22.01.09
30.11.10-09.02.11
13.01.14-08.07-14
11.08.08-03.01.14
28.02.14 - dzisiaj

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy)
NSA Wrocław:
II SA/Wr806/96
IISA/wr1377/97 – dwa wyroki
IISA/Wr611/2001



WSA Poznań:
II SA/Po810/04
IVSA/Po962/10
IVSA/Po91/14

NSA Warszawa:
IIOZ/79/05
IIGSK393/08

Sąd okręgowy Opole: IC357/08

Sąd Apelacyjny Wrocław: IAca1185/14

Sąd Najwyższy Izba cywilna: IACA1185/14

Prokurat Generalny Warszawa: VCSK/93/17

V.  Nazwiska  sędziów  (i  innych  funkcjonariuszy  np.  prokuratorów),  którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
NSA Wrocław:
B. Adamiak
R. Klyszcz
T. Kuczyński
A. Jurkiewicz
Cz. Socha
Z. Wiśniewski
H. Ożóg
J. Krujmiński
H. Krewis

WSA Poznań:
E. Podrozik
M. Busz
I. Bąk-Marciniak

NSA Warszawa:
    A. Gliwicki
    A. Kuba
J. Kabat-Raubelska

Sąd Okręgowy Opole:
    B. Hetmańczyk



    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
NIE SKŁADAŁ

    VII.  Opis  sprawy –  max.  7tys  znaków Ew.  kontynuować  na  kolejnych
arkuszach
Łącznie  sprawa  kosztowała  nas  ok  150  tys.  razem  z  7  ekspertyzami
wykonanymi przez biegłych.

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 10.02.2020                               Podpis Henryk Sewioło

    

36. Szczypińska Ewa 

    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Ewa Szczypińska, 14-200 Iława, ul. Ostródzka 46E/11, woj. Warm - Mazurskie
    Tel. 513 988 481      ewa15020@wp.pl
Wróciłam do nazwiska panieńskiego Szczypińska

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
We wszystkich sprawach sądy jednostronnie potraktowały materiał dowodowy,
dając  wiarę  wyłączenie  argumentom  przedstawianym  przez  byłego  męża
Zbigniewa  Michalczyka.  Wszystkie  wyroki  zapadły  na  podstawie  zeznań
byłego męża, różne w każdej sprawie, w zależności od potrzeb, którego zawsze
reprezentował  profesjonalny  pełnomocnik.  Mnie  sądy  zwalniają  z  kosztów
sądowych, ale nie przydzielają mi adwokata z urzędu gdyż wg sądu sprawa jest
prosta a moje stany depresyjno lękowe( zaświadczenie lekarskie) wg sądu są
lekkie. Mój stan psychiczny, brak środków finansowych, samodzielna opieka
nad dwójką niedożywionych, zestresowanych córek uniemożliwił mi podjęcie
jakiejkolwiek  obrony,  co  zostało  wykorzystane  przez  sądy  jak  i  stronę
przeciwna,  na  moją  niekorzyść.  Wszystkie  kolejne  wyroki  zapadają  na
podstawie  wyroku  rozwodowego.  Sąd  przydziela  byłemu  mężowi  jeden
pokój( mieszkanie opuścił,  nigdy nie wprowadził się po wyroku)tylko po to
żebyśmy się bały, miał nas kontrolować. Chciał tylko klucze do mieszkania.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Od  2007  roku,  nadal  trwają  zajęcia  komornicze  i  egzekucje  komornicze  z
mieszkania. Obecnie nastąpiło przybicie sprzedaży mieszkania.



    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Ds.1909/07,Prok.Iława Sygn. akt VI K p 6/08 S.R. Iława, Sygn.  akt III RC
475/05,SR Iława Sygn. akt III RC 79/06 SR Iława, Sygn. akt VC 822/07 SO
Elbląg, Sygn. akt I A Ca 663/08 SA Gdańsk, Sygn. akt I N s 484/08 SR Iława,
Sygn. akt I Ca 178/10 SO Elbląg, Sygn. akt. IV CSK 656/10 SN Warszawa,
Sygn. akt III RC 221/10 SR Iława, Sygn. akt RC 219/14 SR Iława

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
ASR Iława Ewa Kochowicz – Szwarc ,SSR Iława Ewa Kochowicz Szwarc,
SSR Iława Izabela Nadratowska - Borowa, SSR Iława Andrzej Borowy, SSR
Iława Jerzy Skuza, SSR Iława Wojciech Drewniak, SSR Danuta Kaczerowska -
Bielik,  SSO  Elbląg  Barbara  Płocheć,  ławnicy  Halina  Kajut,  Władysław
Skorupka, RODK Elbląg, pedagog Edyta Bąk, psycholog Marzena Szafrańsk –
Szlendak  ,  SSO  Elbląg  Jolanta  Hryniewicz,  SSO  Elbląg  Aleksandra
Ratkowska,  Dorota  Twardowska,  Teresa  Zawistowska,  SSN  Bogumiła
Ustjanicz, biegły sądowy przy SR w Iławie Ryszard Kabat, biegły sądowy przy
SO w Toruniu Kazimierz Rumiński,  Komornik sądowy przy SR Iława Piotr
Staruk, adwokat Tadeusz Buczkowski

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)

    VII. Opis sprawy   
Były mąż nie interesował się rodziną. Zwolniłam się z pracy, miałam wybór
albo praca albo bezpieczeństwo dzieci.  Byłam sama,  nie  miałam nikogo do
pomocy.  Mieszkam  na  peryferiach  miasta,  nie  posiadałam  samochodu.
Bezrobocie wynosiło 28 %. Mąż nie chciał łożyć na rodzinę. Błagałyśmy go o
pieniądze. Rzucał po 10 zł. Starsza córka z niedożywienia mdlała w szkole,
nabawiła się nerwicy, młodsza nie urosła z niedożywienia, miała krwotoki z
nosa, ja nabawiłam się stanów depresyjno lękowych. Wystąpiłam o alimenty na
córki, sędzia przyznać chciała po 200 zł na 17 i 11 letnie córki. Nie zgodziłam
się.  Nie  miałam  z  dziećmi  środków  do  życia.  Następny  miesiąc  musiałam
czekać.  Za  mc  zgodziłam  się  na  ugodę.  Musiałam  dać  dzieciom  coś  jeść.
Zgodziłam się na 300 zł na dziecko, tyle za ile ojciec dzieci, kupował sobie
buty(mam dowody na zakup butów oraz innych wydatków nie związanych z
rodziną  na  3  tys  zł)  .Na  konto  wpływało  tylko  część  zasądzonej  kwoty.
Wystąpiłam  o  zaspokojenie  potrzeb  rodziny.  Zapadł  wyrok  na  300  zł.  Nie
wiedziałam  na  co  przeznaczyć  zasądzoną  kwotę,  na  jedzenie,  czy  zapłacić
czynsz za mieszkanie. Były mąż prowadził bardzo dochodowe gospodarstwo
ogrodnicze, tylko tych dochodów nie widać w rodzinie. W sprawie o alimenty
sędziowie  ustalają,  że  utrzymuje  się  z  1  ha  ziemi,  uprawiając  ziemniaki  i
cebulę. W sprawie o rozwód sędzia ustala, że nie mógł przebywać z dziećmi,



gdyż  spał  na  snopkach  słomy,  musiał  pilnować  rozsady,  palić  w  piecach.
Adwokat  byłego  męża  Tadeusz  Buczkowski  przekonał  sąd,  że  Zbigniew
Michalczyk nie musiał płacić podatku dochodowego, tylko podatek rolny, gdyż
ogrzewane tunele foliowe to nie są działy specjalne produkcji rolnej. Natomiast
w sprawie o podział majątku, były mąż za 20 lat małżeństwa ma zero dochodu,
a sędzia Andrzej Borowy ustalił, że musiał przecież uzyskiwać jakiś dochód,
skoro  stać  go było na  własne  utrzymanie i  na zobowiązania  alimentacyjne.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie, każdemu udzielał innej odpowiedzi
odnośnie ustalenia czy były mąż prowadził działy specjalne produkcji rolnej. W
trakcie   małżeństwa  zgłaszam  na   Policji   przemoc  fizyczną  i
psychiczną .Policja zakłada NK. Dowiaduje się również, że mąż ma wyrok w
zawieszeniu  za  rozbój  pod  wpływem  alkoholu.  Na  zaspokojenie  potrzeb
rodziny  przez  półtora  roku  nie  wpłynęła  żadna  kwota.  Komornik  umarzał
postępowania  wobec byłego męża,  gdyż  zbiera  puszki  i  butelki,  matka go
utrzymywała. Ale przemieszcza się Fordem Mondeo. Następnie wystąpiłam o
rozwód. Nie przydzielono mi adwokata z urzędu, zwolniono mnie z kosztów
sądowych. Byłego męża sąd nie zwalnia z kosztów, gdyż użytkuje samochód
Ford Mondeo zarejestrowany na brata, nie przydziela adwokata z urzędu. We
wszystkich sprawach byłego męża reprezentuje adwokat. Stać go na adwokata.
W sprawie  o  rozwód  sąd  nie  dołącza  do  akt  sprawy  moich  dowodów,  nie
pozwala  mi  zeznawać,  starszej  córce  sąd  nie  daje  wiary  w zeznania(  córka
zawsze była najlepszą uczennicą, była stawiana za wzór), pani sędzia krzyczy
do mnie „ a pani to taka święta jest ?” albo „ a córka Karina to powinna błagać
ojca, żeby chciał się z nią spotykać”. Na życzenie pani sędzi były mąż został
poproszony do stołu sędziowskiego,  przy nim składał  zeznania.  Pani  sędzia
Barbara Płocheć wskazując ręką na mnie stwierdziła, że pan tak cicho zeznaje,
bo boi się tej pani. W RODK ustalono, że 11 dziewczynka odczuwa wobec ojca
żal, złość i niechęć i nie chce się z nim spotykać. Ustalono również , że ojciec
kocha córkę i chce troszczyć się o jej rozwój. Ani RODK ani sąd nie ustalił,
dlaczego  córka  nie  chce  spotykać  się  z  ojcem.  Sąd  na  mój  wniosek  nie
pozbawił byłego męża praw rodzicielskich, nie ustalił również kontaktów ojca
z córką. Dziś mija 14 lat, ojciec ani razu nie zainteresował się córką, mieszka
obok. W sprawie o podział majątku dostałam pomoc z zagranicy na adwokata,
oraz pomagali mi studenci z Poradni Porad Prawnych przy UMK w Toruniu,
gdzie  studiowała starsza córka.  W sprawie o podział  majątku,  SSR Andrzej
Borowy ustalił, że” były mąż musiał uzyskiwać jakiś dochód, żeby stać go było
na alimenty i własne utrzymanie”. Starszej córce na żądanie adwokata byłego
męża, tu również nie dano wiary. Cały majątek przydzielono mi,  dwa razy na
piśmie żądałam powołania biegłego do wyceny. 1ha ziemi dla byłego męża był
za  40  tys,  a  dla  mnie  biegły  wycenił  na  510  tys.,(  jak  działki  budowlane)
mieszkanie  60 m,  biegły wycenił  jak za cenę m kawalerki.  Po rozwodzie i
podziale  majątku  zostałam  z  długami  ponad  50  tys,  z  zadłużonym
mieszkaniem,  głównym  najemcą  był  były  mąż(  nie  mogłam  ubiegać  się  o
dofinansowanie z MOPS gdyż SM nie wydała zaświadczenia ze względu na
zadłużenie,  które  ja  powinnam  spłacić.),  byłym  mężem,  któremu  sąd



przydzielił największy pokój, z niskimi alimentami na córki, z niedożywionymi
dzieci, brakami w ubraniu, meblami w mieszkaniu zakupionymi w 1985 roku,
resztę ja zakupiłam na raty , z łazienką w surowym stanie , pozbawiono mnie
po rozwodzie alimentów, i ze spłatą wobec byłego męża 355 tys w przeciągu 1
roku.  Od  10  lat  mam  komornika  na  wynagrodzeniu,  egzekucje  z
nieruchomości,  obecnie  nastąpiło  przybicie  odnośnie  sprzedaży  mieszkania.
Sąd z komornikiem nie chce sprzedać ziemi, chcą pozbawić mnie mieszkania.
Postanowienie  o  przybiciu  wydał  SSR  w  Iławie,  Wojciech  Drewniak(gdy
toczyła  się  sprawa  o  podział  majątku,  sędzia  Wojciech  Drewniak  był
przewodniczącym  wydziału  cywilnego),  ten  sam,  który  zlicytował  dom  p.
Łukasza  Gojke.  Oszacowanie  dokonał  rzeczoznawca  na  kwotę  130  tys.  Po
mojej skardze na opis i oszacowanie powołano następnego biegłego sądowego(
tego  samego  co  w  sprawie  o  podział  majątku)  W 2009  wycenił  biegły  to
mieszkanie na 193 tys a obecnie czyli w 2019 r na 189 tys, zaznaczając, że
wzrosła cena, bo zostały wymienione okna i  cały budynek został ocieplony.
SSR Wojciech Drewniak wydał postanowienie o przybiciu za 130 tys. Zostałam
zniszczona ekonomicznie,  tak jak obiecał  mi  były mąż.  Wszystkie  sądy we
wszystkich  sprawach  chronią  byłego  męża  za  sprawą  adwokata,  który  go
reprezentuje. Starsza córka uciekła z Polski. Młodsza, gdy dostała się na UE w
Poznaniu ,  sprawa o podwyższenie  alimentów trwała 6 mcy,  6  rozpraw. W
sprawie o rozwód były  tylko 4. SSR w Iławie Danuta Kaczerowska – Bielik
próbowała wymusić ugodę na podwyżkę 80 zł( koszt akademika to 500zł).Po 6
mcach podwyższyła o 200 zł. Pytała pozwanego czy wpłacił coś więcej córce,
bo  po  zakończeniu  procesu  będzie  musiał  wyrównać  różnicę.  Pozwany
odpowiedział, że wpłacił. Sędzia zapytała „ ile pan wpłacił więcej”, pozwany
odpowiedział „ tyle ile pani kazała”. Komornik przy SR w Iławie Piotr Staruk
w sprawie egzekucji komorniczej nie udostępnił mi opisu i oszacowania, gdyż
stwierdził,  że  ma  w  domu.  Udostępnił  mi  tylko  protokół.  Nie  mogłam
zaskarżyć  czynności komorniczych ze względu na brak opisu i oszacowania
nieruchomości.
Od 10 lat otrzymuję na rękę najniższą krajową, wpadłam za sprawą wymiaru
sprawiedliwości w spiralę zadłużenia. Nie stać mnie, żeby kupić mebel, sprzęt.
Sędzia  Wojciech  Drewniak  kwestionuje  wyrok  prawomocny  w  sprawie  o
podział  majątku,  oszacowanie,  na  podstawie  którego  zapadła  spłata  wobec
byłego męża. Zapadł również prawomocny wyrok na samo oszacowanie, gdyż
składałam wniosek o wydłużenie terminu spłaty.  Sędzia Wojciech Drewniak
odpisał  mi,  że  zapadł  wyrok  prawomocny  i  powinnam  w  tej  sprawie
dogadywać się z wierzycielem. Zobowiązanie wobec byłego męża wynosi 355
tys  plus  odsetki  prawie  300tys.Burmistrz  miasta  nie  chciał  z  urzędu
wymeldować byłego męża, który nie mieszkał w mieszkaniu. Wójt gminy nie
wyraża zgody na zwolnienie z podatku rolnego, chociaż jestem właścicielem
ziemi,  której  nie  użytkuję.  Nigdzie  nie  mam  żadnych  praw.  Starsza  córka
musiała wyjechać z Polski, żeby wspierać mnie z młodszą córką. Gdyby nie
ona, młodsza córka nigdy nie rozpoczęłaby studiów na UE w Poznaniu. Sędzia
z byłym mężem przedłużali celowo postępowanie o podwyższenie alimentów.



    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych.
Data …16.02.2020 r.        Podpis Ewa Szczypińska

37. Teliczan Krzysztof 

    I. Dane osoby pokrzywdzonej    
Krzysztof Teliczan Olsztyn Kopernika 43/18 691500050 krzysztof@teliczan.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  
Na  podstawie  fałszywych  zeznań  (  co  zostało  potwierdzone  w  dalszym
postępowaniu ) zostałem zatrzymany na granicy z dyspozycją do odwiezienia
do aresztu celem odbycia kary aresztu 7 dniu za nie opłacenie kary jaką nałożył
na mnie sąd .  Żona i dziecko czekały w samochodzie na granicy bez słowa
wyjaśnienia ( żona Rosjanka ) .   Jak Straż Graniczna otrzymała dokumenty
okazało  się  że  zostałem  skazany  za  wychodzenie  z  psem  bez  smyczy
(  miniaturowa  sznaucer)  śmieszne  ale  dyspozycja  była  do  aresztu  ,
wynegocjowałem  że  kara  zostanie  opłacona  przez  kolegę  w  banku  a
potwierdzenie dostarczone na komendę policji  ,  trwało to kilka godzin żona
czekała w samochodzie .  Po wszystkim okazało się że sąsiadka zeznała sąd
mnie skazał , a mnie w tym czasie nawet nie było w kraju , niestety wyrok
prawomocny  kara  grzywny   zamieniona  na  areszt  ,  wszystko  bez  mojego
udziału .  Po wszystkim sąsiadka skazana za składanie  fałszywych zeznań z
zakazem zbliżania się .
Drugi przypadek , gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego i na
naszej  działce  gdzie  był  las   nasadzone  drzewa  owocowe krzewy kwiaty  i
wykopaliśmy staw 1hektar na osiedlu domków jednorodzinnych zaplanowano
park ogólno dostępny , nakazano rozebrać ogrodzenie i umożliwić wszystkim
mieszkańcom spacerowanie bez wywłaszczenia nas i odszkodowania . Wyrok
sądu  administracyjnego  :  „Naruszono  interes  prawny  w  granicach  prawa.
„ Czyli gmina miała prawo i to było 10 lat temu i działka wartości 2 milionów
stała się nie ugorem .

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Sprawy zamknięte

 IV. Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka
w Strasburgu (nr skargi)
 Nie składałem



38. Ważyńska Agnieszka 

    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Agnieszka Ważyńska, tel. 665 282 016, E: jagna@sprawa.pl
Ul. Piłsudskiego 115 E m. 1014, 05-270 Marki

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Byłam uczestniczką  postępowania  działowego,  w którym wnioskodawczyni,
moja  adopcyjna  córka,  próbowała  pozbawić  mnie  majątku.  Sąd  I  instancji
pomylił akta i na publikację wyroku przyniósł wyrok innej sprawy. Mój wyrok
nie był gotowy, więc sędzia improwizowała. Ogłosiła wyrok oddalając moje
roszczenia i naliczając mi, zamiast kwoty do spłaty, kwotę 118,920 zł tytułem
zwrotu kosztów procesu. Ale w sentencji, którą otrzymałam 6 tygodni później,
Sąd nie umieścił zdania o oddaleniu moich wniosków i roszczeń, i wydał nowe
postanowienie, w którym zwiększył mi zasądzoną kwotę do 142. 453,10 zł.,
nazywając zmianę pierwotnego postanowienia „omyłką pisarską” (zgodnie z
wyliczeniami  powinnam  była  zwrócić  wnioskodawczyni  51,000  zł).  Moja
apelacja  została  odrzucona,  gdyż  Sąd  II  instancji  uznał,  że  apelowałam od
nieistniejącego  orzeczenia  (brak  w  sentencji  zdania  o  oddaleniu  moich
roszczeń).   Zdaniem Sądu odwoławczego powinnam była złożyć wniosek o
uzupełnienie wyroku, na co strona ma 14 dni. Ale mój wyrok w I instancji był
opublikowany prawidłowo, natomiast jego pisemna wersja była wadliwa. W tej
sytuacji  wniosek  ten  mi  nie  przysługiwał.  Rzecznik  dyscyplinarny  sądów
powszechnych wydał  opinię,  iż  przesłuchał  protokolantkę,  która  zeznała,  że
podczas  publikacji  nie  miała  miejsca  żadna  nadzwyczajna  sytuacja.  Jednak
podczas tej rozprawy protokolantem był mężczyzna, co oznacza, że rzecznik
dyscyplinarny poświadczył nieprawdę, i żadna kontrola nie miała miejsca. W
efekcie  doszło  do  rażącej  dysproporcji  w  rozliczeniu  dzielonego  majątku  i
straciłam swoje jedyne mieszkanie (przyznane mi również przez ten sam Sąd).
Sąd Najwyższy odrzucił moją skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia uzasadniając, że w pierwszej kolejności przysługuje
mi skarga nadzwyczajna. A ta, jak wiemy, nie działa.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
I instancja: styczeń 2010 –  wrzesień 2014
II Instancja: listopad 2014 – wrzesień 2016
Sąd Najwyższy: wrzesień 2018 – luty 2019

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
1.  Sąd  Rejonowy  dla  Warszawy  Pragi-Północ  w  Warszawie,  sygn.  akt:  II
Ns/751/11



2. Sąd Okręgowy Warszawa Praga, sygn. akt: IV Ca 345/15
3. Sąd Najwyższy, sygn.. akt: I CNP 43/18

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
    1 Sąd Rejonowy: sędzia Anna Sobczak – Kolek
    2 Sąd Okręgowy: sędzie Paulina Wawrzynkiewicz, Iwona Wróblewska –
Pokora, Małgorzata Truskolaska – Żuczek
    3 SSN Dariusz Dończyk

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
NIE

 39. Wiatrowski Władysław 

    I. Dane osoby pokrzywdzonej     Władysław Wiatrowski 49-305 Żłobizna ul.
Brzeska 44, adres do korespondencji-
48-250  Stare  Kotkowice  ul.  Sudecka  25  +48694074577
zlobizna@poczta.onet.pl

 II. Krótki opis sądowej krzywdy:  
Od 1999r. Do chwili obecnej jestem niszczony przez wymiar sprawiedliwości,
zniszczono  mi  firmę  i  rodzinę  ograbiono  z  majątku  przy  udziale  wymiaru
sprawiedliwości. Zrobiono zemnie przestępcę, że walczę o sprawiedliwość to
mnie  oskarżono  i  skazano  za  rzekome  pomówienie  sędziego.  Sąd  Rej.  w
Brzegu  również  przeciąga  mi  sprawę  od  roku  2013  w  sprawie  zniesienia
współwłasności  mimo  pism  do  pani  prezes  sądu  na  które  nie  otrzymałem
odpowiedzi.  Sąd  dział  bardzo  szybko  po  znajomości  na  korzyść  biegłego
sądowego któremu w ciągu 5 dni od złożenia pozwu wydał nakaz zapłaty i
zwolnił go z kosztów sądowych i ustalił mu adwokata z urzędu mimo tego, że
jest on osobą bardzo bogatą.

III. Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta
czy toczy się nadal ? Z jednego dokumentu celnego i wypiętych spod niego
załączników wytoczył mi kilkadziesiąt procesów.
Od 1999r – do 2017r.

 V.  Nazwiska  sędziów (i  innych  funkcjonariuszy  np.  prokuratorów),  którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków



Kurowska- SR Brzeg
Polak – SR Brzeg
Wożniak -SR Brzeg
Ciach -SR Tarnobrzeg
Kawalec – PR Rzeszów
Korczowska -PR Rzeszów
Lichaczewski – komornik Rzeszów

VI. Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi). Nie

Szczegółowy opis sprawy  
-  Komornik  Lichaczewski  z  Rzeszowa  sprzedał  moją  nieruchomość  wartą
ponad  200000  tyś  zł.  za  36  tys.  Prokuratura  w  Rzeszowie  umorzyła
postępowanie.
Egzekucję prowadzono mi przez trzech komorników z tej samej sprawy, Sądy
nie chciały przekazać do prowadzenia jednemu komornikowi. Drugi komornik
sprzedał nieruchomość wartą około 1000000zł za kwotę około 600000 zł.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem dokumentów z Sądu mimo zwracania się
do Pani Prezes SR- w Brzegu / nawet nie raczyła odpowiedzieć na moje pisma/
znając mój adres do korespondencji. Sąd jak chciał abym pisma otrzymał to
wysyłał na adres do korespondencji, a które chciał  abym nie otrzymał i nie
wiedział zostawiał w aktach ze skutkiem doręczenia.

-  Sędzia Kurowska z SR – Brzeg w ciągu pięciu dni od złożenia pozwu przez
biegłego Sądowego Zdzisława Poznańskiego  wydała nakaz zapłaty dla niego,
następnie sprawa została przekazana do SR Prudnik  gdzie sędzia koleżanka
Kurowskiej  nie  dopuściła  dowodów  i  taki  sam  wydała  nakaz  zapłaty.  Sąd
Okręgowy  w  Opolu  nakaz  uchylił  i  sprawę  przekazał  do  ponownego
rozpoznani syg.akt II Ca 79/19. Sprawa jest prowadzona pod nową 
syg. IC 858/19 SR- Prudnik. Biegły Zdzisław Poznański po skreśleniach go z
list  biegłego  sądowego  np.  Sądu  Okręgowego  we  Wrocławiu,  Świdnicy  i
innych  występował  do  Sądów  gdzie  go  nie  znali  i  wpisywał  się  na  listę
biegłych  zatajając  ten  fakt.  Chwalił  się,  że  ma  układy  w  ministerstwie
sprawiedliwości i w prokuraturze i jemu nikt nic nie zrobi. Jest o nim opinia we
Wrocławiu,  że  to  jest  oszust  nr,  dwa  we  Wrocławiu.  Do  sprawdzeniach  w
Sądach Wrocław, Świdnica , Policja Wrocław Krzyki.

-  SR- W Brzegu prowadzone postępowanie przez Panią sędzie Kurowską o
zniesienie  współwłasności  sygn.  Akt  I  Ns  246/12/RK  ,  I  Ns  152/13,  I  Ns
135/14  do  dnia  dzisiejszego  mimo podpisania  ugody  przeciąga  i  zawiesza,
zmieniając sygn,akt.



-   Pisałem  pisma  do  Ministerstwa,  Prokuratury,  Rzecznika  Praw
Obywatelskich, bez skutku świadczą o działaniu ????

-  Zostałem skazany przez Sąd w Brzegu za rzekome pomówienie sędziego z
Tarnobrzegu  Andrzeja  Ciacha  przewodniczącego  stowarzyszenia  sędziów
Istitia,  oraz  powoda,że  w piśmie  procesowym napisałem że  domniemywam
korupcyjne działanie i powiązania z powodem obywatelem Holandii. Razem
złożyli oskarżenia mnie co potwierdza ich wspólne kontakty Sygn. Akt  II K
250/15, i II K 251/15.

                     Wiatrowski Władysław

40. Włodarczyk Zofia i Jan 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Zofia i Jan Włodarczyk, 97-400 Bełchatów, ul. Gen. L. Czyżewskiego 64.
Pełnomocnik: Marek Włodarczyk, tel. 514114110, marek2010@o2.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  . Od 2008 r domagamy się zwrotu naszej
ziemi,  która  została  zabrana  nam  wbrew  naszej  woli  za  czasów  PRL pod
budowę  magazynów  PUPiK  RUCH.  Nie  wybudowano  tych  magazynów,  a
majątek  przejął  RUCH.  Następnie  RUCH  zamiast  powiadomić  o  chęci
sprzedaży  działek  pierwotnych  właścicieli,  sprzedał  je  swojemu  kumplowi
Zygmuntowi Wojciechowskiemu, lokalnemu burżujowi. Ten zakup był na tzw.
słupa, najpierw kupił ją pan  Zygmunt Saktura, który w momencie zakupu był
w  stanie  upadłości,  a  po  3  miesiącach  odsprzedał  je  koledze  Zygmuntowi
Wojciechowskiemu, ale to  w urzędach i Sądach nic nie znaczyło. Przez cały
czas mówimy że to był  przekręt,  ale nikt w Sądach nie chciał  nam pomoc,
nawet odmówiono nam wglądu w księgi wieczyste z których wynikało by za
ile faktycznie  sprzedano te  działki.  Jest  podejrzenie,  że nasze działki  i  inne
sąsiednie  działki  o  wartości  2  mln  zł.  zostały  przejęte  za  darmo.  Państwo
straciło 2 mln zł, ale sędziom to nie przeszkadza.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
12.08.2019r  złożona została kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sygn. Akt. II SA/Łd 390/18. Do dzisiaj nie wyznaczono daty kasacji.

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy). 
1. Sygn.akt II SA/Łd 670 i 671/09 WSA w Łodzi, 
2.   Sygn.akt IISA/Łd 390/18 WSA w Łodzi. Wyrok 9.10.2018r
Te sprawy dotyczą tego samego tematu, czyli zwrotu ziemi.



    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Sędziowie WSA  w Łodzi Wydział II: Jolanta Rosińska, Barbara Rymaszewska,
Magdalena Sieniuć. Wyrok z dnia 9.10.2018r.
Odmowa  dostępu  do  Ksiąg  Wieczystych,  które  pomogły  by  w  ustaleniu
nabycia ziem w drodze przestępstwa, a nie w dobrej wierze- Viceprezes Sądu
Rejonowego w Bełchatowie pani Lucyna Szafrańska.

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi).
Nie, ale liczymy że tam się dostaniemy i znajdziemy sprawiedliwość, ponieważ
na sprawiedliwość w Polsce to nie liczymy, po 10 latach walki w Sądach.

41. Włodarczyk Marek 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Marek Włodarczyk
Ul. Gen. L. Czyżewskiego 64, Bełchatów 97-400 Bełchatów.
Tel: 514 114 110, marek2010@o2.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  
Rodzinny prześladowca mój ojciec Jan Włodarczyk za znęcanie się nad żoną,
pobicie córki, pobicie mnie otrzymał tylko kary finansowe. W trakcie jednej
sprawy o ubezwłasnowolnienie poznał Prokuratora Okręgowego z Piotrkowa
Tryb.  który  rozpostarł  nad  nim  parasol  ochronny.  Za  pomawianie  mnie,
kradzież prądu, fałszywe oskarżenia,  za próbę założenia  mi Niebieskiej karty,
w  Prokuraturze  w  Bełchatowie  umarzano  dochodzenia  lub  odmawiano
wszczęcia postępowania. Uważam,  że tym wszystkim steruje ten Prokurator,
który odwiedzał ojca i dostawał od niego podarki jak np. ryby.  Na dodatek pod
nadzorem tego Prokuratora ojciec próbuje odebrać mi darowiznę, (sygn. akt I C
801/18), ale dzięki jedynej sprawiedliwej Sędzi pani Renata Lech z Piotrkowa
Tryb. która nie dała się zwieść oszustwami i kłamstwami oddaliła pozew, ale ci
ludzie nie odpuszczają i złożyli apelację, chyba  licząc na układy Prokuratora w
Sądzie  Apelacyjnym w Łodzi.  Chciałem zdobyć dane  tego Prokuratora,  ale
okazało się że nawet dwukrotne zwrócenie się  do Ministra Sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobry nic nie pomogło, zawsze kierowano moje skargi do niższych
instancji  aż  do Prokuratury  w Piotrkowie  Tryb.   gdzie  odmawiano podania
danych Prokuratora.



    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Toczy się jeszcze sprawa o groźby karalne sygn. akt II K 937/17 i cywilna w
Sądzie Apelacyjnym w Łodzi sygn. akt I C 801/18

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy)
II K 310/16 SSR Robert Sobczak , Sąd Rejonowy w Bełchatowie
II K 688/18 SSR Bartosz Paszkiewicz, Sąd Rejonowy w Bełchatowie
II K 937/17 SSR Bartosz Paszkiewicz, Sąd Rejonowy w Bełchatowie
I Acz 223/17 Anna Bieniak, Anna Cesarz, Krystyna Golińska Sąd Apelacyjny
w Łodzi I Wydział Cywilny.

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Prokurator  Katarzyna  Jarząbkowska  Prokuratura  Rejonowa  w  Bełchatowie.,
odmówiła wszczęcia postepowania ws. kradzieży prądu PR Ds. 2528/2018, co
później było powodem powstania pożaru.
Prokurator  Katarzyna  Tomczyk  Prokuratura  Okręgowa  w  Piotrkowie  Tryb.
odmówiła  podania  nazwiska  (sprawa  PO  IV  s  Ko  37.2019)  Prokuratora
Okręgowego z Piotrkowa Tryb. który uczestniczył w sprawie sygn. akt. I Acz
223/17 w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi I Wydział Cywilny. 
Sędzia Anna Bieniak, Anna Cesarz, Krystyna Golińska i Prokurator Okręgowy
z Piotrkowa Tryb. w Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny sygn. akt. I
Acz  223/17,  odmówiły  ubezwłasnowolnienia  Jana  Włodarczyka,  co
przyczyniło się do powstania następnych przestępstw, gdyż czuł się bezkarny. 
Sędzia Robert Sobczak ,  Sąd Rejonowy w Bełchatowie za znęcanie się nad
żoną, pobicie córki skazał Jana Włodarczyka na kare pieniężną.
Sędzia  Bartosz Paszkiewicz,  Sąd Rejonowy w Bełchatowie  za pobicie  syna
metalową rurką po głowie skazał Jana Włodarczyka na karę pieniężną
Sędzia Bartosz Paszkiewicz, Sąd Rejonowy w Bełchatowie za groźby karalne,
z których już część została spełniona umorzył postępowanie karne z uwagi na
znikomą społeczną  szkodliwość  czynu,  wyrok z  21.12.2018 sygn.  akt  II  K
937/17.

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Nie.

    VII. Opis sprawy   
Jan Włodarczyk mój ojciec od zawsze miał kochanki, które utrzymywał. Jak
był  na  emeryturze  to  nie  miał  tyle  pieniędzy  na  kobiety,  więc  wyciągał
pieniądze od mamy, ginęły pieniądze, złote ozdoby i na tym tle były konflikty,
awantury.   Po  jednej  z  nich  zabrałem  ojcu  dubeltówkę  (był  myśliwym)  i
przekazałem  ją  Policji.  Ta  broń  już  wcześniej  powinna  być  jemu  zabrana,



ponieważ wcześniej pobił sąsiada, który 1,5 roku po pobiciu chodził o kulach,
oraz  pobił  panią  Zielińską  z  Jeniny.  Był  agresywny,  więc  uznałem,  że  tak
będzie najlepiej. Od tego momentu zostałem jego największym wrogiem. Po
niegodziwym traktowaniu mamy,  siostra zabrał mamę do siebie, wtedy zaczął
sprowadzać kochankę do domu. Ja się temu sprzeciwiałem, to on odgrażał się
że mnie pobije, spali i zabije, co nagrałem i z tego powodu jest sprawa, która
jeszcze  trwa.  Następnie   kiedy  znów  sprowadził  kochankę  do  domu,  to  ją
wyprowadzałem, wtedy ojciec zaatakował mnie metalową rurką bijąc w głowę
i po przedramieniu, cudem przetrwałem. Założyłem mu sprawę z prywatnego
oskarżenia, bo tak mi doradzili Policjanci. 
Na  rozprawie  Sędzia  Robert  Sobczak  krzyczał  na  mnie,   ponieważ  w
oskarżeniu nie powołałem się na żadne paragrafy, po czym sprawę skierował
do Prokuratury,  która  tak mnie informowała o sprawach, że nie  wiedziałem
kiedy  były  rozprawy,  a  jak  się  dowiedziałem  że  już  jest  wyrok,  to  byłem
zaskoczony,  ponieważ  sprawa  o  groźby  karalne  jeszcze  trwała  a  one  były
powiązane ze sobą, to odmówiono mi wszczęcia postępowania.   W między
czasie  po  doradzeniu  przez  adwokatkę  z  Warszawy,  chciałem
ubezwłasnowolnić  ojca,  żeby  nie  mógł  zaciągać  pożyczek  na  kochanki,  to
wtedy poznał  tam Prokuratora Okręgowego z Piotrkowa Tryb. z którym się
zaprzyjaźnił i później ten prokurator dbał o to, żeby Janowi Włodarczykowi nic
się nie stało. Wyroki zapadały tylko  finansowe,  Prokuratura w Bełchatowie
odmawiała  wszczęcia  postepowań  względem  ojca  kiedy  obrażał  mnie,
oskarżał, kradł mi prąd (wcześniej Zakład Energetyczny PGE zdjął mu licznik
po tym jak został złapany na kradzieży prądu, dostał wyrok), chciał założyć mi
Niebieską Kartę. Ktoś zadbał, że wyroki szybko zastawały zacierane. Wtedy
też Jan Włodarczyk założył  mi sprawę o zwrot majątku za nie wypełnianie
służebności. Uważam że kierował tym ten prokurator, ponieważ raczej chodziło
o wyłudzenie 200 tys. zł. zapewne już obiecane prokuratorowi, który odwiedzał
go w domu i dostawał ryby i inne dary. Ojciec dostał też adwokata z urzędu
Łukasza Plutę prawdopodobnie znajomy tego prokuratora (nie odpowiadał jak
go pytałem na piśmie o relacje między nimi), który przyjeżdżał do domu ojca,
konfabulował, manipulował, oszukiwał, po to tylko żeby uzyskać te 200 tys,
ale  na  szczęście  Sędzia  Renata  Lech  nie  dała   się  nabrać  na  kłamstwa  i
oszustwa i przyznała mi rację. Podczas tej rozprawy jak i innych domagałem
się  podania  nazwiska  tego  Prokuratora,  napisałem  skargę  do   Ministra
Zbigniewa Ziobro,  ale  on  sprawy kierował  na  dół  i  trafiały do Prokuratury
Okręgowej w Piotrkowie Tryb. a tam odmawiani mi informacji, tak było dwa
razy.  Obecnie  strona  przegrana  złożyła  apelację  do  Sądu  Apelacyjnego  w
Łodzi. Uważam, że Sędziowie i Prokuratorzy z Bełchatowa wymienieni wyżej,
panie  Sędziowie  które  orzekały  w  sprawie  o  ubezwłasnowolnienie,  pani
Prokurator  z  Piotrkowa  która  odmawiał  informacji,  tajemniczy  Prokurator
Okręgowy z Piotrkowa, Minister Zbigniew Ziobro są winni tej całej sytuacji
tzn.  zniszczenia  rodziny,  dziesiątek  godzin  spędzonych  w  salach  sądach,
spowodowania  wielkich   kosztów  sądowych  i  prywatnych  tzn.  szkody
psychiczne,  fizyczne,   majątkowe.  Dzięki  niekompetencji-  niedbałości-



nieuczciwości ? tych osób, które nie odpowiadając za swoje czyny robiły to co
chciały, krzywdząc nas rodzinę i przysparzając duże koszty budżetowi państwa.
W tej  chwili  to  przestępca  wygrywa,  ponieważ  eksmitował  całą  rodzinę  z
posesji ( mieszka prawie sam w posesji), oraz sterroryzował nas i otoczenie,
każdy go się boi, bo wiemy że i tak nic złego mu się nie stanie pod patronem
nieznanego Prokuratora Okręgowego z Piotrkowa Tryb. 
W odpowiedzi na apelację obiecałem, że z tą sprawą pójdę do ogólnopolskich
mediów i tak zrobię. Bo nie może być tak, żeby przestępca niszczył  uczciwych
ludzi, do których się zaliczam, jak i pozostali  pokrzywdzeni członkowie mojej
rodziny.  

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe. 

Data 13.02.2020                               Podpis: Marek Włodarczyk
     

 42. Wojtkowski Władysław 
    I. Dane osoby pokrzywdzonej    
Władysław Wojtkowski ur. 1.01.1966r. W Ornecie
adres korespondencyjny 10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 16A/2
zamieszkały 11 -135Lubomino ,Zagony 16
tel.507947739.    Mail grzecznościowo;      kater1958@gmail.com

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:  
1.Nie dopuszczono dowodów rzeczowych do sprawy, nie byłem wezwany na
sprawę, ukryto bądź zniszczono zaświadczenia lekarskie z których wynikało że
jestem w trakcie  leczenia i  oczekuję kolejnej  operacji  (  99% ślepota).   Sąd
Rejonowy  w  Lidzbarku  Warmińskim  syg.akt   2k10/15  sędzia  Monika
Niedziałkowska oraz prokurator Kłosowska
2. Sędzia manipuluje faktami, nie reaguje na groźby ze strony obrońcy strony
pozwanej tj. mec. Izdebskiego, nie nagrywa przebiegu rozprawy podczas tego
zajścia. Jako powód czuję się oszukiwany przez sąd.
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim syg. Akt 1ns149/17
sędzia Agnieszka Pszączek

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Sprawa sygn akt  2k10/15 zakończona we wrześniu 2015 roku
Sprawa sygn akt 1ns149/17 toczy się nadal.



Obydwie sprawy w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Syg. akt 2k10/15  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim ul. Bartoszycka 4A
11-100 Lidzbark warmiński

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
W  sprawie  2k10/15   prokurator  Kłosowska  oraz  sędzia   Monika
Niedziałkowska
W sprawie 1ns149/17 która nadal się toczy sędzia Agnieszka Pszączek

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Nie składał

   

 VII. Opis sprawy   
W dniu 7.01.2011 ze względu na kilkuletnie problemy ze wzrokiem (prawie
100 % ślepota) dostałem przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności by
podjąć skuteczne leczenie.
W ciągu trzech lat leczenia i po dwóch operacjach częściowo przywrócono mi
wzrok.
W międzyczasie tj. roku 2012 zawarłem związek małżeński z Teresą Kacperską
z domu Romańską. W styczniu 2013 roku sprzedałem gospodarstwo po moich
rodzicach a w lutym zakupiłem za 50 tys. zł. od córki żony dom, w którym
żona miała tzw. dożywocie.
Resztę pieniędzy przeznaczyłem na remont domu który trwał około roku. W
tym czasie nie było żadnych konfliktów pomiędzy mną a żoną.
W marcu 2014 roku zostałem aresztowany w domu i osadzony w areszcie pod
zarzutem psychicznego i  fizycznego znęcania  się  nad żoną.  Okazało się,  że
żona od jakiegoś czasu próbowała pomawiać mnie przed policją w Ornecie, ale
nie  dawano jej  wiary znając  jej  konfabulacje  oraz  pobyt  w psychiatryku w
Krakowie  gdzie  trafiła  będąc  rzekomo porwaną  i  wywieziona  do  Krakowa
przez nieznanych sprawców. Było to jeszcze w czasach gdy jej nie znałem.
Skoro policja w Ornecie nie daje jej wiary zgłasza się do policji i prokuratury
w Lidzbarku warmińskim i ta daje jej wiarę.
Jestem aresztowany. Przeciw mnie zeznaje żona i jedna z jej córek oraz żony
brat ze swa żoną.  Z kolei w mojej obronie zeznaje drugi brat żony wraz ze swą
małżonką oraz druga córka żony.  Na pomówienia o wielokrotnych rzekomych
pobiciach  brak  jakichkolwiek  badań i  notatek  lekarskich.  Nic  poza  słowem
przeciw słowu. Mimo to dochodzi do rozprawy sądowej gdzie dostaję wyrok 2
lata  pozbawienia  wolności  w  zawieszeniu  na  5  lat  co  było  równoważne  z



cofnięciem mi przerwy w odbywaniu kary. Przypominam że ciągle byłem w
trakcie leczenia ślepoty i posiadałem stosowne opinie lekarskie.  Jednakże sąd
nie  brał  ich  pod  uwagę  i  ostatecznie  zniknęły  one  z  akt  sprawy.  Jak
wspomniałem zasądzono mi dwa lata w zawieszeniu na 5 lat , zakaz zbliżania
się do żony co jest równoznaczne z zamieszkiwaniem w moim domu do czasu
upływu pięciu lat tj września 2021 roku.
Od  dnia  aresztowania  tj  28.03.2014  r  i  późniejszego  pobytu  w  zakładzie
karnym zmieniono mi metody leczenia wzroku czego następstwem jest obecna
99  procentowa  ślepota.  Zostałem  pomówiony  zamknięty  i  pozbawiony
możliwości rzetelnego procesu.
Nie wiem dlaczego ale wciąż dawano wiarę konfabulacjom żony.
Jednym z przykładów niech będzie to że podważyła fakt operowania mi oczu w
klinice  w Katowicach i  pomówiła  o skorumpowanie  przeze  mnie  lekarzy z
tamtejszej  placówki.  Przeprowadzona  przez  CBA kontrola  nie  potwierdziła
tego, ale sąd i tak miał swoje zdanie.
Prokurator Kłosowska oraz sędzia Monika Niedziałkowska miały swoją ocenę
już  od  początku  sprawy,   gdyż  żonie  należy  dać  wiarę  bo  jest  świadkiem
jehowy, a oni nie kłamią.  Tak tworzy się prawo.
Sprawa druga cywilna jest z mojego powództwa o podział majątku lecz także
ta sprawa jest rozpatrywana przez sędzinę Agnieszkę Pszączek wbrew faktom ,
logice i pod dyktando mej żony.
    

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe.
Data   12.02.2020                  Podpis      Władysław Wojtkowski
     

    

43. Wolniakowski Dariusz (1)
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Dariusz Wolniakowski - ul. Obywatelska 18, 93-58 Łódź; tel. 42/ 684-64-16,
 tel. komórkowy 502-180-186, mail: dariuszwolniakowski@interia.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Od roku 2003 toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi XII Wydziałem
Rodzinnym sprawa rozwodowa malżeństwa Izabeli i Dariusza Wolniakowskich
równocześnie  ze  sprawą  karną  przeciwko  Dariuszowi  Wolniakowskiemu  o
rzekome maltretowanie  żony.  Z uwagi  na  fakty i  dowody składania  zeznań
fałszywych  przez  Izabelę  Wolniakowską,  dokonanie  napadu  na  Dariusza
Wolniakowskiego w dniu 3 stycznia 2007 roku, zmieniono także datę rozprawy
sądowej  przerabiając  datę  z  12/01/207  roku  na  11  /01  2007roku  nie



powiadamiając  strony  procesu  Dariusza  Wolniakowskiego  i  jego
pełnomocnika.  Sąd  ten  nie  reagował  na  zeznania  fałszywe  strony  procesu
Izabeli  Wolniakowskiej  mimo  wniosków  ze  strony  procesu  Dariusza
Wolniakowskiego,  nie  powołał  kuratora  sądowego  dla  nieletnich  dzieci   z
wniosku  Dariusza  Wolniakowskiego  na  okoliczność  dowodów,  iż  nieletnie
dzieci przestały uczęszczać do szkoły, nie uwzględnił także wniosku Dariusza
Wolniakowskiego  o  odroczenie  rozprawy  z  dnia  11  /01  2007  roku  na
okoliczność, iż był napadnięty i pobity 3 /01 2007 roku na terenie swej posesji.
Biorąc pod uwagę stronę w Łodzi o zmianę sędziego –BEZ REZULTATU!!!
Wyrok Sądu Okręgowego XII Wydziału Rodzinnego sygn. akt XII C 2606/03 z
dnia  22/03  2007  roku  to  rozwód  małżeństwa  Izabeli  i  Dariusza
Wolniakowskich z winy obojga małżonków.
W dniu 12/10 /2007 roku odbyła się rozprawa w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi
I wydziale Cywilnym sygn. akt I ACa 542/07 bez obecności strony procesu
Dariusza  Wolniakowskiego,  którego  o  wniesieniu  apelacji  i  o  terminie
rozprawy apelacji  w sądzie  apelacyjnym od wyroku Sądu Okręgowego XII
Wydziału  Rodzinnego  o  rozwodzie  małżeństwa  Izabeli  I  Dariusza
Wolniakowskich  przez  byłą  żonę  nikt  nie  powiadomil!!!Oczywiście  Sąd
Apelacyjny w Łodzi wbrew faktom i dowodom napisał cytaty: „ sąd apelacyjny
zmienia wyrok w ten sposób, ze związek małżeński stron rozwiązuje z winy
męża”, „informuje, ze wyrok jest prawomocny???”, „od wyroku przysługuje
skarga  kasacyjna  do  Sadu  Najwyższego  ,  w   dodatku  na  końcu  strony
”przewodniczący sądu apelacyjnego pouczył,, że od wyroku-postanowienia nie
przysługuje skarga kasacyjna!!!

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
2003  r-2007  r.-  zakończona  przed  polskimi  sądami.  Pokrzywdzony  Dariusz
Wolniakowski  składał  wnioski  do Ministrów Sprawiedliwości  i  Rzeczników
Praw  Obywatelskich  o  wznowienie  w/w  sprawy  na  okoliczność  złamania
procedur  i  z  uwagi  na  fakty,  iż  wyrok  powstał  w  oparciu  o  pomówienia
Dariusza Wolniakowskiego w procesie karnym  VIIIK 13/04-V KA 1471/04
przez byłą żonę Izabelę Wolniakowską

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Sąd Okręgowy XII Wydział Rodzinny sygn. akt XII C 2606/03
Sąd Apelacyjny I Wydziale Cywilnym sygn. akt I ACa 542/07

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
S.S.O. Jolanta Zarzycka-Sąd Okręgowy XII Wydział Cywilny w Łodzi
S.S.A. Anna Miastkowska- Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny
S.S.A. Elżbieta Strelcow- Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny
S.S.O. Tomasz Szabelski- Sąd Okręgowy w Łodzi



    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi):   Nie składano skargi

    VII. Opis sprawy   
Wyrok Sądu Okręgowego XII Wydziału Rodzinnego sygn. akt XII C 2606/03 z
dnia  22/03  2007  roku  to  rozwód  małżeństwa  Izabeli  i  Dariusza
Wolniakowskich z winy obojga małżonków.
W dniu 12/10 /2007 roku odbyła się rozprawa w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi
I wydziale Cywilnym sygn. akt I ACa 542/07 bez obecności strony procesu
Dariusza  Wolniakowskiego,  którego  o  wniesieniu  apelacji  i  o  terminie
rozprawy apelacji  w sądzie  apelacyjnym od wyroku Sądu Okręgowego XII
Wydziału  Rodzinnego  o  rozwodzie  małżeństwa  Izabeli  I  Dariusza
Wolniakowskich  przez  byłą  żonę  nikt  nie  powiadomił!!!  Oczywiście  Sąd
Apelacyjny w Łodzi wbrew faktom i dowodom napisał cytaty: „ sąd apelacyjny
zmienia wyrok w ten sposób, ze związek małżeński stron rozwiązuje z winy
męża”, „informuje, ze wyrok jest prawomocny???”, „od wyroku przysługuje
skarga  kasacyjna  do  Sadu  Najwyższego  ,  w   dodatku  na  końcu  strony
”przewodniczący sądu apelacyjnego pouczył,, że od wyroku-postanowienia nie
przysługuje skarga kasacyjna!!!
Obydwa  wyroki  powstały  na  bazie  pomówienia  Dariusza  Wolniakowskiego
przez byłą żonę Izabelę Wolniakowską  w procesie karnym VIIIK 13/04-V KA
1471/04  oraz  braku  reakcji  sądów na  ewidentnie  zeznania  fałszywe Izabeli
Wolniakowskiej  złożone  po  uprzednim  uprzedzeniu  przez  sąd  o
odpowiedzialności karnej za składanie zeznań fałszywych oraz przy złamaniu
procedur  sadowych  i  odrzuceniu  dowodów  na  niekorzyść  Izabeli
Wolniakowskiej.  Ponadto  3  /01/  2007  roku  napadnięto  pokrzywdzonego  na
terenie jego posesji, co mialo związek z terminem rozprawy wyznaczonym na
dzień 12 /01/ 2007 roku. W sądzie rodzinnym zmieniono datę rozprawy z 12
stycznia na dzień 11 stycznia wpisując długopisem cyfrę jeden na cyfrę dwa
bez  powiadomienia  pozwanego  Dariusza  Wolniakowskiego  i  jego
pelnomocnika,  co  ujawniłem  w  doniesieniu  o  napadzie  na  moją
osobę( doniesienie o napadzie na osobę Dariusza Wolniakowskiego sygn. akt
Rsd-780/07,  Ds.  844/07,  które  zostalo  umorzone  bez  uzasadnienia  przez
prokurator  Katarzynę  Dyrdowską,  która  uczestniczyla  w  procesie  karnym
przeciwko Dariuszowi Wolniakowskiemu sygn. akt  VIIIK 13/04)—napad nie
był przypadkowy, bo na wniosek pokrzywdzonego Dariusza Wolniakowskiego
miano przesłuchać biegłe z Rodzinnego Ośrodka Rodzinno-Diagnostycznego
na okoliczność poświadczenia nieprawdy w opinii wydanej przez w/w ośrodek
dotyczący Izabeli i Dariusza Wolniakowskich.
    

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 14 GRUDNIA 2015 ROKU ŁÓDŹ             Podpis  Dariusz Wolniakowski



44. Wolniakowski Dariusz  (2)
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
Dariusz Wolniakowski - ul. Obywatelska 18, 93-58 Łódź; tel. 42/ 684-64-16,
 tel. komórkowy 502-180-186, mail: dariuszwolniakowski@interia.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Dariusz  Wolniakowski  po  założeniu  Stowarzyszenia  Osób  Poszkodowanych
Przez Wymiar  Sprawiedliwości  „LEX” z siedzibą  w Łodzi  był  straszony w
roku 2006 , że jak będzie ujawniał nieprawidłowości sądowe to straci życie-
dowód- pismo Dariusza Wolniakowskiego złożone w Gabinecie Politycznym
Ministra Sprawiedliwości 30 maja 2006 roku. W dniu 3 stycznia 2007 roku
Dariusz  Wolniakowski  został  napadnięty  na  ternie  własnej  posesji  pobity  i
napastnicy  zagrozili  mu  śmiercią  w  wypadku  zgłoszenia  tego  napadu  na
Policję. Z uwagi na bezpieczeństwo doniesienie o napadzie zostało złożone w
Ministerstwie  Sprawiedliwości  w  Warszawie,  gdyż  żona  Dariusza
Wolniakowskiego  Izabela Wolniakowska miał dostęp do pism i informacji z
prokuratury  i  komisariatu  Policji  Łódź-Górna.  Doniesienie  o  napadzie  na
Dariusza Wolniakowskiego  zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej Łódź-
Górna- sygn . aktRsd-780/07, Ds. 844/07. Sprawę tą umorzyła pani prokurator
Katarzyna  Dyrdowska  ,  bez  uzasadnienia,  co  jest  kuriozalne  bo  chodzi  o
życie!!!(pani  prokurator  Dyrdowska  uczestniczyła  w  procesie  karnym
przeciwko  Dariuszowi  Wolniakowskiemu  sygn.  akt  VIII  K  13/04  nie
interweniując na ewidentne złamanie procedur i prawa podczas jego trwania)..
W  doniesieniu  Dariusz  Wolniakowski  ujawnił  dowody:  zaświadczenia
lekarskie o poważnych urazach twarzy , o przebiegu leczenia neurologicznego,
rtg złamanego palca lewj ręki), poświadczeniu nieprawdy w obdukcji wydanej
przez  zakład  Medycyny  Sadowej  w  Łodzi,  3  /01/  2007  roku  napadnięto
pokrzywdzonego  na  terenie  jego  posesji,  co  miało  związek  z  terminem
rozprawy  wyznaczonym  na  dzień  12  /01/  2007  roku.  W sądzie  rodzinnym
zmieniono  datę  rozprawy  z  12  stycznia  na  dzień  11  stycznia  wpisując
długopisem cyfrę jeden na cyfrę dwa bez powiadomienia pozwanego Dariusza
Wolniakowskiego  i  jego  pełnomocnika-  dowody-   zmieniona  data  w
dokumentach sądu rodzinnego XII C 2606/03

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
2007 rok- dochodzenie umorzono, a piśmie o umorzeniu dochodzenia nie ma
uzasadnienia!!!

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Ds. 844/07 Prokuratura Łódź-Górna
 Rsd-780/07 VIII komisariat Policji Łódź



    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
St. Asp. Grzegorz Dwornicki VIII Komisariat Policji w Łodzi
Prokurator Katarzyna Dyrdowska  Prokuratura Łódź-Górna

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Nie składano skargi.

    VII. Opis sprawy   
. W doniesieniu Dariusz Wolniakowski ujawnil  3 /01/ 2007 roku napadnięto
pokrzywdzonego  na  terenie  jego  posesji,  co  miało  związek  z  terminem
rozprawy  wyznaczonym  na  dzień  12  /01/  2007  roku.  W sądzie  rodzinnym
zmieniono  datę  rozprawy  z  12  stycznia  na  dzień  11  stycznia  wpisując
długopisem cyfrę jeden na cyfrę dwa bez powiadomienia pozwanego Dariusza
Wolniakowskiego  i  jego  pełnomocnika-  dowodami  są  postanowienie  sądu
rodzinnego  ,gdzie  zmieniono  datę  rozprawy-  na  tej  rozprawie  Dariusz
Wolniakowski miał przesłuchać biegłe z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-
Rodzinnego na okoliczność poświadczenia nieprawdy w opinii tego ośrodka na
temat  Dariusza  i  Izabeli  Wolniakowskich.  Dowody:  obdukcja  lekarzy
medycyny sądowej, gdzie poświadczono nieprawdę w treści zeznań pobitego,
napadniety  Dariusz  Wolniakowski  zapłacił  za  obdukcję  nr  6/07  a  otrzymał
obdukcję nr 11/07,w sądzie rodzinnym sygn. akt XII C 2606/03 są dowody
zmiany daty rozprawy, w Zakładzie Medycyny sądowej mimo, że napadnięty
był  ze  świadkiem nie  uznano  rozstroju  zdrowia  Dariusza  Wolniakowskiego
powyżej  7  dni,  choć  napadnięty  dostarczył  na  wniosek  w/w zakładu  pelną
dokumentację  medyczna(rtg  złamanego  palca  u  lewej  reki,  zaświadczenia
lekarskie o poważnych urazach twarzy i o przebiegu leczenia neurologicznego),
pobity ujawnił, że w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi gdzie oczekiwał
na  badanie  przyszli  dwaj  osobnicy,  którzy  uczestniczyli  w  napadzie,  lecz
napadnięty z obawy o swe życie nie ujawnił , że rozpoznał sprawców napadu.
Z  uwagi  na  bezpieczeństwo  doniesienie  o  napadzie  zostało  złożone  w
Ministerstwie  Sprawiedliwości  w  Warszawie,  gdyż  żona  Dariusza
Wolniakowskiego  Izabela Wolniakowska miał dostęp do pism i informacji z
prokuratury  i  komisariatu  Policji  Łódź-Górna.  Doniesienie  o  napadzie  na
Dariusza Wolniakowskiego  zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej Łódź-
Górna- sygn . aktRsd-780/07, Ds. 844/07. Sprawę tą umorzyła pani prokurator
Katarzyna  Dyrdowska  ,  bez  uzasadnienia,  co  jest  kuriozalne  bo  chodzi  o
życie!!!(pani  prokurator  Dyrdowska  uczestniczyła  w  procesie  karnym
przeciwko  Dariuszowi  Wolniakowskiemu  sygn.  akt  VIII  K  13/04  nie
interweniując na ewidentne złamanie procedur i prawa podczas jego trwania).

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data  14 grudnia 2015 r.                 Podpis       Dariusz Wolniakowski



45. Wolniakowski Dariusz   (3)
    I. Dane osoby pokrzywdzonej     
-Dariusz Wolniakowski- ul. Obywatelska 18, 93-58 Łódź; tel. 42/ 684-64-16,
 tel. komórkowy 502-180-186, mail: dariuszwolniakowski@interia.pl

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
W dniu 13 lipca 2012 roku nieznany Dariuszowi Wolniakowskiemu osobnik
dokonał zakłócenia miru domowego, gdyż wszedł do sklepu, który jest częścią
domu  Dariusza  Wolniakowskiego  i  awanturując  się  wulgarnie  groził
Dariuszowi Wolniakowskiemu utratą życia, przy czym ustawicznie dzwonił do
matki  w/w  Edwardy  Wolniakowskiej  powtarzając  groźby  wobec  Dariusza
Wolniakowskiego. Sprawa sygn. akt 
1Ds.  8686/12  została  umorzona  mimo,  że  pokrzywdzony  wnosił  w
Prokuraturze  Rejonowej  Łódź-Górna  o  sprawdzenie  na  podstawie  bilingu
rozmów  telefonicznych  kto  jest  napastnikiem.  Zażalenie  Dariusza
Wolniakowskiego na odmowę wszczęcia dochodzenia znalazło finał w sadzie
karnym, gdzie oddalono zażalenie skarżącego.
Nadmieniam,  iż  w  roku  2007  Dariusz  Wolniakowski  został  napadnięty  na
terenie własnej posesji i pobity, gdzie grożono mu śmiercią w razie wezwania
Policji!

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
2012 -2013 rok

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
! Ds. 8686/12 Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna w Łodzi
IV Kp 100/13 Sąd Rejonowy Łódź-Widzew IV Wydział Karny w Łodzi

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Prokurator Arkadiusz Chmielowski Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Nie składano skargi.

    VII. Opis sprawy   
W dniu 13 lipca 2012 roku nieznany Dariuszowi Wolniakowskiemu osobnik
dokonał zakłócenia miru domowego, gdyż wszedł do sklepu, który jest częścią
domu  Dariusza  Wolniakowskiego  i  awanturując  się  wulgarnie  groził
Dariuszowi Wolniakowskiemu utratą życia, przy czym ustawicznie dzwonił do
matki  w/w  Edwardy  Wolniakowskiej  powtarzając  groźby  wobec  Dariusza



Wolniakowskiego. Sprawa sygn. akt 1Ds. 8686/12 została umorzona. Dariusz
Wolniakowski  przedstawił  dowody  zeznania  rodziców  Edwardy
Wolniakowskiej i Henryka Wolniakowskiego odnośnie rozmów telefonicznych
z napastnikiem w dniu 13 lipca 202 roku, oświadczenia na piśmie o głuchych
telefonach,  które  odbierali  przez  długie  lata,  napadzie  na  Dariusza
Wolniakowskiego  w  roku  2009,  gdzie  ujawniono  materiał  ze  sprawy  !  ds.
250/09,która  jak  zwykle  została  umorzona.  Prokuratura  nie  wystąpiła  do
operatora  telefonu  stacjonarnego  Henryka  Wolniakowskiego  by  ustalić  kto
dzwonił i groził Dariuszowi Wolniakowskiemu i zakłócił mir domowy w domu
pokrzywdzonego.

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe
Data 14 grudnia 2015 roku                            Podpis  Dariusz Wolniakowski

 46. Zydorczak Krystyna 
 I.   Dane osoby pokrzywdzonej     
    1. Krystyna Zydorczak, ul. Prosta 23, 64-000 Kościan
tel. 691-959-333, mail biuro@psg-msp.pl
    
2.  Członkowie  spółdzielni  mieszkaniowych  w  Polsce,  którzy  skorzystali  z
umorzenia  części  kredytu  z  tytułu  jednorazowej  spłaty,  a  następnie  zbyli
własnościowe prawo do lokalu przed upływem 15 lat od daty jego nabycia.

    II. Krótki opis sądowej krzywdy:   
Członkowie  spółdzielni  mieszkaniowych,  którzy  nabywali  własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego, mogli w przypadku jednorazowej spłaty całej
należności uzyskać umorzenie w wysokości 30% wartości lokalu.
§ 3 ust.  6 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 30 grudnia 1988 roku, w
sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe,
stanowił, że: 
„W  razie  zbycia  przez  członka  spółdzielni  własnościowego  spółdzielczego
prawa do lokalu przed upływem 15 lat od daty jego nabycia, umorzona część
kredytu,  o której  mowa w ust.  5  pkt  3  oraz w § 19,  podlega spłacie  przez
spółdzielnię jednorazowo.”
Obowiązek spłaty ciążył na spółdzielni i dotyczył wartości nominalnej kwoty
umorzenia. Dopiero po tej spłacie spółdzielnia mogła wystąpić do członka z
roszczeniem regresowym. 
Tymczasem spółdzielnie, z naruszeniem ustawy, wpisały do swoich statutów
obowiązek  spłaty  przez  członków  kwot  umorzenia  zwaloryzowanych
wskaźnikami  GUS,  jak  dla  przeceny  budynków.  Następnie  egzekwowały



sądownie od członków te wielokrotnie wyższe kwoty, odprowadzały do banku
kwotę nominalną, a uzyskane bezprawnie nadwyżki zatrzymywały dla siebie.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Sprawa toczyła się w latach 2002 – 2004. Jest zamknięta.

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy
Wyrok Sądu Rejonowego w Kościanie, z 21.02.2003r., sygn. akt I C 201/02.
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, z 26.09.2003r., sygn. akt II Ca 787/03.
Postanowienie Sądu Najwyższego, z 26.04.2004r., sygn. akt II CK 92/04.

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
SSR Sandra Kraszewska
Sąd Rejonowy w Kościanie, wyrok z 21.02.2003r., sygn. akt I C 201/02.
SSR Sandra Kraszewska
Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrok z 26.09.2003r., sygn. akt II Ca 787/03.
SSO Ewa Blumczyńska 
SSO Małgorzata Kaźmierczak
SSR Maciej Agaciński
Sąd Najwyższy, postanowienie z 26.04.2004r., sygn. akt II CK 92/04.
SSN Helena Ciepła

    VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Skarga nr 42692/18 została uznana za niedopuszczalną.

    VII. Opis sprawy   
Krystyna Zydorczak (KZ), w dniu 28 listopada 1990r. uzyskała w Kościańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie (dalej: KSM), przydział mieszkania na
warunkach  własnościowego  prawa  do  lokalu.  Z  tytułu  jednorazowej  spłaty
całej  należności  (całego  kredytu  zaciągniętego  przez  spółdzielnię  na
wybudowanie  lokalu),  uzyskała  umorzenie  w  wysokości  30  %  kosztów
budowy lokalu (wkładu budowlanego). Kwota uzyskanego umorzenia wyniosła
17.990.980 starych złotych, co po denominacji równało się kwocie 1.790,10 zł.
KZ w dniu 13.11.2001r. zbyła prawo do lokalu na rzecz innej  osoby, przed
upływem 15 lat od daty jego nabycia. W związku z tym KSM zażądała od niej
zwrotu kwoty umorzenia zwaloryzowanej wskaźnikiem GUS stosowanym do
przeceny  budynków.  Tak  wyliczona  kwota  wynosiła  15.202,17  zł.  Jako
podstawę prawną swoich roszczeń KSM wskazała § 3 ust.  6 rozporządzenia
Rady  Ministrów,  z  dnia  30  grudnia  1988  roku,  w  sprawie  ogólnych  zasad
udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe, który stanowi:
„W  razie  zbycia  przez  członka  spółdzielni  własnościowego  spółdzielczego
prawa do lokalu przed upływem 15 lat od daty jego nabycia, umorzona część



kredytu,  o której  mowa w ust.  5  pkt  3  oraz w § 19,  podlega spłacie  przez
spółdzielnię jednorazowo.”
KZ odmówiła zapłaty żądanej kwoty z następujących powodów:
    1.  Przywołana  podstawa  prawna  jednoznacznie  wskazuje,  że  zwrotowi
podlega umorzona część kredytu, a nie jej zwaloryzowana wartość. 
    2. Z przepisu wynika, że to spółdzielnia jest podmiotem zobowiązanym do
zwrotu kwoty umorzenia,  wobec czego KZ, jako członek spółdzielni,  może
odpowiadać  wyłącznie  regresowo,  czyli  zwracając  KSM  kwotę,  jaką
spółdzielnia w wyniku zbycia lokalu musi odprowadzić do budżetu państwa,
przy tym po spełnieniu świadczenia przez samą spółdzielnię. 
    3. KSM nie wykazała, aby taką właśnie kwotę zwróciła, zatem roszczenie
było nie tylko zawyżone co do wysokości, ale i w całości przedwczesne.
KSM wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kościanie z powództwem przeciwko
KZ,  o  zapłatę  kwoty  15.202,17  zł  wraz  z  odsetkami  i  o  zwrot  kosztów
postępowania sądowego i zastępstwa procesowego. 
W toku procesu KSM nie przedstawiła  żadnego dowodu zwrotu umorzonej
części kredytu do banku PKO BP. Podnosiła natomiast, że:
§ 13 Statutu KSM stanowi:
Zasady  wnoszenia  i  zwrotu  wkładów  mieszkaniowych,  budowlanych  i
garażowych reguluje regulamin wewnętrzny Spółdzielni, stanowiący integralną
część Statutu.
Regulamin wkładów mieszkaniowych i budowlanych KSM, z dnia 26 września
1994 roku,  stanowi:  III.13.  W przypadku  zbycia  własnościowego  prawa do
lokalu, członek zobowiązany jest spłacić wysokość uzyskanego umorzenia na
warunkach  uzyskanych  w  przepisach  o  kredytowaniu  budownictwa
mieszkaniowego  bądź  indywidualnej  umowie,  w  przypadku  przekształcenia
prawa do lokalu. Wysokość spłaty stanowi cofnięte umorzenie zwaloryzowane
wskaźnikami GUS.

Sąd Rejonowy w Kościanie, wyrokiem z dnia 21 lutego 2003r., sygn. akt I C
201/02, zasądził od KZ na rzecz KSM zwaloryzowaną kwotę umorzenia wraz z
kosztami  procesu,  zgodnie  z  żądaniem  KSM.  Wyrok  został  wydany  na
podstawie  Statutu  KSM  oraz  na  podstawie  twierdzeń  i  zapewnień
pełnomocnika  KSM oraz głównej  księgowej  KSM, że po wyegzekwowaniu
tych  pieniędzy  od  pozwanej,  uzyskana  kwota  zwaloryzowanego  umorzenia
zostanie  niezwłocznie  odprowadzona  do  banku  reprezentującego  w
rozliczeniach  Skarb  Państwa.  Apelacja  KZ  została  w  całości  oddalona
wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, z dnia 26.09.2003r., sygn. akt II Ca
787/03. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 28.04.2004r., sygn. akt II CK
92/04, odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej KZ do rozpoznania, uznając ją jako
oczywiście bezzasadną. 
SR stwierdził  w uzasadnieniu,  że KZ, przystępując do spółdzielni  podpisała
deklarację  członkowską,  na  mocy  której  zobowiązała  się  stosować  do
przepisów statutu. SO stwierdził ponadto, że „rzeczą wtórną dla rozstrzygnięcia



niniejszej sprawy, a przez to bezprzedmiotową dla rozpoznania apelacji,  jest
kwestia bezpośrednich rozliczeń spółdzielni z kredytodawcą – bankiem”.
W ten sposób sądy obu instancji wydały wyroki naruszające istotę roszczenia
regresowego i oparte na zapisach Statutu, sprzecznych z ustawą.
W dniu 02.10.2003r. KZ, wykonując prawomocny wyrok Sądu, uiściła na rzecz
KSM  zasądzone  kwoty:  kwotę  główną  15.202,17  zł  powiększoną  o  kwotę
odsetek i zwrot kosztów sądowych, tj. łącznie uiściła kwotę 18.245,94 zł.
*     *     *
Trzy  lata  później,  w  innym  postępowaniu  przed  Sądem  Rejonowym  w
Kościanie,  zakończonym  wyrokiem,  z  dnia  29  maja  2007  roku,  sygn.  I  C
221/06,  ujawniony  został  fakt,  potwierdzający  oszustwa,  jakich  KSM
dopuszczała się na szkodę swoich członków.
Ujawniono wyciąg bankowy KSM wskazujący, że w dniu 12.11.2003r., czyli
ponad miesiąc od dnia wpłaty przez KZ kwoty 15.202,94 zł zwaloryzowanego
umorzenia  z  odsetkami,  KSM  odprowadziła  do  banku  PKO-Bp,
reprezentującego w rozliczeniach Skarb Państwa, kwotę 2.152,97 zł. Kwota ta
stanowiła  sumę  nominalnych  kwot  cofniętego  umorzenia  kredytu  17
(siedemnastu)  członkom  spółdzielni.  W  tym  była  także  nominalna  kwota
1799,10  zł  cofniętego  umorzenia  kredytu  względem  Krystyny  Zydorczak.
Dodatkowo kwoty  tych  umorzeń zostały  przez  KSM przekazane  daleko  po
terminie i bez wymaganych ustawą odsetek za zwłokę.
Na  rozprawie  w  dniu  20  lutego  2007  roku,  pełnomocnik  KSM  składając
oświadczenie do protokołu przyznała, że z kwoty 18.245,94 zł, wpłaconej na
konto spółdzielni przez Krystynę Zydorczak, spółdzielnia przekazała do banku
reprezentującego  Skarb  Państwa  nominalną  (nie  zaś  zwaloryzowaną)  kwotę
umorzonego kredytu, zaś resztę wpłaconej kwoty zatrzymała.
*     *     *
Ze względu na ujawnione informacje na temat działań KSM, pełnomocnik KZ
postanowił zainteresować sprawą media – lokalne, a następnie ogólnopolskie. 
Temat był poruszony przede wszystkim w miejscowej Gazecie Kościańskiej i
leszczyńskim  Radiu  Elka.  W  wypowiedzi  dla  leszczyńskiego  Radia  Elka,
prezes KSM Jan Kozak oświadczył: „Tak robią spółdzielnie w całej Polsce, bo
takie są przepisy”.
Z  uwagi  na  zawartą  w  tym  oświadczeniu  sugestię,  że  rażąco  niezgodne  z
prawem działanie  Spółdzielni  może nie mieć charakteru jednostkowego,  ale
powszechny, a wręcz systemowy, pełnomocnik KZ poinformował o sytuacji
redakcję  Gazety  Prawnej,  największego  i  najbardziej  kompetentnego  w
zakresie  prawa  organu  prasowego  w  Polsce.  Redakcja  zainteresowała  się
tematem i  przeprowadziła  własne  czynności  w  tej  sprawie,  z  jednej  strony
badając stan faktyczny sprawy i praktykę w innych spółdzielniach, a z drugiej
zasięgając  opinii  na  temat  tej  sytuacji  u  najwybitniejszych  autorytetów
prawniczych w Polsce w zakresie prawa spółdzielczego. 
Problem został opisany w Gazecie Prawnej nr 132, z dnia 10 lipca 2007 roku,
w trzech publikacjach: „Spółdzielnie bezprawnie zarabiały na dopłatach” – str.
1;  Komentarze  Redakcji:  „Spółdzielnie  pod  kontrolą”  –  str.  2  oraz



„Spółdzielnie zarabiały na mieszkaniach członków” – str. 14. W powyższych
publikacjach przytoczone zostały  także wypowiedzi  wybitnych prawników i
ekspertów.
Szczególny ciężar gatunkowy, ze względu na autorytet  i  dorobek prawniczy
rozmówcy,  ma  opinia  prof.  dra  hab.  Krzysztofa  Pietrzykowskiego  z
Uniwersytetu  Warszawskiego,  sędziego  Sądu  Najwyższego,  dyrektora  Biura
Orzecznictwa Sądu Najwyższego, twórcy ustawy Prawo spółdzielcze i autora
Komentarza  do  tej  ustawy  oraz  współautora  Komentarza  do  Kodeksu
Cywilnego,  który  stwierdził  jednoznacznie:  „Niezależnie  od  zapisów  w
regulacjach wewnętrznych spółdzielni nie mogły one pobierać nic ponad to, co
zwróciły bankowi. … Członek spółdzielni wpłaca do spółdzielni tylko tyle, ile
następnie zwraca bankowi. Te kwoty nie podlegają waloryzacji.”.
Spółdzielnia  nie  mogła  więc  „zasłaniać  się”  postanowieniem  Regulaminu
wkładów  mieszkaniowych  i  budowlanych,  który  nakładał  na  członków
obowiązek spłaty cofniętego umorzenia zwaloryzowanego wskaźnikami GUS. 
Jak wskazują wypowiedzi prawników i ekspertów, przytoczone przez Gazetę
Prawną,  takie  zobowiązanie,  jako  sprzeczne  z  ustawami  spółdzielczymi  i
przepisami  o  kredytowaniu  budownictwa  mieszkaniowego,  jest  nieważne  z
mocy  prawa  i  nie  może  stanowić  skutecznej  podstawy  prawnej  do
egzekwowania  należności  od  członków.  Mimo  podpisanego  zobowiązania,
żaden członek spółdzielni nie ma obowiązku stosowania się do postanowień
statutu, regulaminu, uchwały lub zarządzenia, które są niezgodne z prawem.
Na  ten  sam  aspekt  sprawy  zwróciła  uwagę  Redaktor  Teresa  Siudem  w
Komentarzu  Redakcji:  „Spółdzielnie  pod  kontrolą”:  „Władze  spółdzielni
mieszkaniowych  przez  lata  podejmowały  niekorzystne  dla  spółdzielców
decyzje,  gdyż  nie  ponosiły  z  tego tytułu  konsekwencji.  Kontrole  związków
rewizyjnych spółdzielni  mieszkaniowych były zazwyczaj  fikcją, a jeśli  jakiś
spółdzielca okazał się zbyt dociekliwy i natrętny, można go było wykluczyć ze
spółdzielni. Na szczęście to się zmienia. 31 lipca wchodzi w życie nowelizacja
ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych,  która  daje  spółdzielcom wgląd w
dokumenty finansowe spółdzielni. Na ich żądanie prezesi będą musieli im je
udostępnić, w przeciwnym razie grozi im grzywna.”
Wypowiedź Redaktor Teresy Siudem tłumaczy więc, dlaczego działania, jakich
dopuszczały  się  zarządy  spółdzielni  mieszkaniowych  na  szkodę  swoich
członków, były dotąd w praktyce niemożliwe do wykrycia.
*     *     *
Doniosłość sprawy dla ogółu mieszkańców w całym kraju
Na  kanwie  tej  sprawy  ujawnił  się  problem  dotyczący  nieokreślonej  liczby
innych  spółdzielców w całym kraju,  którzy  zmuszeni  zostali  do  zapłaty  na
rzecz swoich spółdzielni kwot daleko przekraczających obowiązek wynikający
z prawa. Spółdzielnia – ustalając treść regulaminu w sposób przekraczający
upoważnienie ustawowe, a przez to w sposób nieważny – czyniła to w celu
osiągnięcia własnej korzyści finansowej, i to kosztem członków spółdzielni. 
Spółdzielnia nie miała bowiem prawa wymagać od spółdzielcy więcej tytułem
zwrotu  umorzonej  części  kredytu,  aniżeli  kwota  faktycznie  podlegająca



zwrotowi na rzecz Skarbu Państwa. Różnica między tymi dwoma wartościami
stanowiła  nieuzasadniony  –  ani  prawnie  ani  aksjologicznie  –  przychód
spółdzielni, kosztem jej członka. 
Co nader istotne, spółdzielnia mogła w ten sposób uzyskiwać bezpodstawne
przychody tylko w warunkach braku możliwości zweryfikowania jej działań i
braku transparentności rozliczeń. Aktualnie spółdzielca ma możliwość wglądu
w dokumenty finansowe Spółdzielni. Wcześniej taka możliwość nie istniała.
*     *     *
Argumentacja prawna dot. zarzucanych naruszeń
Abstrahując od kwestii charakteru roszczenia regresowego i wypływających z
tej okoliczności konsekwencji, należy wskazać, że nie istniała żadna podstawa
prawna  upoważniająca  Spółdzielnię  do  pobrania  i  zachowania  dla  siebie
jakiejkolwiek  kwoty  ponad  to,  co  musiało  zostać  zwrócone  do  banku.
Tymczasem Spółdzielnia tak właśnie postąpiła, realizując to poprzez ustalenie
treści Statutu i Regulaminów w taki sposób, że zobowiązywały one członka
spółdzielni do zwrotu nie nominalnej,  a zwaloryzowanej kwoty umorzonego
długu. Tymczasem, ani Statut spółdzielni ani inne akty umowne nie mogą być
ustalane  w  sposób  swobodny,  a  zakres  wynikających  z  nich  obowiązków
limitowany jest przez przepisy ustawowe. 
„Na wstępie zaznaczyć trzeba,  że statut  spółdzielni  to rodzaj  umowy prawa
cywilnego pomiędzy spółdzielnią a jej członkami, do której mają zastosowanie
przepisy  Kodeksu  cywilnego,  w  szczególności  art.  56  i  65  oraz  58  k.c.
Poszczególne  postanowienia  statutu  mogą  więc  być  uznane  za  sprzeczne  z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 58 § 1 k.c.). Nie ma przy
tym znaczenia fakt zarejestrowania statutu. Pozostaje on nadal umową i nie ma
charakteru  zupełnie  autonomicznego  względem  treści  powszechnie
obowiązujących  aktów  prawnych  (por.  wyrok  SA w  Szczecinie  z  dnia  16
grudnia 2015 r., I ACa 618/15, LEX nr 2031211).” (w: Bończak-Kucharczyk,
Ewa.  Art.  8.  W:  Spółdzielnie  mieszkaniowe.  Komentarz,  wyd.  IV.  Wolters
Kluwer Polska, 2018.) (podkreślenie własne). 
Orzeczenia  sądowe  w  niniejszej  sprawie  naruszają  konstytucyjne  zasady
ochrony własności, a także art. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych –
poprzez  nieprawidłowe  przyjęcie  obowiązywania  tych  z  jego  postanowień,
które w istocie – jako niezgodne z obowiązującym prawem – były nieważne. 
Podobnie,  kwestionowane  orzeczenia  naruszają  przepis  §  3  ust.  6
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1988r. w sprawie ogólnych zasad
udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. 1989 nr 1 poz. 1).
Przepis ten bowiem stanowił podstawę prawną obowiązku spółdzielni zwrotu
części  umorzonego  kredytu  –  a  dopiero  konsekwencją  tego  zwrotu  był
obowiązek  spółdzielcy  zwrócenia  równowartości  tej  kwoty  spółdzielni.  W
konsekwencji, obowiązek spółdzielcy wobec spółdzielni nie mógł przekraczać
zakresem  świadczenia  wysokości  zobowiązania  spółdzielni  wobec  banku.
Gdyby tak się stało, to stanowiłoby to bezpodstawne wzbogacenie po stronie
spółdzielni. 



Przepis  ten  został  naruszony  również  z  tego  względu,  iż  to  Spółdzielnia
odpowiedzialna  jest  wobec  banku,  a  ewentualna  dalsza  odpowiedzialność
spółdzielcy ma charakter regresowy – tj. uzupełniający uszczerbek w majątku
Spółdzielni, który ta musiała ponieść na skutek decyzji spółdzielcy o zbyciu
prawa do lokalu. 
Tymczasem, w sprawie niniejszej KZ została zobowiązana do zapłaty jeszcze
przed  zapłatą  przez  Spółdzielnię  na  rzecz  banku,  jedynie  na  podstawie
zapewnień  pełnomocnika  i  księgowej  Spółdzielni,  że  kwota  zostanie  w
przyszłości  uiszczona.  Takie  podejście  sądu  umożliwiało  dokonywanie
wyłudzeń przez spółdzielnie na szkodę swoich członków. 

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe

Data:   13 lutego 2020 roku.                   Podpis – Krystyna Zydorczak

47. Żebrowski Adam 
20-023 Lublin ul. Gościnna 5/24; 
mail: a.z.project.adamzebrowski@gmail.com; tel.: +48 793 171 141

Norbert Tomaszewski 
20-123 Lublin ul. Lubartowska 71 A; tel.: +48 507 383 675; 
mail: norbert5467@gmail.com

Bogusław Tomaszewski
20-123 Lublin ul. Lubartowska 71 A; tel.: +48 507 383 465; 
mail: boguslawtomaszewski1953@gmail.com

    II. Krótki opis sądowej krzywdy
Sprawa  dotyczy  funkcjonowania  programu dotacji  unijnych.  Po  pierwszych
wyrokach sądów cywilnych w sporach przedsiębiorców z administracją  gdy
okazało się że za błędy urzędników odpowiada materialnie budżet samorządu a
odszkodowania nie można wypłacać z funduszy unijnych sądy zmieniły linię
orzeczniczą. Pod naciskiem urzędów spory zostały przekazane bezprawnie do
sądów administracyjnych  które  nie  orzekają  o  winie  a  stwierdzają  tylko  iż
popełniono błąd i nie jest ważne kto go popełnił. Obecnie sądy cywilne i karne
powołując  się  na  wyroki  administracyjne  wyrokują  iż  nie  jest  ważne  kto
popełnił błąd zawsze odpowiada za to beneficjent. Takie orzecznictwo łamie
podstawowe prawa obywatela zapisane w Konstytucji RP (art. 45 ust. 1 i art. 77
ust.  2),  prawo krajowe (Ustawa o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju z
dnia 6 grudnia 2006 r. oraz Ustawa o finansach publicznych z dnia 27sierpnia



2009r.  które  gwarantują  rozpatrzenie  sporu  przez  właściwy  miejscowo
i rzeczowo sąd) oraz prawo wspólnotowe (Rozporządzenie Komisji (WE) NR
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r.) Sądy obecnie orzekają iż obywatel zawsze jest winny
naruszeń  prawa  dokonanego  przez  urzędników  organów  administracyjnych.
Jednocześnie  Prokuratura  pod  dyktando  urzędników swoimi  „niezawisłymi”
działaniami  niszczy  obywateli  poprzez  bezprawne  i  bezzasadne  kierowanie
spraw  do  sądów  karnych  których  wyroki  mają  uniemożliwić  dochodzenie
odszkodowań  –  obywatel  skazany  wyrokiem  karnym  nie  ma  szans  na
odszkodowanie  w  prawie  cywilnej.  W  wyniku  zapadłych  z  naruszeniem
podstawowych praw wyroków wszyscy trzej skarżący mają oddać dotacje wraz
z odsetkami a w zapadłym nieprawomocnym wyroku w sprawie karnej mają
orzeczoną karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

    III.  Daty  w  których  sprawa  się  toczyła  i  informacja  czy  sprawa  jest
zamknięta czy toczy się nadal ?
Sprawa rozpoczęła się 07.11.2011 roku wraz z datą wszczęcia śledztwa przez
prokuraturę po zawiadomieniu o możliwości  popełnienia  przestępstwa przez
radcę  prawnego  Lubelskiej  Agencji  Wspierania  Przedsiębiorczości.  Sprawa
mająca  wątki  administracyjne,  cywilne  i  karny  jest  na  różnych  etapach
procesowania o czym w dalszej części ankiety.

    IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy)
Sprawy firmy D.T. Gas System sp. j. (obecnie KraftEco)
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok sygn. akt  III  SA/Lu 100/15 z dnia
23.06.2016 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok sygn. akt  III  SA/Lu 422/16 z dnia
09.11.2016 r.
Sąd Okręgowy w Lublinie wyrok sygn. akt I C 477/14 z dnia 29.12.2016 r.
Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrok sygn. akt I ACa 169/17 z dnia 13.06.2019 r.
Sprawy firmy Autoprojekt Bogusław Tomaszewski
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok sygn. akt  III  SA/Lu 900/14 z dnia
10.12.2015 r.
Naczelny  Sąd  Administracyjny  wyrok  sygn.  akt  I  GSK  936/18  z  dnia
31.01.2019 r.
Sąd Okręgowy w Lublinie wyrok sygn. akt I C 981/14 z dnia 22.12.2016 r.
Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrok sygn. akt I ACa 217/17 z dnia 24.01.2018 r. 
Sprawy firmy A.Z. Project Adam Żebrowski
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok sygn. akt  III  SA/Lu 780/15 z dnia
14.12.2016 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok sygn. akt III SA/Lu 1091/14
Naczelny  Sąd  Administracyjny  wyrok  sygn.  akt  I  GSK  978/18  z  dnia
31.01.2019 r.
Sąd Okręgowy w Lublinie wyrok sygn. akt IX GC 291/14 z dnia 24.10.2016 r.
Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrok sygn. akt I ACa 154/17 z dnia 22.11.2017 r.



Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wyrok sygn. akt IIC 614/14 z dnia
23.12.2015 r.
Sąd Okręgowy w Lublinie wyrok sygn. akt II Ca 653/16 z dnia 26.01.2017 r.
Sąd Najwyższy postanowienie sygn. akt IV CSK 178/18 z dnia 12.10.2018 r.
Sąd  Okręgowy  w  Lublinie  sygn.  akt  IX  GC  543/19  złożony  pozew  o
odszkodowanie – termin pierwszej rozprawy 28.05.2020 r.
Sprawa  firmy  D.T.  Gas  System  sp.  j.,  firmy  Autoprojekt  Bogusław
Tomaszewski, firmy A.Z. Project Adam Żebrowski
Sąd Okręgowy w Lublinie wyrok sygn. akt IV K 190/16 z dnia 27.11.2019 r. –
złożona apelacja

    V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy
uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków
Sprawy D.T. Gas
sygn. akt III SA/Lu 100/15
- sędzia NSA Marek Zalewski
- sędzia WSA Ewa Kowalczyk 
- sędzia WSA Iwona Tchórzewska
sygn. akt III SA/Lu 422/16
- starszy Referendarz Sądowy WSA Anna Puton-Mazurkiewicz
- sędzia WSA Iwona Tchórzewska
sygn. akt I ACa 169/17
- SA Walentyna Łukomska
- SA Jolanta Terlecka
- SA Ewa Bazelan

Sprawy Autoprojekt
Sygn. akt III SA/Lu 900/14
- sędzia WSA Jerzy Drwal
- sędzia WSA Robert Hałabis
- sędzia WSA Ewa Kowalczyk 
Sygn. akt I GSK 936/18
- sędzia NSA Henryk Wach
- sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska
- sędzia del. WSA Cezary Kosterna
sygn. akt I ACa 217/17
- SA Ewa Mierzejewska
- SA Jolanta Terlecka
- SA Alicja Surdy

Sprawy A.Z. Project
sygn. akt III SA/Lu 780/15
- starszy Referendarz Sądowy WSA Anna Puton-Mazurkiewicz
- sędzia WSA Jerzy Drwal



- sędzia NSA Zbigniew Czarnik
Sygn. akt III SA/Lu 1091/14
- starszy Referendarz Sądowy WSA Anna Puton-Mazurkiewicz
- sędzia WSA Grzegorz Wałejko
- sędzia WSA Robert Hałabis
- sędzia WSA Grzegorz Grymuza
- sędzia WSA Ewa Kowalczyk 
Sygn. akt I GSK 978/18
- sędzia NSA Henryk Wach
- sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska
- sędzia del. WSA Cezary Kosterna
sygn. akt IIC 614/14
- SSR Agnieszka Cygara-Zarzycka
sygn. akt II Ca 653/16
- SSO Andrzej Mikołajewski
- SSO Ewa Łuchtaj
- SSO Marta Postulska-Siwek
sygn. akt IX GC 291/14
- SSO Agnieszka Jurkowska-Chocyk
sygn. akt I ACa 154/17
- SA Bożena Oworuszko
- SA Alicja Surdy
- del. SO Anna Podolska-Kojtych
sygn. akt IV CSK 178/18
- SSN Marta Romańska

Sprawa firmy D.T. Gas System sp. j., firmy Autoprojekt 
Bogusław Tomaszewski, firmy A.Z. Project Adam Żebrowski
sygn. akt IV K 190/16
- SSR Monika Komsta
- prokurator Iwona Jankowska
- prokurator Agnieszka Pakuła
- prokurator Agnieszka Łosicka

  VI.  Informacja  czy  poszkodowany  składał  skargę  w  Trybunale  Praw
Człowieka w Strasburgu (nr skargi)
Skarga  d  Trybunału  Praw  człowieka  był  składana  w  sprawie  sygn.  akt  III
SA/Lu 780/15 i  dotyczyła  odmowy WSA przyznania  prawa pomocy a  tym
samym uniemożliwienie obrony swoich praw przed sądem niestety nie mam
numeru skargi.

    VII. Opis sprawy – max. 7 tys. znaków.
Sprawa  pojawiła  się  pod  koniec  roku  2011,  w  związku  z  zawiadomieniem
przez  Lubelską  Agencję  Wspierania  Przedsiębiorczości  (LAWP)  będącą
instytucją  pośredniczącą  II-go  stopnia  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj.



Lubelskiego  Prokuratury  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  przez
beneficjentów  wsparcia  unijnego.  LAWP najpierw  złożył  zawiadomienie  o
popełnieniu przestępstwa a dopiero potem podjął kontrolę w firmach. Pomimo
pozytywnych wyników kontroli, w pierwszej kolejności LAWP nie mając do
tego  żadnych  uprawnień  rozwiązał  umowę  z  firmą  Autoprojekt  B.
Tomaszewski  oraz  z  firmą  D.T.  Gas  System  Sp.  J.  a  następnie  rozwiązał
umowy z firmą A.Z. Project A. Żebrowski.
Powodem rozwiązania umów, były zarzuty Agencji o istnieniu nieformalnych,
niezdefiniowanych  w  prawie,  powiązań  pomiędzy  beneficjentami,  które
zdaniem LAWP naruszały treść Rozporządzenia (WE) 800/2008. Kuriozalność
zarzutów  podniesionych  w  uzasadnieniu  rozwiązania  umów,  spowodowała
skierowanie  skargi  do  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  (MRR).  MRR
(organ  ustawowo  do  tego  umocowany)  po  zapoznaniu  się  ze  skargą  oraz
przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  podzieliło  stanowisko
beneficjentów o bezzasadności zarzutów.
Pomimo  opinii  MRR,  Prokuratura,  przyjęła  stanowisko,  iż  MRR  nie  jest
Organem  kompetentnym  do  dokonywania  wykładni  przepisów  z  zakresu
udzielania  wsparcia  ze  środków  unijnych  (sic!!!),  dlatego  też  złożyliśmy
wniosek  o  kontrolę  do  NIK.  NIK  stwierdził  szereg  nieprawidłowości  w
działaniu  LAWP (Wystąpienie  Pokontrolne  LLU-4112-03-02/2013 S/13/010)
oraz  w  Urzędzie  Marszałkowskim (Wystąpienie  Pokontrolne  LLU-4112-03-
01/2013 S/13/010).
Popełnione przez urzędy a stwierdzone przez NIK nieprawidłowości są obecnie
„neutralizowane”  przez  działania  lubelskiego  wymiaru  sprawiedliwości
„tuszujące” błędy popełnione przez urzędników. 
Szczegółowy zakres nadużyć władzy oraz nieprawidłowości przy rozwiązaniu
umów  o  dofinansowanie,  jakich  dopuściła  się  LAWP opisuje  także  pismo
Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  (IZ  RPO  -
organ nadrzędny nad LAWP) z dnia 08.01.2013 r. (przywołane na str. 15-16
Wystąpienia Pokontrolnego LLU-4112-03-01/2013 S/13/010
Sąd  Apelacyjny  w  Lublinie  stosując  linię  orzeczniczą,  w  której  zawsze
obywatel  jest  winny  chroni  budżet,  który  jest  zagrożony  procesami
odszkodowawczymi  wynikających  ze  skali  ujawnionych  błędów  i
nieprawidłowości w działaniu urzędów. Mając za zadanie ochronę budżetu a
nie prawa Sąd Apelacyjny nie cofnął się przed rażącym jego naruszeniem w
wyrokach sygn. akt I ACa 217/17 oraz sygn. akt I ACa 169/17 w których nawet
posunął  się do zmanipulowania materiału dowodowego oraz naruszył prawo
procesowe. 

Stan spraw cywilnych i karnej beneficjentów na dzień dzisiejszy:
-  Spółka  D.T.  Gas  skierowała  do  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie  w  dniu
14.05.2014  r.  pozew  cywilny  sygn.  akt  I  C  477/14.  Zgodny  ze  stanem
faktycznym i prawnym wyrok Sądu Okręgowego zmienił Sąd Apelacyjny w
orzeczeniu sygn. akt I ACa 169/17 - wyrok prawomocny. 



- firma Autoprojekt skierowała do Sądu Okręgowego pozew cywilny sygn. akt
I  C  981/14.  Zgodny  ze  stanem  faktycznym  i  prawnym  wyrok  Sądu
Okręgowego zmienił Sąd Apelacyjny w orzeczeniu sygn. akt I ACa 217/17 -
wyrok prawomocny.
- firma A.Z Project skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie sygn. akt IX
GC 291/14 w dniu 23.05.2014 r.  pozew cywilny oraz drugi pozew do Sądu
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 24.07.2014 r. Sąd Apelacyjny w
wyroku  sygn.  akt  I  ACa  154/17  orzekł,  iż  A.  Żebrowski  nie  ma  interesu
prawnego w dochodzeniu praw wynikających z umowy a Sąd Najwyższy sygn.
akt akt IV CSK 178/18 oddalił skargę kasacyjną. Sąd Okręgowy w Lublinie
wyrokiem sygn. akt II Ca 653/16 orzekł, iż A. Z. Project nie miał potencjału by
projekt zrealizować oraz że jego realizacja była z niezrozumiałych przyczyn
wadliwa. Wyrok został zaskarżony do SN, jako niezgodny z prawem.
- firma A.Z. Project złożyła w Sądzie Okręgowym w Lublinie sygn. akt IX GC
543/19 pozew o odszkodowanie – termin pierwszej rozprawy 28.05.2020 r.
Zagrożenie spowodowane możliwością istnienia niezależnego od urzędników
sądu  cywilnego  orzekającego  w  sprawie  odszkodowań  za  bezprawne  i
bezzasadne  rozwiązanie  umów,  spowodował  bardzo  ścisłą  „współpracę”  na
linii LAWP – Prokuratura. Prokuratura dostała zadanie znalezienia dowodów
uzasadniających  bezprawie  urzędów.  Obydwa  te  współpracujące  Organy,
bardzo skrzętnie wykorzystały ogólnie przyjętą w Państwie polskim tendencję
do supremacji urzędów i Prokuratury nad obywatelem. Kolejne kontrole oraz
śledztwo nie wykazały jednak nieprawidłowości w działaniu beneficjentów zaś
stawiane  w  trakcie  śledztwa  różnorakie  zarzuty  okazały  się  bezzasadne.
Aktywna działalność beneficjentów podczas śledztwa spowodowała natomiast
wywołanie  opinii  biegłych.  Opinię  sporządził  zespół  biegłych  z  Akademii
Górniczo-Hutniczej  w  Krakowie  i  ku  zaskoczeniu  Prokuratury  biegli
stwierdzili  pełen  profesjonalizm  w  realizacji  projektów  oraz  ich  właściwe
wykonanie.
W tak przedstawionym w dużym skrócie stanie sprawy Prokuratura złożyła do
Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny akt oskarżenia pomimo tego,
że była w posiadaniu dokumentów wskazujących na całkowitą bezzasadność
stawianych w nim zarzutów. 
Postawienie  zarzutów tylko trzem przedsiębiorcom jest  tym dziwniejsze,  że
doszło  do  prawomocnego  umorzenia  postępowania  wobec  pierwotnie
współpodejrzanych w tej sprawie D. Tomaszewskiej i A. Tomaszewskiej oraz
nieujawnionemu  przedsiębiorcy  oskarżanemu  o  identyczny  czyn  w  ramach
sprawy  o  sygn.  RSD  3/13.  Jak  wskazuje  informacja  uzyskana  w  trybie
zapytania  o  udostępnienie  informacji  publicznej  z  LAWP i  IZ  RPO  tylko
przeciwko trzem beneficjentom skierowano sprawę do sądu karnego. W innych
wypadkach analogicznych do przedmiotowego Prokuratura umarzała sprawy a
tym samym złamała w tym przypadku art. 32 Konstytucji RP.
Sąd karny postanowieniem z dnia 14.02.2017 sygn. akt IV K 190/16 umorzył
postępowanie  wobec  oskarżonych  a  Prokuratura  i  oskarżyciele  posiłkowi
LAWP  i  Zarząd  Województwa  Lubelskiego  złożyli  na  to  postanowienie



zażalenia. Pomimo złożenia wyczerpujących wyjaśnień przez oskarżonych Sąd
Apelacyjny  uwzględnił  zażalenia  i  sprawę  przekazał  do  ponownego
rozpoznania.
W  trakcie  prowadzonych  spraw  cywilnych  i  administracyjnych  doszło  do
wydania prawomocnych wyroków, w których Sąd Okręgowy w Lublinie sygn.
akt  II Ca  653/16  a  także  NSA sygn.  akt  I GSK 978/18  oraz  I GSK 936/18
stwierdziły,  iż  zarzuty,  jakie  postawiła  Prokuratura  w  akcie  oskarżenia  nie
istnieją. Pismo IZ RPO z dnia 08.01.2013 r., wprost wskazuje, że w świetle
obowiązującego prawa oraz zawartej umowy postawienie tak sformułowanych
przez Prokuraturę zarzutów jest bezzasadne. 
Bezzasadność  zarzutów  Prokuratury,  co  jest  najdziwniejsze  potwierdził
pełnomocnik LAWP na sali sądowej podczas rozprawy w dniu 26.11.2019 r.
przyznając,  iż  nigdy  nie  doszło  do  faktycznego  zbadania  istnienia
postawionych zarzutów. Na marginesie wskazać należy,  że sam Sąd zażądał
dowodów  potwierdzających  postawione  zarzuty  by  potem,  gdy  ich  nie
przedłożono, postanowić: „Sąd postanowił na podstawie art. 170 § 1 pkt 5 kpk
oddalić  wniosek  dowodowy  obrońcy  oskarżonego  Adama  Żebrowskiego  o
zobowiązanie  Lubelskiej  Agencji  Wspierania  Przedsiębiorczości  do
dostarczenia stosownej dokumentacji, o jakiej mowa we wniosku, bowiem w
oczywisty  sposób  zmierza  on  do  przedłużenia  postępowania,  a  nadto  na
podstawie art.  170 § 1 pkt  4  kpk dowodu nie  da się  przeprowadzić  wobec
oświadczenia  pełnomocnika  oskarżyciela  posiłkowego  złożonego  dziś  na
rozprawie.” Zatem, przyznanie wprost przez pełnomocnika LAWP faktu braku
podstaw  do  postawienia  zarzutów będących  podstawą  aktu  oskarżenia  oraz
oficjalne dokumenty w postaci pism prawidłowo podpisanych i stanowiących
dokumenty  urzędowe,  nie  wystarczyły  sądowi  do  wydania  orzeczenia
zgodnego  z  opisanym  w  nim  stanem  faktycznym.  Wydany  z  naruszeniem
prawa  wyrok  karny  ma  tylko  na  celu  uniemożliwienie  dochodzenia
odszkodowań od budżetu gdyż karny wyrok skazujący zamyka jakąkolwiek
drogę do dochodzenia odszkodowania w procesie cywilnym.
Znamiennym jest tu fakt, że spór nie dotyczy innej interpretacji prawa i faktów
a tak naprawdę dotyczy tego, że sądy chronią wszelkimi nawet bezprawnymi
działaniami urzędników ignorując dowody, których nie są w stanie podważyć,
manipulując dowodami oraz tworząc na bieżące potrzeby nowe prawo. 
Przejaw takiej arogancji sadowej wskazuje na fakt, iż każdy obywatel może
zostać skazany za czyny, których nie popełnił zaś dowody w sprawie nie mają
żadnego znaczenia.
Opisane  działania  sądów  wskazują  zaś  na  istnienie  nieformalnego  układu
chroniącego  budżet  i  odpowiedzialnych  finansowo  oraz  karnie  za  jego
naruszenie urzędników.

    VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe

Data 04.02.2020 r                               Podpis  Adam Żebrowski
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