
  Krystyna  Ziemlańska                                                                Dnia 14.12.2020
          20- 860 Lublin
   ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictw.bialy.orzel@vip.interia.pl
       
                                                                              recepcja@getin.pl
                                                                                     ZARZĄD   PREZES 

                                                                                    Getin Holding S.A.
                                                                                    ul. Gwiaździsta 66
                                                                                     53-413 Wrocław
                                                                                    biurowiec Sky Tower 

Informuję  Zarząd  Getin Holding S.A.  we  Wrocławiu należący do  Pana Leszka  Czarneckiego, że
wszczęte  zostało  postępowanie  karne z  tytułu umyślnego  zatajenia  przed  nim  mojej  korespon-
dencji  o znaczeniu  prawnym dla  jego  sprawy  jako  oskarżonego w  aferze  Get  Back  Idea  
Bank.

  Otrzymałam  już wezwanie   z  V Komisariatu w  Lublinie  celem  złożenia  zeznań i  będę  zezna-
wać  przeciwko  zarządowi Getin Holding S.A.. który działał  na szkodę  swego prawnego właścici-
ciela  oraz  na szkodę  mojej osoby poprzez  niedopuszczenie  mnie do  niego  i  nieprzekazanie  
mojej korespondencji,  przez  co  zostałam  narażona na  utratę  należnego mi wynagrodzenia  za  
interwencję  prawną  ,  czego wam nie daruję,  zaś    sam Pan  Czarnecki   między  innymi z  waszej
winy siedzi  jak kto  głupi w  USA  i   jest oszukiwany  przez  jego  obrońcę   adwokata  Jacka  Du-
bois  , który  także  działa  na jego szkodę. 
Do  karnej odpowiedzialności  z  art. Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bez-
użytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”-

-  czyli zatajenie  moich emaili   do Pana Czarneckiego dochodzi jeszcze  karna odpowiedzialność 
za  sfałszowanie   danych na  odesłanej   mi  kopercie z  płytą  CD  z    moim opracowaniem  śled-
czym  wniesionym do  sądu w  Warszawie, a  jest to poświadczenie nieprawdy, że  adres  rzekomo 
był niewłaściwy  oraz, że  korespondencja  nie dotyczy  Getin Holding.
Było to świadome    odesłanie  czyli pozbycie się dokumentu  poprzez  jego  usunięcie   jak w  Art.  
276 KK.
  W  tej  sprawie  będzie prowadzone  dochodzenie kto  przystawił  pieczątkę  wraz z adnotacją  na 
tej kopercie  czyli, kto   sfałszował   dane, że    moja  korespondencja   która  wpłynęła  także  
emailami  i z  którą  się zapoznaliście,    była  wysłana pod  rzekomo  niewłaściwy  adres.

 Jako  potwierdzenie powyższego  załączam  xero wezwania  z  V Komisariatu  oraz  xero podro-
bionej koperty  .Załączam  także    zawiadomienie  z dnia 18. 11 .2020  wysłane  także  do was,  ale 
jak widać  nie zrobiło ono  na was  wrażenia,  zatem  będziecie  mieć  inne  wrażenia  w  prokuratu-
rze  lub  w  komendzie  policji.
  Może  jednak  ruszy  was  sumienie  i  pożałujecie  własnego szefa  czyli  Pana  Leszka  Czarnec-
kiego i  przekażecie  mu emailem załączone  pisma  wniesione  przez  mnie do  sądu.  Jeśli ponow-
nie  tego nie uczynicie, dojdzie  nowe  przestępstwo  z  art.  276  KK i z działania na szkodę  Pana 
Czarneckiego oraz  moją. 
                                                            Mgr  Krystyna  Ziemlańska                                                  
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk

Wysłane  e-mailem .  Nie  odpowiedzieli. 



  Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia   21.11. 2020
20- 860 Lublin                                                                              
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl    

Ldz.D-II-5602/227.20  Pani  Policjant Joanna  Gawlik   

                                                     Komisariat Policji Wrocław Krzyki

                                                     mł. insp. Waldemar WRUSZCZAK

                                            E-mail:  waldemar.wruszczak@wroclaw.wr.policja.gov.pl

                                                        ul. Ślężna 115-129; 53-305 Wrocław     

                               W  SPRAWIE   ZAWIADOMIENIA  O  PRZESTĘPSTWIE 
                  z  dnia  18 listopada   przeciwko  Getin Holding SA   ul. Gwiaździsta 66
                        53-413 Wrocław  biurowiec  SKY TOWER 

W dniu dzisiejszym  to jest 21  grudnia 2020  zeznawałam do protokołu w Komisariacie  V  Policji  
w  Lublinie  w tej sprawie  Nr RPP-802-20  -przesłuchujący - aspirant  Przemysław  Mieczkowski  .

Brakowało do zeznań  wszystkich  dowodów  to jest  pism wniesionych  do  Getin Holding  jak też  
innych  osób  które  biorą  udział w zorganizowanym związku zmowie  przeciwko  Panu  Leszkowi 
Czarneckiemu   . Chodzi o  Jerzego  Pruskiego  po. Prezesa  zarządu  IDEA  BANK w Warszawie  
oraz  adwokatów  P. Czarneckiego,  przede  wszystkim  mecenasa  Jacka  Dubois.  Załączam  te  
wszystkie pisma  na które  nie udzielili  celowo  odpowiedzi  wraz z  pismami  wniesionymi do  
Sądu Rejonowego w Warszawie  oraz  do Prokuratury,   bo trzeba  mieć  całość  materiału,
  nie tylko  dotyczy  on Getin  Holding. 

Do  powyższego załączam  moje śledcze  opracowanie   którego  celowo  zaskarżone   przeze  mnie
osoby  nie przekazały  Panu  Czarneckiemu  Get  Back Idea  Bank , wniesione do  Sądu w Warsza-
wie   na  podstawie  Art.9  kpk.  Pargf  2  oraz  raport  NIK.

 Z  mojego zeznania  wynika celowe  działanie na  szkodę  właściciela  Getin Holding  oraz  moją,   
żeby  oskarżony  nie był świadomy mojej pomocy   prawnej a    mnie pozbawiono  wynagrodzenia 
za  tę pomoc  czyli wyrządzono szkodę  majątkową.  Więcej  szczegółów  jest w załączonych  pi-
smach. 

                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska                                                  
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk

Nie odpowiedzieli.
 



 Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia   18.11.2020
20- 860 Lublin                                                                                       Dnia 02.12.2020                      
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                                                                       
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl                                             Dnia 09.12 2020   

                    CZEKAM NA  ODPOWIEDŹ Sygn RP I Ds 15.2020

                                             Prokuratura Regionalna w Warszawie
                                                            ul. Krakowskie Przedmieście 25
                                                                 00-071 Warszawa
                                                e-mail: sekretariat@warszawa.pr.gov.pl

Wniosek  o wycofanie  wniosku  aresztowego  przeciwko  Panu Leszkowi  Czarneckiemu 

                                             https://warszawa.pr.gov.pl/news/933

                                   Pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack 

2020/10/26   Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała dziś do Sądu Okręgowego w War-
szawie pierwszy akt oskarżenia w sprawie tzw. „afery GetBack”
Zarzut wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach Idea Bank S.A. oraz doprowadzenia 
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Bank S.A., prokuratura postawiła także 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i jednemu z założycieli banku, Leszkowi Cz. 

Informuję  Prokuraturę  Regionalną w Warszawie, że  przystąpiłam do  sprawy  przeciwko  P. 

Leszkowi  Czarneckiemu  na podstawie  KPKArt.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zain-
teresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma 

obowiązek podejmować z urzędu. 

W  związku z  tym wnoszę  o:

• wycofanie wniosku aresztowego z  Sądu Rejonowego w Warszawie

• umorzenie  postępowania  przeciwko  P. Leszkowi Czarneckiemu

• przeprowadzenia  śledztwa na nowo  na podstawie  mojego  opracowania  Get  Back  Idea 
Bank  które  zostało wniesione do  Sądu wraz z raportem  NIK  .

W  załączeniu : 

- moje  zażalenie  skarga  do  Sygn  II Kp 2159/20
- wniosek  dyscyplinarny przeciwko  obrońcy w.w  adwokatowi  Jackowi  Dubois
- pisma  kierowane do  obrońców  P.   Leszka  Czarneckiego
- opracowanie  śledcze i prawne  Get Back  Idea  Bank
- Raport  NIK
Od  tej chwili  jestem stroną postępowania i  należy  mnie informować  o  przebiegu  postępowania.

                                                                             Krystyna  Ziemlańska
                                                                prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,

             Do wiadomości  : Sąd  Rejonowy   W-wa  Śródmieście  Sygn II Kp 2159/20 .
                                                       2k@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl



  Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia   18.11.2020
20- 860 Lublin                                                                              
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

                                         Komendant  Komisariatu Policji Wrocław Krzyki

                                                     mł. insp. Waldemar WRUSZCZAK

                                            E-mail:  waldemar.wruszczak@wroclaw.wr.policja.gov.pl

                                                        ul. Ślężna 115-129; 53-305 Wrocław     

                                ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE 
                          z wnioskiem  o wszczęcie  i  przeprowadzenie dochodzenia  

Wnoszę    zawiadomienie  o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa  przez  
  Zarząd  Getin Holding SA   
ul. Gwiaździsta 66
  53-413 Wrocław
biurowiec  SKY TOWER 

  polegające na  działaniu na szkodę  właściciela   Pana Leszka Czarneckiego  przewodniczącego 
Rady  Nadzorczej    Getin  Holding oraz  także  IDEA  BANKu banku oskarżonego   niesłusznie o  
udział w  aferze  Get Back   i działanie na szkodę klientów  banku.

Przestępstwo  polega na  zatajeniu   czyli  umyślnym  nie  przekazaniu mu bardzo ważnej  kore-
spondencji   wysłanej  emailami   na adres recepcja@getin.pl   
która  ma kluczowe  znaczenie w  postępowaniu  prowadzonym  na jego szkodę  w  tym z działania 
na jego szkodę  przez  jego  adwokatów,  którzy także  nie  przekazali  mi mojej  korespondencji  o 
czym  chciałam  go powiadomić  emailem. 

Przestępstwo  zatajenia  : 
Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usu-
wa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” .

Jest mowa o  tym dalej w  pliku.  Chodzi mi  o przeprowadzenie dochodzenia  kto odebrał  moje 
emaile w  Getin Holding  i dlaczego nie  otrzymałam  potwierdzenia  ich przekazania  Panu Czar-
neckiemu właścicielowi  tej  firmy.   Jest to  dochodzenie nie  śledztwo,  dochodzenia prowadzi po-
licja. Jest raczej proste  i wymaga pojechania  do  Getin  Holdig  oraz  przeprowadzenia wywiadu i 
ustalenia , dlaczego  moje  emaile  nie zostały  przekazane , kto je  czytał  i dlaczego ich nie  prze-
kazał. 
Poniżej są  pisma  wysłane  emailem   oraz  emaile. 

                                                              Krystyna  Ziemlańska
                                               prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,

Plik i  zawiadomienie  wysłano emailem do  Getin Holding : recepcja@getin.pl



  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 16.11.2020, pon.
20- 860 Lublin                                                                                      17.11.2020  poczta                    
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                    
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

                                                  e- mail:  2k@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

                                       SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
                                                                   II WYDZIAŁ  KARNY
                                                                   ul.  Marszałkowska  82
                                                                      00- 517  Warszawa
Sygnatura   II Kp 2159/20 

                                                  ZAŻALENIE  I  SPRZECIW  

Przystępuję   oficjalnie  do postępowania Sygnatura   II Kp 2159/20  w sprawie  Pana Leszka  
Czarneckiego  na podstawie  KPK Art.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zaintereso-
wane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obo-
wiązek podejmować z urzędu. KPK  Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw .Art. 459. Zażalenia na po-
stanowienia sądu  § 3. Zażalenie przysługuje stronom, a także osobie, której postanowienie bez-
pośrednio dotyczy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 460.  Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w 
terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia.   Jak  podały  media  internetowe  

https://wiadomosci.wp.pl/leszek-czarnecki-sad-ponownie-odroczyl-posiedzenie-ws-ar 
16.11.2020 Leszek Czarnecki. Sąd ponownie odroczył posiedzenie ws. aresztu
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia po raz kolejny odroczył posiedzenie aresztowe Leszka 
Czarneckiego. Wniosek o tymczasowe aresztowanie złożyła wcześniej Prokuratura Regionalna w 
Warszawie.Leszek Czarnecki jest właścicielem Idea Banku, a także podejrzanym w śledztwie doty-
czącym tzw. afery GetBack. Grozi mu do 15 lat więzienia, a od kilku miesięcy przebywa za granicą.
Wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie był motywowany możliwością wydania za biz-
nesmenem Europejskiego Nakazu Aresztowania, który pozwoli na ściągnięcie go do kraju. Sprawa 
po raz kolejny została odroczona - termin wyznaczono na 21 grudnia - przekazuje PAP.Wniosek o 
odroczenie złożyła obrona. Mecenas Jacek Dubois tłumaczył to nieobecnością mec. Romana Gier-
tycha oraz brakiem próby dobrowolnego przesłuchania biznesmena. Jednocześnie obrońca złożył 
wniosek o powołanie eksperta z zakresu okulistyki - Leszek Czarnecki ma cierpieć na schorzenie, 
które ma mu uniemożliwiać przebywanie w warunkach aresztu śledczego.
Jest to ośmieszenie  Pana Czarneckiego, poza tym ekspert  musiałby poświadczyć nieprawdę  !
……………………………...
Sąd  nie  wziął pod  uwagę  moich pism z dnia 3,5 i 12  listopada  2020 i  nie udzielił  mi na nie  od-
powiedzi.  Obrońca  Pana Leszka  Czarneckiego  działał na szkodę  swojego klienta  i nie przekazał 
mu  mojej  korespondencji w  sprawie  przystąpienia do  postępowania   jako niezależna  strona   i 
wniósł   skandaliczny wniosek, w  którym jest mowa o  schorzeniu   podejrzanego, które  nie istnie-
je, pomimo że  znał  treść  mojego  wniosku  czyli  opracowania  Get Back  Idea  Bank  oraz  rapor-
tu NIK  i nie podjął właściwych  działań   w  tej  sprawie. W  związku z czym   zaskarżam   wniosek
adwokata  Dubois oraz  decyzję  Sądu wydaną   w  związku z  tym wnioskiem  jako niewłaściwą   i 
wnoszę o udzielenie  odpowiedzi na  mój wniosek  zawarty w  opracowaniu  prawnym  Get  Back 
Idea  Bank .Wniosek w  opracowaniu  Get Back Idea  Bank  oraz  Raport  NIK  został  wniesiony 
na płycie  CDR  przy  piśmie z dnia  3  listopada  2020. 
                                                                                 Krystyna  Ziemlańska
                                                                prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,
Załączniki: wniosek  dyscyplinarny  oraz pismo do  Sądu  z dnia  12.11.2020. Odpis dla  obrońcy.
Wysłane także do  adwokata  Jacka  Dubois pocztą 17.11.2020.Nie  odpowiedział.



  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 16.11.2020, pon.
20- 860 Lublin                                                                             
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

                                         Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego
                                         Izby Adwokackiej w Warszawie
                                              e-mail: rd.warszawa@adwokatura.pl 

WNIOSEK  DYSCYPLINARNY
przeciwko :

1.   Kancelaria Adwokacka Piotr Zapadka  
         ul. Zwycięzców 28 lok. 13 (klatka I)
           03-938 Warszawa

2.          Jacek  Dubois 
 Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.
ul. Świętokrzyska 18  00-052 Warszawa

 z tytułu  popełnienia  przestępstwa 
Przestępstwo  zatajenia  : 
Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usu-
wa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

Przestępstwo  polega na  celowym  i rozmyślnym działaniu na szkodę  klienta  w.w  Pana Leszka  
Czarneckiego  oskarżonego  niesłusznie w  tak zwanej  aferze  Get Back  poprzez  nie  przekazanie  
mu czyli  umyślne nie powiadomienie  o  mojej  korespondencji  do  niego  za pośrednictwem w .w,
pełnomocników. 
Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art. 268 d.k.k., jest to – usunięcie go spod rozporządzenia wła-
ściwej osoby i stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla osoby, 
która ma prawo  z  niego korzystać .Przestępstwo to może zostać popełnione także poprzez zaprze-
czenie, że sprawca jest w jego posiadaniu.Przestępstwo popełnia zarówno osoba, która nie ma żad-
nego prawa do dysponowania dokumentem, który ukrywa (np. pracownik, który ukrywa dokumen-
tację przeznaczoną dla zarządu lub rady nadzorczej  jak również sprawca, który ma co prawda pra-
wo do dysponowania dokumentem, ale ukrywa go przed innymi osobami, które mają również mogą
nim rozporządzać.  
 Podsumowując – przestępstwo ukrywania dokumentów jest traktowane jako czyn o dużej społecz-
nej szkodliwości, za który orzeka się surowe kary, może doprowadzić do daleko idących konse-
kwencji gospodarczych i prawnych.  

Poniżej są  pisma  oraz  emaile  kierowane  do  w.w  adwokatów na  które  umyślnie nie  udzielili  
odpowiedzi  i podjęli niewłaściwe  działania w  jego obronie  i na jego niekorzyść.
Jeżeli będzie  trzeba  dołączę na  prośbę dokumenty  których  w.w nie przekazali  swojemu kliento-
wi. Proszę  o  pilną  odpowiedź.           
                                                                      Krystyna  Ziemlańska
                                                          prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,
                                                    Wysłane pocztą do  adwokatów.Nie  odpowiedzieli.
                                          



  Krystyna  Ziemlańska           
20- 860 Lublin                                                                             16.11.2020  poczta priorytet
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl       

                                                    nadano polecony w dniu 10.11.2020 oraz  16.11.2020 
                     
                                                PAN LESZEK  CZARNECKI  ( jego  asystentka ) 
                                                                                                      lub  
                                               Pani Izabela  Lubczyńska  członek  RN Idea  Bank                                     
                                                                         Getin Holding S.A.

                                                           ul. Gwiaździsta 66
                                                        53-413 Wrocław  lub 53-414

                                                                      biurowiec Sky Tower

Dowiedziałam  się  od  nr  tel.71 - 7977700 w  GH SA, że  Pan Czarnecki  ma  asystentkę, a  ponie-
waż  nie mago w Polsce  zwracam się  do  tej osoby  czyli  jakiejś  Pani, o pilne  przekazanie  mu 
wiadomości  ode  mnie. 
Od  19  października  usiłuję się z  nim  skontaktować  przez  pana  Pruskiego z  Idea  Bank,  oraz  
przez  Geting  Bank i Fundację  Czarneckich    jak też adwokatów  Pana  Leszka,  ale zablokowali  
oni  moją  korespondencję  do  niego,   czym działali na  jego szkodę.
W  związku z  tym   wniosłam w  jego sprawie  pisma do  Sądu  Rejonowego  w  Warszawie  gdzie  
16  listopada  ma się odbyć  posiedzenie  aresztowe  Pana  Czarneckiego o odwołanie  tego posie-
dzenia do  czasu   przekazania mu  mojego  opracowania w  sprawie  Get  Back Idea Bank  i jego 
osoby.
Przystąpiłam  do  tej sprawy  jako działacz  narodowy i prawnik,   na podstawie KPK 
KPK Art.9
§2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie 
również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.
Proszę  pilnie  przekazać  Panu  Czarneckiemu   na jego  email  załączone na  płycie  DVD  pliki z  
Wiadomością dla  niego, w której  jest wszystko napisane . W  pliku tym są   wszystkie moje pisma 
wysłane do  w.w  których  mu nie  przekazano w  tym do  jego adwokatów.
  Do  pliku  Wiadomość  jest załączone  moje  opracowanie śledcze  Get Back Idea  Bank opraco-
wanie  które  ujawnia  zaplecze  afery  Get  Back   . Są to nowe  ustalenia nieznane  Panu Czarnec-
kiemu które  mu pomogą wrócić do Polski  i nie ponosić  odpowiedzialności  za  tę  aferę w  którą  
został  wrobiony on i Idea  Bank.
  Dodatkowy plik  dotyczy  raportu NIK w  sprawie  afery  Get  Back.  Moje  opracowanie  oraz  ra-
port  zostały wniesione do  Sądu w Warszawie ale  adwokaci  Pana Leszka  nie przekazali  mu tego 
opracowania  i  mojej Wiadomości i  zostali  przeze  mnie zaskarżeni do  Sądu  za  działanie na  
jego szkodę.  
Proszę  pilnie  potwierdzić  odebranie mojej  przesyłki     oraz  potwierdzić  wysłanie  w.w plików   
emailem do  Pana Czarneckiego ,   i  powiadomić   go telefonicznie,  żeby pilnie  odebrał  email. 
Proszę  przepisać  mu   powyższe  pismo w  emailu do  niego. Musi się  ze  mną  pilnie  skontakto-
wać. 
Proszę  napisać na mój  email i podać  email do  Getin  Holding do osoby która ma  kontakt z  
Panem Czarneckim  !    Wyślę  to wszystko  emailem.

                                                            Krystyna  Ziemlańska
                                               prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,
nie udzielili  odpowiedzi 
                                         



------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: WAŻNE PISMO W SPRAWIE PANA CZARNECKIEGO PILNE
Data: 2020-11-13 13:28
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>

Adresat: recepcja@getin.pl; 

Proszę  pilnie odebrać  moje pismo w  załączonym  pliku  PDF    oraz  potwierdzić odebra-
nie. 

Krystyna  Ziemlańska
prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,
20- 870 Lublin 
ul Paderewskiego 4-  179 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: GDZIE JEST ODPOWIEDŹ NA WAŻNE PISMO W SPRAWIE PANA CZARNECKIEGO 
PILNE
Data: 2020-11-16 10:37
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: "Ja" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; "recepcja@getin.pl" 
<recepcja@getin.pl>; 

NIE UDZIELONO ODPOWIEDZI  ZAŁĄCZONY TEN SAM  PLIK  

Czy mam  was  zaskarżyć do  prokuratury  za  zatajenie  ważnej  
korespondencji ??   Jest to  czyn  karalny    wg kodeksu  karnego, można  za  to  
nawet  posiedzieć w więzieniu.

Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, 
którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.” .
Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art. 268 d.k.k., jest to – usunięcie go spod rozporządzenia właściwej 
osoby i stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla osoby, która ma prawo  
z  niego korzystać .
Jeśli zatem pomiędzy członkami zarządu trwa konflikt, w wyniku którego jeden z członków zarządu ukrywa 
przed pozostałymi istotne z punktu widzenia działalności spółki dokumenty, to bez wątpienia dopuszcza się 
przestępstwa z art. 276 k.k. Przestępstwo to może zostać popełnione także poprzez zaprzeczenie, że sprawca 
jest w jego posiadaniu.Przestępstwo popełnia zarówno osoba, która nie ma żadnego prawa do dysponowania 
dokumentem, który ukrywa (np. pracownik, który ukrywa dokumentację przeznaczoną dla zarządu lub rady 
nadzorczej  jak również sprawca, który ma co prawda prawo do dysponowania dokumentem, ale ukrywa go 
przed innymi osobami, które mają również mogą nim rozporządzać.   Podsumowując – przestępstwo ukry-
wania dokumentów jest traktowane jako czyn o dużej społecznej szkodliwości, za który orzeka się surowe 
kary, może doprowadzić do daleko idących konsekwencji gospodarczych. Może np. dojść do sytuacji, w któ-
rej jeden z członków zarządu ukrywa dokumentację świadczącą o sytuacji finansowej spółki, a przez to po-
zostali członkowie zarządu  lub rady nadzorczej pozbawieni są informacji o tym, że zachodzą przesłanki   na 
przykład  ogłoszenia upadłości spółki  czy inne  problemy. Z tego względu, każdorazowo warto rozważyć 
złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.



          

nie udzielili odpowiedzi 



Krystyna  Ziemlańska                                                                        Dnia 12 i  13.11.2020
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                        srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl    11.11. 2020 

                                         SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
                                                                   II WYDZIAŁ  KARNY

                                                            Sędzia  Justyna  - Koska Janusz 
                                                                   ul.  Marszałkowska  82
                                                                      00- 517  Warszawa
Sygnatura   II Kp 2159/20 

Pismo nadane  pocztą w  dniu 12.11.2020 

Potwierdzam,że  moje pismo do  Sądu z dnia  05.11.2020  zostało  wysłane  listami poleconymi do  
adwokatów  Pana  Leszka  Czarneckiego  i pomimo  to nie udzielili  oni odpowiedzi  i nie  przeka-
zali  mu mojego  opracowania  wraz z  raportem  NIK,  co   świadczy  o  ich działaniu na szkodę  
własnego  klienta.W  dniu 10  11.2020  wysłałam  raz  jeszcze poleconym  pismo oraz w.w  opraco-
wanie i raport  NIK  na  adres 

                                                PAN LESZEK  CZARNECKI  ( jego  asystentka ) 
                                                                                                      lub  
                                               Pani Izabela  Lubczyńska  członek  RN Idea  Bank                                     
                                                                         Getin Holding S.A.

                                                           ul. Gwiaździsta 66
                                                        53-413 Wrocław  lub 53-414

                                                                      biurowiec Sky Tower

Jeszcze  nie otrzymałam  potwierdzenia odbioru poleconego  ale  jak tylko  otrzymam  powiadomię 
Sąd. 
W  załączeniu  :
- xerokopie  dowodów  nadania poleconymi pisma do  adwokatów  to jest pełnomocników  Pana 
Leszka  Czarneckiego  z  których   wynika  ich odebranie  przez  w.w   oraz  zatajenie  przed  ich 
klientem mojej korespondencji do  niego
-  pismo  do  Getin  Holding  z dnia  10.11. 2020.
- 2  odpisy
                                                                     Krystyna  Ziemlańska
                                                          prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,

Dzień dobry,uprzejmie informuję, iż niniejsza korespondencja została przekierowana do wydziału 
na adres e-mail: 2k@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

 jako właściwemu odbiorcy.

Z poważaniem, Barbara Sygit  Zastępca Kierownika Biura Obsługi Interesantów

Pismo  wysłane  do  adwokatów  Leszka  Czarneckiego.Nawet  nie zareagowali. 



Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 05.11.2020 czwartek
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                         SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
                                                                   II WYDZIAŁ  KARNY

                                                            Sędzia  Justyna  - Koska Janusz 
                                                                   ul.  Marszałkowska  82
                                                                      00- 517  Warszawa
Sygnatura   II Kp 2159/20 

 wg informacji z Sądu   z II Wydziału  spod  nr  tel. 22 553 92 60 .  Sprawa  przeciwko  Panu  Lesz-
kowi  Czarneckiemu  - Afera  Get  Back i Idea  bank.

                                      ZASKARŻENIE  ADWOKATÓW
Zaskarżam pełnomocników  Pana  Leszka  Czarneckiego  adwokata  Jacka  Dubois  oraz  adwokata 

Piotra  Zapadkę o  umyślne nie powiadomienie  go  o  mojej  interwencji wysłanej do  Sądu  z  
dwoma płytami  CD R w  dniu  3.11.2020.

Wyżej wymienieni  otrzymali ode  mnie  pisma   do Sądu  oraz  emaile   z  wiadomością  dla  Pana 
Czarneckiego  jak też pisma  i nie udzielili  żadnej  odpowiedzi  a  przyjęli złą  linię  obrony i nie-
właściwą  bez  ustaleń poczynionych  przeze  mnie. Najwidoczniej  nie chcą   aby  Pan Czarnecki 
nie został uniewinniony   ponieważ  reprezentują go  niewłaściwie .

 Wnoszę  do  Sądu o  przekazanie wyżej wymienionym  powyższego pisma  wraz z  moimi pisma-
mi do  nich  oraz  emailami  i  ponownie  wnoszę o odroczenie posiedzenia w dniu 16  listopada  
dopóki  Pan Czarnecki  nie  wyrazi zgody  na moją  interwencję  oraz  przystąpienie do  postępowa-
nia  wraz z  umową o  wynagrodzeniu  za  moją  pracę. 

Do wiadomości  : 

1.   Kancelaria Adwokacka Piotr Zapadka  odebrał pismo 10.11.2020  SMS Poczta  Polska 
         ul. Zwycięzców 28 lok. 13 (klatka I)
           03-938 Warszawa

2.  Jacek  Dubois Dubois i Wspólnicy      odebrał pismo 10.11.2020  SMS Poczta  Polska 
 Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.
ul. Świętokrzyska 18  00-052 Warszawa

Załączniki  : pisma  do  wyżej  wymienionych  oraz  emaile. 
Załączone odpisy. 

                                                             Krystyna  Ziemlańska
                                               prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,

Pismo  nadane  w dniu 9.11. 2020  pon. poleconym do adwokatów  za  poświadczeniem odbioru po 
wysłaniu pisma do  sądu 5 list 2020 ponieważ   nadesłali  oni żadnej  odpowiedzi na emaile  i po-
przednie pisma.   Nie wiem na co czekali? 
                                                                     SĄD NIE ODPOWIEDZIAŁ 



Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 04.11.2020 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                 Kancelaria Adwokacka Piotr Zapadka
                                               ul. Zwycięzców 28 lok. 13 (klatka I)
                                                                03-938 Warszawa
                                                  e-mail: piotr.zapadka@adwokatura.pl

Szanowny  Panie  Adwokacie,   przesyłam  Panu  emailem  pisma  dla  Pana Leszka Czarneckiego 
którego jest  Pan  obrońcą  oraz  moje opracowanie  śledcze  i prawne  dotyczące  afery  Get Back i 
Idea  banku  oraz  samego Pana Czarneckiego.

Na żadne pismo   w  pliku  Wiadomość  dla Leszka  Czarneckiego  nie udzielono mi  odpowiedzi,  
więc  skierowałam  sprawę do  Sądu  Rejonowego  gdzie  ma się  odbyć 16  listopada  posiedzenie 
w  sprawie  aresztu dla  Pana Czarneckiego z  moją  interwencją  na podstawie KPK Art.9
§2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również 
tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

Pismo   to  nadałam  także  pocztą  na adres  kancelarii mecenasa  Dubois  także  obrońcy Pana 
Czarneckiego  oraz  email do  niego  ale  nie udzielił  mi  odpowiedzi,  pismo  może  dotrze  dopie-
ro  dzisiaj,    zostało  nadane z    Lublina we  wtorek  dwa  dni temu.

 Jest  Pan  zobowiązany  jako  obrońca    przekazać  Panu Czarneckiemu  moją Wiadomość dla  nie-
go z dnia   19. 10.2020  oraz  moje  opracowanie  Get  Back  Idea  Bank wraz z  raportem NIK , 
gdyż  musimy podpisać umowę w  związku z moją  interwencją  ,  jak piszę o tym w  pismach w 
Wiadomości.

Jeśli  Pan  tego  nie zrobi może  być  Pan  zaskarżony za  działanie na szkodę  swojego klienta a ta-
kiego działania  raczej obrona nie może podejmować. 

W załączeniu  trzy pliki  do przekazania emailem  Panu Czarneckiemu  : 
1. Wiadomość  dla Leszka  Czarneckiego 
2. Get  Back Idea  Bank  opracowaniem
3. NIK  Get Back  raport 

Uprzejmie proszę o  potwierdzenie  odebrania mojego pisma  oraz  emaila na  mój  email  wraz  z  
potwierdzeniem  wysłania Panu Czarneckiemu  w.w   plików. 

                                                                Krystyna  Ziemlańska
                                               prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,

Nie  odpowiedział. 
PISMO  WYSŁANE  POCZTĄ DO  ADWOKATA  JACKA  DUBOIS – nie odpowiedział.



Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 03.11.2020 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                     

                                                SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA

                                                                   II WYDZIAŁ  KARNY

                                                            Sędzia  Justyna  - Koska Janusz 

                                                                   ul.  Marszałkowska  82

                                                                      00- 517  Warszawa

Sygnatura do  odnalezienia. 

 Sprawa  przeciwko  Panu  Leszkowi  Czarneckiemu  - Afera  Get  Back i Idea  bank.

Jestem działaczem narodowym i prawnikiem i chcę przystąpić do postępowania przeciwko Panu 
Czarneckiemu na podstawie KPK Art.9

§2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również 
tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

Zrobiłam opracowanie śledcze oraz prawne ponad 100 stron, które kilka razy wysyłałam do Idea 
Banku ale prezes   tego Banku Jerzy Pruski umyślnie nie przekazał tego opracowania oraz mojej 
wiadomości Panu Czarneckiemu jak też inne osoby. 
Są to nowe nieznane ustalenia które ujawniają   prawdziwe zaplecze afery Get Back oraz inną odpo-
wiedzialność prawną. Są ro nowe i nieznane   fakty  oraz  dane  prawne.
Wysłałam  także   email oraz  pismo do  pełnomocnika Pana Czarneckiego   Mecenasa  Dubois  ale  
nie otrzymałam  odpowiedzi.Zgodnie z  danymi  prasowymi  kolejne posiedzenie w  tej  sprawie  
ma się odbyć w  dniu 16 listopada  2020. 

Dane prasowe :
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia odroczył rozpoznanie wniosku aresztowego wobec Lesz-
ka Czarneckiego o miesiąc - dowiedział się Business Insider Polska. Biznesmen jest podejrzany w 
sprawie tzw. afery GetBack i może ukrywać się za granicą. Wniosek w tej sprawie złożyli adwokaci
Czarneckiego - Jacek Dubois i Piotr Zapadka.Posiedzenie sądu zaczęło się o godz. 10.30. Rozprawę
prowadziła sędzia Justyna Koska-Janusz z II Wydziału Karnego.

DANE KONTAKTOWE

Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.
ul. Świętokrzyska 18  00-052 Warszawa
tel: 22 829 90 25,  fax: 22 829 92 02
  

                                                                                1.



Z  powodu  braku odpowiedzi od w.w. zwracam się do  Sądu o  przekazanie  załączonej  płyty    
Omega CD R  dla  Pana   Mecenasa  Dubois  adres  znany w Sądzie  z  moim  pismem,  czy  Pan 
Czarnecki  przyjmuje  moją  interwencję  za  którą   trzeba  jednak zapłacić.  Nie jestem  instytucją 
charytatywną i  moje opracowanie   nad  którym się  napracowałam, pomoże  nie tylko Panu Czar-
neckiemu,  ale  także  Idea  Bankowi  i wielu innym pokrzywdzonym w  tej sprawie.

Być  może,że  sekretarka  w kancelarii adwokackiej  Mecenasa Jacka   Dubois nie  przekazała mu 
mojego emaila  bo  nie potwierdziła  tego  faktu,  a jeśli  przekazała,   to  być może, że  Mecenas  
Dubois    działał na szkodę swojego klienta , ponieważ nie doszedł  do  takich wniosków  jak ja. 

Bez  mojego opracowania  sprawa  ta nie ruszy  z miejsca    a  Sąd  ma niewłaściwe  akta z nie-
właściwie  prowadzonym śledztwem  i przeciwko niewłaściwym  osobom.

Decyzja  jednak  czy    Sąd ma  przyjąć  te  materiały należy  do  Pana Leszka Czarneckiego ,  do 
którego kontakt ma  Pan Mecenas Jacek  Dubois. 

Ponieważ do  posiedzenia w dniu  16 listopada  zostało  tylko dwa  tygodnie,  wnoszę  aby  Sąd  od-
roczył posiedzenie  do  czasu  udzielenia  odpowiedzi  przez  Pana Leszka  Czarneckiego  oraz  jego
pełnomocnika. 

Sprawę   czyli tak zwaną  aferę  Get Back   należy  rozpatrzeć  na nowo ,  ale  w  oparciu o  moje  
opracowanie  i nowe  okoliczności.

 W  załączeniu  dwie  płyty: jedna dla  Sądu  oraz  pismo  i druga płyta dla  Mecenasa  Dubois.

Na  załączonych  płytach  są  dwa  pliki  :
Get  Back Idea Bank  opracowanie

oraz

NIK raport w  sprawie  afery Get  Back. 

ODPIS  POWYŻSZEGO PISMA DLA  MECENASA  JACKA  DUBOIS 

do  załączonej  płyty.

Do wiadomości :
Mecenas  Jacek  Dubois 

Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.
ul. Świętokrzyska 18  
00-052 Warszawa

                                                        Krystyna  Ziemlańska

                                               prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,

Pismo  wysłane  także  pocztą 3.11.2020  do  mecenasa  Dubois na adres  jego kancelarii. 

Nie  odpowiedział. 

                                                                     2.



Dnia 02.11.2020  do  kancelaria@dubois-kancelaria.com  e- mail oraz  poczta polecony za po-
twierdzeniem odbioru -  mec.  Dubois nie udzielił  odpowiedzi .

PILNE W SPRAWIE PANA LESZKA CZARNECKIEGO AFERA GET BACK

Jestem działaczem narodowym i prawnikiem i chcę przystąpić do postępowania przeciwko Panu 
Czarneckiemu na podstawie KPK Art.9

§2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również 
tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.
Zrobiłam opracowanie śledcze oraz prawne ponad 100 stron, które kilka razy wysyłałam do Idea 
Banku ale prezes Pruski umyślnie nie przekazał tego opracowania oraz mojej wiadomości Panu 
Czarneckiemu jak też inne osoby. O czym jest mowa w załączonym pliku Wiadomość. Są to nowe 
nieznane ustalenia które ujawnianą zaplecze afery Get Back oraz inną odpowiedzialność prawną. 
Plik Get Back Idea Bank opracowanie.Nieznane  fakty  oraz  dane  prawne.
Trzeba zastosować moje rady w Wiadomości oraz wnieść do sądu to opracowanie które będzie pod-
stawą prawną do dalszego postępowania i sprawy. Proszę te pliki wraz z plikiem NIK przekazać 
Panu Czarneckiemu na jego email , zadzwonić do niego i powiedzieć mu o emailu.Musi potwier-
dzić odbiór i skontaktować się ze mną jak najszybciej.

Nie chodzi mi o odebranie wam sprawy ale o pomoc . Ale wymagam za tę pomoc wynagrodzenia o 
czym jest mowa w pliku Wiadomość. Niech Pan Czarnecki potwierdzi odebranie emaila w tymi pli-
kami SMS em do mnie oraz emailem , wyślę mu pozostałe pliki których mu nie przekazał pan Pru-
ski, bo działał na jego szkodę z powodu powiązań z KNF.Proszę  zacząć  czytać  od pliku Wiado-
mość. Jeżeli  Pan Mecenas  Dubois  także nie przekaże  Panu Czarneckiemu  tych  plików    to zna-
czy, że  nie chce  mu pomóc   i może  być zaskarżony  bo tylko  moje  opracowanie może w  tej 
sprawie  coś  zmienić  a  nie  wnoszenie  zażaleń  bez  tej nowej wiedzy. 

Dalej i tak sprawę  będą  musieli  prowadzić  adwokaci  ale już  na bazie  mojego  opracowania. 

Dane prasowe :
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia odroczył rozpoznanie wniosku aresztowego wobec Lesz-
ka Czarneckiego o miesiąc - dowiedział się Business Insider Polska. Biznesmen jest podejrzany w 
sprawie tzw. afery GetBack i może ukrywać się za granicą. Wniosek w tej sprawie złożyli adwokaci
Czarneckiego - Jacek Dubois i Piotr Zapadka.Posiedzenie sądu zaczęło się o godz. 10.30. Rozprawę
prowadziła sędzia Justyna Koska-Janusz z II Wydziału Karnego.

DANE KONTAKTOWE

Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.
ul. Świętokrzyska 18  00-052 Warszawa
tel: 22 829 90 25,  fax: 22 829 92 02
Kontakt w nagłych przypadkach (zatrzymania/przeszukania): 727 01 01 27

kancelaria@dubois-kancelaria.com

Krystyna  Ziemlańska

prawnik, naukowiec - historyk, działacz  narodowy,
20- 870 Lublin   ul Paderewskiego 4/ 179     tel.729 975 115



                                                                 PISMO 8.

Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 03.11.2020 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                        PAN JERZY  PRUSKI ORAZ  ZARZĄD                                     
                                                                             Idea Bank S.A.
                                                                  ul.  Rondo Daszyńskiego 2c,
                                                                          00-843 Warszawa                                                          

W  załączeniu  do  wiadomości kopia pisma  zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciwko  Panu. 
Ostrzegałam, że wniosę  takie  zawiadomienie    bo Pan  zablokował  pomoc  dla Pana  Leszka 
Czarneckiego z premedytacją ,z powodu  powiązań z  KNF.
Będzie się  Pan tłumaczył   przed  organami ścigania.  

                                                             mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                       Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                                          działacz  narodowy

Nie  odpowiedział .

                                                           



Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 28. 10.2020 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                 Komenda Stołeczna  Policji w  Warszawie                                        

                                          naczelnik.dochodzeniowo-sledczy@ksp.policja.gov.pl         
                                                    
                                                      Naczelnik: mł. insp. Tomasz Ciuraj 

      ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA  PRZESTĘPSTWA 
     z  wnioskiem  o przeprowadzenie dochodzenia  i  ściganiem

Wnoszę do  KRP w Warszawie  zawiadomienie  o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa  przez  
p.o.  prezesa  zarządu IDEA  BANK   Jerzego  Pruskiego  z siedzibą w Warszawie  ul. Rondo  Da-
szyńskiego 2  c  polegające na  działaniu na szkodę  banku  oraz  Pana Leszka Czarneckiego  prze-
wodniczącego Rady  Nadzorczej  banku i właściciela  oskarżonego   niesłusznie o  udział w  aferze  
Get Bach   i działanie na szkodę klientów  banku.

Pan  Jerzy  Pruski  nie  przekazał  Panu Czarneckiemu  któremu  grozi  wysoka odpowiedzialność  
karna  bardzo ważnej  korespondencji  dzięki  której uniknąłby  oskarżenia oraz aresztu    wraz z   
innymi członkami    poprzedniego  zarządu  tego  banku.  Kilkakrotnie  pisałam   do  pana Pruskie-
go,  wysyłałam  nawet polecone ze  zwrotnym poświadczeniem  odbioru  z prośbą  o  pilne  przeka-
zanie  mojego opracowania  prawnego  panu  Czarneckiemu i nie  dostałam żadnej  odpowiedzi co  
może  wskazywać na  umyślne działanie z  zatajenia  bardzo ważnej  dokumentacji , jak o tym piszę
w  ostatnim  piśmie do  pana  Pruskiego z dnia  19.10.2020  poniżej w załączeniu. 
W  związku z  czym  wnoszę  o  przeprowadzenie dochodzenia w   tej sprawie  oraz  ustalenie co  
pan Pruski  zrobił z moją  korespondencją  przeznaczoną dla  jego  zwierzchnika  pana  Leszka  
Czarneckiego.   Zgodnie z  KPK dochodzenie prowadzi  Policja .

W  załączeniu pisma do  pana  Pruskiego  oraz  moje  opracowanie    Get  Back  Idea  Bank  z  usta-
leniami  na  temat  tak zwanej  afery  Get  Back które  powinien  był  dostać  pan Czarnecki  a  nie 
dostał z  winy  pana  Pruskiego. 

Te  same pisma  oraz  opracowanie  wysłałam do  drugiego  banku pana Czarneckiego  Getin  Bank 
ale jeszcze  nie otrzymałam  odpowiedzi i także  nie wiem,  czy    pan Czarnecki  dostanie  moje  pi-
sma  oraz  opracowanie  od  prezesa  zarządu  Getin Banku.

                                           Z  wyrazami  szacunku   mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                       Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł

  



------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: ZAWIADOMIENIE 16.11.2020 Krystyna Ziemlańska Lublin
Data: 2020-11-16 10:26
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>

Adresat: naczelnik.dochodzeniowo-sledczy@ksp.policja.gov.pl; 

Po raz  trzeci wnoszę  to samo  zawiadomienie z dnia  28.10 .2020  wysłane z  emaila   któ-
ry został  przez  was  odbity  czyli  zwrócony w dniu dzisiejszym  16.11.2020  o godzinie  8 
z minutami. 

Nie  jest możliwe  aby  email  nie dotarł  przez  dwa  tygodnie,  został  on  odbity  czyli  po-
pełniono  przestępstwo  informatyczne.
Do zawiadomienia  jest  załączony  obszerny  dokument  Get  Back Idea  Bank opracowa-
nie,  czytać  należy  zacząć od  zawiadomienia. W  przypadku braku odpowiedzi    oraz  po-
twierdzenia odbioru zaskarżę KSP do  prokuratury. 

Krystyna  Ziemlańska  
działacz  narodowy,  naukowiec,  prawnik,  historyk
  Lublin, Paderewskiego 4- 179 

Data: 2020-11-20 11:29
Nadawca: "KSP Naczelnik W. Dochodzeniowo - Śledczy" <naczelnik.dochodzeniowo-sledczy-
@ksp.policja.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Uprzejmie informuję, iż złożone przez Panią  zawiadomienie z dn. 28.10.2020 r. , wraz z załączni-
kami zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 
z upoważnienia   mł. insp. Tomasza Ciuraja 
Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 
Komendy Stołecznej Policji   
 nadkom. Monika Wójcik-Pałka 



                                                                     PISMO  7. 

Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 28.10.2020 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                       Pan  Artur  Klimczak  Prezes  Zarządu 
                                                                                Getin Noble Bank SA
                                                                          Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C
                                                                                     00-843 Warszawa

W  nawiązaniu do  mojego pisma z dnia  26.10.2020  uprzejmie informuję, że  jeśli nie  otrzymam   

potwierdzenia wysłania mojej wiadomości  oraz opracowania do Pana Leszka  Czarneckiego

wniosę  zawiadomienie o  przestępstwie   wg załączonego zawiadomienia  przeciwko   panu 

Pruskiemu.

W  załączeniu  email do  KRP  w Warszawie  jako zawiadomienie  o przestępstwie.

                        To jest  bardzo poważna  sprawa  i ja  jestem poważną  osobą.
       

                                           Z  wyrazami  szacunku   mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                  

                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                       Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                                              działacz  narodowy

                                              

Nie  udzielił  odpowiedzi.



                                                                  PISMO 6. 
Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 26.10.2020 pon 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                       Pan  Artur  Klimczak  Prezes  Zarządu 
                                                                                Getin Noble Bank SA
                                                                          Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C
                                                                                     00-843 Warszawa

Przekazuję  Panu  płytę z dwoma  plikami  przeznaczonymi dla  Pana Leszka  Czarneckiego, które  
proszę  mu pilnie  wysłać  emailem na  jego email  oraz  powiadomić   go telefonicznie,  że  ma bar-
dzo  ważną wiadomość.  Na  płycie  są dwa  pliki  - Wiadomość   dla  Pana  Czarneckiego nie  prze-
kazaną  mu z   pismami do Pana  Pruskiego  Prezesa  IDEA  BANK który nie  udzielił  żadnej  od-
powiedzi  ,   co wskazuje na  działanie na szkodę  Idea  Banku  oraz  samego Pana Czarneckiego.

Drugi plik  - to  opracowanie  które  pomoże  Panu Czarneckiemu w  jego sprawie  z  oskarżenia 
prokuratury  i  umożliwi    dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa  dla  idea  Banku  oraz 
Pana  Czarneckiego. 

Proszę  pilnie  przekazać  te  dwa  pliki  Panu Czarneckiemu  oraz  potwierdzić  odebranie mojej  
korespondencji  i  przekazanie  plików  Panu  Czarneckiemu.

                                           Z  wyrazami  szacunku   mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                       Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                      działacz  narodowy, specjalista    od marketingu 

Nie  udzielił  odpowiedzi.



                                                        PISMO 5. 
Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 26.10.2020 pon 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                        PAN JERZY  PRUSKI ORAZ  ZARZĄD                                     
                                                                             Idea Bank S.A.
                                                                  ul.  Rondo Daszyńskiego 2c,
                                                                          00-843 Warszawa 

W  załączeniu  ostatnia już   płyta z poszerzonym  opracowaniem  Get Back Idea  Bank.  Nowe  
dane są od  strony 91  do strony 111.Są to bardzo ważne  ustalenia.  Umożliwią  one  uzyskanie od-
szkodowania od  Skarbu Państwa dla  Idea  Banku. Ale teraz  moja  praca  i wniknięcie w  zagad-
nienie  kosztuje  nie 100 ale  200 tysięcy złotych i dzięki  mojej  pracy  bank wyjdzie na  prostą a  
Pan Czarnecki  nie będzie ścigany. Nie  jest to żądanie ale wymaganie  wynagrodzenia za  pracę,  
żeby Pan  przypadkiem  nie zastosował  innego określenia. W załączeniu  informacja  prawna,  po-
nieważ   jeszcze  nie  otrzymałam  odpowiedzi od  Pana  Pruskiego w tej sprawie a  nie wiem dla-
czego.  Mogą   to być  różne  przyczyny.  Miał  Pan wysłać  natychmiast wiadomość  oraz   moje  
opracowanie i załączniki   ale nie dostałam  potwierdzenia co  do tej czynności. 

Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa do-
kument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.” .

Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art. 268 d.k.k., jest to – usunięcie go spod rozporządzenia wła-
ściwej osoby i stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla osoby, 
która ma prawo  z  niego korzystać .

Jeśli zatem pomiędzy członkami zarządu trwa konflikt, w wyniku którego jeden z członków zarzą-
du ukrywa przed pozostałymi istotne z punktu widzenia działalności spółki dokumenty, to bez wąt-
pienia dopuszcza się przestępstwa z art. 276 k.k. Przestępstwo to może zostać popełnione także po-
przez zaprzeczenie, że sprawca jest w jego posiadaniu.Przestępstwo popełnia zarówno osoba, która 
nie ma żadnego prawa do dysponowania dokumentem, który ukrywa (np. pracownik, który ukrywa 
dokumentację przeznaczoną dla zarządu lub rady nadzorczej  jak również sprawca, który ma co 
prawda prawo do dysponowania dokumentem, ale ukrywa go przed innymi osobami, które mają 
również mogą nim rozporządzać.   Podsumowując – przestępstwo ukrywania dokumentów jest trak-
towane jako czyn o dużej społecznej szkodliwości, za który orzeka się surowe kary, może doprowa-
dzić do daleko idących konsekwencji gospodarczych. Może np. dojść do sytuacji, w której jeden z 
członków zarządu ukrywa dokumentację świadczącą o sytuacji finansowej spółki, a przez to pozo-
stali członkowie zarządu  lub rady nadzorczej pozbawieni są informacji o tym, że zachodzą prze-
słanki   na przykład  ogłoszenia upadłości spółki  czy inne  problemy. Z tego względu, każdorazowo
warto rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Jak  Pan  zatem woli. Znam  Pana  życiorys i wiem, że był  Pan członkiem  KNF ,ale mam nadzieję,
że  uczciwym .Ekonomia  to jedno a  prawo to drugie, trzeba  się znać na  prawie  oraz  jego zaple-
czu i nie tylko na  prawie a  ekonomistom brakuje  szerszej wiedzy.

                                                                 Z  wyrazami  szacunku   mgr  Krystyna  Ziemlańska

Nie  udzielił  odpowiedzi.



                                                                      PISMO 4.
Krystyna  Ziemlańska                                                                                   Dnia 22.10.2020
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

 

                                                        PAN JERZY  PRUSKI ORAZ  ZARZĄD                                     
                                                                             Idea Bank S.A.
                                                                  ul.  Rondo Daszyńskiego 2c,
                                                                          00-843 Warszawa 

W  załączeniu dodatkowa  płyta z poszerzonym  opracowaniem  Get Back Idea  Bank.  Nowe  dane 
są od  strony 76  do strony 90. Poszerzają  one wiedzę i zmieniają nieco  spojrzenie na  zagadnienia 
dotyczące  Afery Get Back oraz innych podobnych  afer.Mam nadzieję, że    otworzę  tym  opraco-
waniem oczy  Zarządu Idea  Bank ale  także  innym  firmom i  przedsiębiorstwom w Polsce oraz  
inwestorom giełdowym.

Załączam  także  swoje  foto. Jest  ono także w osobnym  pliku  na wypadek  gdyby  prasa  chciała 
nagłośnić  temat  . Teraz  po poszerzeniu  opracowania na pewno  tak się  stanie, więc  także  i  ja 
będę  osobą  publiczną, więc  nie mogę  być  anonimowa. 

Czekam  na  jakąś  odpowiedź,  bo  przecież Panu Czarneckiemu  grozi  areszt. Mam nadzieję, że  
Pan  Pruski  mu   pomoże  i   przekaże mu   moje  opracowania.  Nie    chcę  być  nieuprzejma i  za-
skarżać Pana  Pruskiego o działanie na szkodę  Pana  Czarneckiego i Idea  Banku.    Prawdopodob-
nie nie zdawaliście sobie Państwo  sprawy z  danych  które są  w  moim  opracowaniu  także  tych 
dodanych.  Nie ma się co  wstydzić z powodu  niewiedzy  i  wpuszczenia w  kanał,  to są  metody  
bardzo podstępne  i    specjalistyczne  typowe dla  międzynarodowej  finansjery.   Dowiecie się   
tego z poszerzonego  opracowania.

Jeszcze  jedna  uwaga, brak jest  kontaktu z Państwem  co  wyglądać  może na  mafię, nie macie  
emaila do  zarządu  ani  nawet  telefonu, nie można się z  wami skontaktować  bezpośrednio tylko  
trzeba  wysyłać płyty  i pisma pocztą.  A biuro  prasowe  Idea  Bank nie reaguje na  emaile.   Chyba 
trzeba   to zmienić.  Wszystkie firmy  mają emaile   przynajmniej do  sekretariatu   prezesa  lub  do  
zarządu. Nie  można się  tak odcinać bo to  bardzo źle  wygląda. 

                                        Z  wyrazami  szacunku   mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                       Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                      działacz  narodowy, specjalista    od marketingu 

Nie  udzielił  odpowiedzi.



                                                                            PISMO 3. 
Krystyna  Ziemlańska                                                                                   Dnia 21.10.2020
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                        PAN JERZY  PRUSKI ORAZ  ZARZĄD                                  
                                                                             Idea Bank S.A.
                                                                  ul.  Rondo Daszyńskiego 2c,
                                                                          00-843 Warszawa 

W  załączeniu dowód  nadania  oraz  odebrania  przesyłki  z dnia  10.10.2020  dla Pana Leszka 
Czarneckiego  oraz  Zarządu  Idea  Bank

 Zarząd  nie udzielił  mi  odpowiedzi  jak prosiłam  czy   moja wiadomość  oraz  opracowania  zo-
stały  przekazane  Panu Czarneckiemu  bo nie ma czasu   na myślenie i zastanawianie się a  należało
to zrobić od  razu.  Jeśli  Pan  Wiceprezes  Pruski  nie  zgadza się  moją  propozycją to niech się 
poda do  dymisji, tak będzie lepiej ale  najpierw  niech  przekaże  wszystko właścicielowi  Idea  
Bank  czyli Panu Czarneckiemu. 
Najwyższy czas zmądrzeć a  nie powielać  system . Kto się nie  uczy ten  zostaje w  tyle, taka jest  
prawda.  Może  Zarząd  Idea  Bank ma  jakiś  interes w  odsunięciu  Pana  Czarneckiego? 

Mam nadzieję, że  tak  nie jest, ale    jeśli do końca  tygodnia nie  otrzymam  odpowiedzi  tak 
właśnie uznam  i zaskarżę  Pana  Pruskiego o działanie na  szkodę.  Sam  był  przecież w  KNF  
winnej w  tej  sprawie.  Trzeba się  znać na  prawie a nie  tylko na  finansach i ekonomii ,   bo moż-
na się  narazić  właśnie na takie skutki, i  poza  tym   trzeba  mieć  także wiedzę  którą  Państwu wy-
słałam.

 Jeśli  nie ma  Pana  Pruskiego w  Banku  to  inny członek Zarządu może  przesłać Panu  Czarnec-
kiemu dane z  płyty  CD  .

                                                               Krystyna  Ziemlańska
                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                       Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                      działacz  narodowy, specjalista    od marketingu 

Nie  udzielił  odpowiedzi.



                                                                PISMO 2.
Krystyna  Ziemlańska                                                                                   Dnia 19.10.2020
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                        PAN JERZY  PRUSKI ORAZ  ZARZĄD                                  
                                                                             Idea Bank S.A.
                                                                  ul.  Rondo Daszyńskiego 2c,
                                                                          00-843 Warszawa 

W  załączeniu  pismo wiadomość dla  Pana Leszka  Czarneckiego  wraz z płytą Omega  CD R  na 
której  jest ta sama Wiadomość w  pliku do  przekazania  mu na jego  email  oraz  opracowanie  Get
Back Idea  Bank i  załączniki do  Wiadomości  wymienione w  tej Wiadomości .

Proszę  potwierdzić odbiór  oraz  przekazanie  Panu Czarneckiemu,  proszę go powiadomić  telefo-
nicznie, że ma bardzo  ważny  email żeby  go szybko  odebrał  i przeczytał. 

Najpierw  trzeba  przeczytać Wiadomość , potem  opracowanie  Get Back Idea  Bank  na płycie  w  
pliku   PDF   następnie pozostałe załączniki. Można  całość   przekazać  wszystkim członkom Za-
rządu Idea  Bank  wraz z  tym  pismem. 

Proszę się  pospieszyć  .

                                                               Krystyna  Ziemlańska
                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                       Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                      działacz  narodowy, specjalista    od marketingu 

Nie  udzielił  odpowiedzi.



                                                                 PISMO   
Krystyna  Ziemlańska                                                                Dnia 16.10.2020
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                     PAN JERZY  PRUSKI 

                                                        Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

                                                                             Idea Bank S.A.
                                                                      Rondo Daszyńskiego 2c,
                                                                          00-843 Warszawa 

                          W  załączeniu  emaile do  banku do  Pana  Leszka Czarneckiego. 
                   Czekam  na odpowiedź w  tej  sprawie. Nie należy mnie lekceważyć. 

 Original Message   do: ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ biuro.prasowe@ideabank.pl
                                                           oraz do   
                                                    radoslaw.kozlowski2@ ideabank.pl 

piątek, 16 października 2020 11:42, promocja-reklama2020 <promocja-reklama2020@protonma-
il.com> napisał(a):
Jeśli  chcecie  Państwo pomóc  Panu Czarneckiemu  to przekażcie  mu ten email, materiały 
mogę  ujawnić na  razie  tylko jemu. Na  pewno  mu pomogą.Chyba, że mu źle życzycie. Nie 
należy się w  tym  wypadku sugerować  linią  obrony  pana Giertycha  bo  była  on  niewłaści-
wa. Poza  tym sam  Giertych  jest już zatrzymany i tylko ja mogę w  tej sytuacji pomóc.Za-
pewniam,że  moja pomoc  będzie  skuteczna. Oczywiście  nie za  darmo, ale  to  jest kwestia  
między  mną a  Panem Czarneckim. Przecież  nie może się  on ukrywać  jak jakiś złodziej,  
bo  nic złego nie zrobił .  Żaden zwykły adwokat  i jakaś  miernota   jak Giertych  na pewno  
mu nie pomogą. 

Krystyna  Ziemlańska 

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
piątek, 16 października 2020 10:37, promocja-reklama2020 <promocja-reklama-
2020@protonmail.com> napisał(a):

Uprzejmie proszę  przekazać  Pani  Jolancie  Pieńkowskiej  żonie  Pana  Leszka 
Czarneckiego, żeby  się ze  mną  pilnie  skontaktowała .  Chcę  jej przekazać  ma-
teriały z  dziennikarstwa  śledczego  które pomogą  jej mężowi w  sprawie  prze-
ciwko  IDEA  Bank, i nie będzie  musiał się  ukrywać za  granicą ani w Polsce. 
Dzięki  tym  materiałom  będzie  się  mógł  wybronić.  Albo proszę  przekazać  
ten email  Panu  Leszkowi  Czarneckiemu,  może  tak  będzie  lepiej. Na pewno 
macie Państwo z  nim  kontakt.

                             Krystyna  Ziemlańska
niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł.
Lublin  

Nie  udzielił  odpowiedzi.
                                                                    PISMO  



      Krystyna  Ziemlańska                                                                Dnia 16.10.2020
          20- 860 Lublin
   ul. Paderewskiego 4- 179

                   

                                                                                   Getin Holding S.A.
                                                                                    ul. Gwiaździsta 66
                                                                                     53-413 Wrocław
                                                                                    biurowiec Sky Tower 

     Uprzejmie proszę  przekazać  Pani  Jolancie  Pieńkowskiej  żonie  Pana  Leszka Czarneckiego, 
żeby  się ze  mną  pilnie  skontaktowała .  Chcę  jej przekazać  materiały z  dziennikarstwa  śledcze-
go  które pomogą  jej mężowi w  sprawie  przeciwko  IDEA  Bank, i nie będzie  musiał się  ukry-
wać za  granicą ani w Polsce. Dzięki  tym  materiałom  będzie  się  mógł  wybronić.  Albo proszę  
przekazać  to pismo  skanem  Panu  Leszkowi  Czarneckiemu,  może  tak  będzie  lepiej. Na pewno 
macie Państwo z  nim  kontakt.

Chyba, że mu źle życzycie. Nie należy się w  tym  wypadku sugerować  linią  obrony  pana 
Giertycha  bo  była  on  niewłaściwa. Poza  tym sam  Giertych  jest już zatrzymany i tylko ja 
mogę w  tej sytuacji pomóc.Zapewniam,że  moja pomoc  będzie  skuteczna. Oczywiście  nie 
za  darmo, ale  to  jest kwestia  między  mną a  Panem Czarneckim. Przecież  nie może się  on
ukrywać  jak jakiś złodziej,  bo  nic złego nie zrobił .  Żaden zwykły adwokat  i jakaś  mierno-
ta   jak Giertych  na pewno  mu nie pomogą. 

                                                          Krystyna  Ziemlańska
                                 niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                     Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł.
                                           

Nie  udzielono odpowiedzi.



                                                              PISMO 

      Krystyna  Ziemlańska                                                                Dnia 19.10.2020
          20- 860 Lublin
   ul. Paderewskiego 4- 179

                   

                                                              P.P .LESZEK I  JOLANTA  CZARNECCY 

                                                                              ul.  Przyokopowa 33

                                                                                01-208 Warszawa 

Proszę  pilnie  przekazać  Panu Leszkowi  Czarneckiemu moje dwa  pisma    do  Idea  Bank  oraz  
do  Getin Holding S.A. w sprawie  pomocy  Panu  Czarneckiemu.    Chcę  mu pomóc   bo został  
wrobiony  i  jego adwokat  Roman  Giertych  już  mu nie pomoże, a  ja mogę. 

Pan Czarnecki musi do  mnie  napisać  na mój e-mail ,  wszystko mu wyślę e mailem. 

                                                                 Krystyna  Ziemlańska
                                 niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk
                                     Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł.

Pismo  zwrócone.



                                                          PISMO                                                
Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 29. 10.2020 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                     FUNDACJA JOLANTY I LESZKA CZARNECKICH 

                                                                        ul. PRZYOKOPOWA 33 
                                                                           01-208 WARSZAWA 

Zwracam  się z  pilną  prośbą  do  Zarządu Fundacji  lub  osoby  pełniącej funkcję  o  natychmiasto-
we  przekazanie na adres  Pani  Jolanty  Pieńkowskiej  Czarneckiej załączonej  koperty z pismem 
do  niej  oraz  płyta z  bardzo ważnymi  informacjami dla jej męża  o działaniu na  jego szkodę  
przez  prezesa   Idea  Banku  wraz z  Wiadomością dla  Pana  Czarneckiego i opracowaniem w  
sprawie  afery  Get Back.
  Na załączonej kopercie  należy nanieść  adres  Pani  Pieńkowskiej -  Czarneckiej  i  natychmiast  
jej wysłać na adres domowy. Jeśli nie ma  jej w Polsce  to    proszę  pobrać   pliki z  płyty i wysłać  
na jej  email  jaki an pewno  Państwo posiadacie. 
Jednocześnie  informuję,że  nie przekazanie  mojej  korespondencji  może  skutkować  odpowie-
dzialnością  karną  :
Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa do-
kument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.” .

Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art. 268 d.k.k., jest to – usunięcie go spod rozporządzenia wła-
ściwej osoby i stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla osoby, 
która ma prawo  z  niego korzystać .

Przestępstwo to może zostać popełnione także poprzez zaprzeczenie, że sprawca jest w jego posia-
daniu.Przestępstwo popełnia zarówno osoba, która nie ma żadnego prawa do dysponowania doku-
mentem, który ukrywa (np. pracownik, który ukrywa dokumentację przeznaczoną dla zarządu lub 
rady nadzorczej  jak również sprawca, który ma co prawda prawo do dysponowania dokumentem, 
ale ukrywa go przed innymi osobami, które mają również mogą nim rozporządzać.   Podsumowując
– przestępstwo ukrywania dokumentów jest traktowane jako czyn o dużej społecznej szkodliwości, 
za który orzeka się surowe kary, może doprowadzić do daleko idących konsekwencji gospodar-
czych. 

  Proszę  potwierdzić   emailem  odebranie i przekazanie  mojej  korespondencji.  Proszę  nie  czytać
plików z  płyty  CD  tylko je wysłać  albo poczta w  załączonej  kopercie  albo  emailem . Pismo  do
Pani  Czarneckiej    jest także  załączone na  płycie. 

                                             Krystyna  Ziemlańska  działacz  narodowy 
                                 niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk

                                        Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł.

Nie  udzielono odpowiedzi.



                                                         PISMO                                                                 
Krystyna  Ziemlańska                                                                         Dnia 29. 10.2020 
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                PANI  JOLANTA  CZARNECKA  ŻONA  PANA LESZKA 

                                                                        ul. PRZYOKOPOWA 33 
                                                                           01-208 WARSZAWA 

Szanowna  Pani,  proszę  pilnie  skontaktować się z mężem  i natychmiast  przekazać  mu  załączo-
ną na płycie  Omega  CD R  Wiadomości  z  pismami do  pana Pruskiego  prezesa  zarządu IDEA  
BANK  na które  nie udzielił  odpowiedzi  z działania na szkodę  Pani  męża  oraz  Banku.

Został  nawet  za   to zaskarżony   zawiadomieniem  o  przestępstwie.
Do wiadomości z dnia  19. 10.2020  jest załączone  bardzo ważne  opracowanie  Get Back Idea  
Bank z  nowymi  danymi  oraz  ustaleniami w  tej sprawie  które  pomogą  Pani mężowi  oraz  ban-
kowi.    Chcę  przystąpić do  sprawy  przeciwko  Pani mężowi  jako    działacz  narodowy  na  pod-
stawie  

KPK Art.9
§2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie 
również  tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

Z  wiadomości  oraz  mojego opracowania  dowie  się  Pani oraz  Pani  mąż o  kulisach  afery  Get 
Back oraz  wrobienia w  nią  Idea  Banku  przez  cały układ  sprawczy.

Jak piszę w wiadomości dla Pani  męża  trzeba  pilnie wnieść  moje  opracowanie do  sądu w War-
szawie  do posiedzenia w dniu  16 listopada. Ale  przedtem  wymagana  jest  umowa  w związku z  
którą  wymagam  wynagrodzenia z  moją  pomoc w  wysokości  200 000 złotych  bo bez  mojego 
opracowania  Pani mąż  sobie nie poradzi  i   będzie  załatwiony   tak jak zaplanowano.  Wszystko 
jest w Wiadomości w której  są  także  moje pisma  do pana  Pruskiego   i innych.
  Do powyższego  mojego opracowania  jest także  załączony raport  NIK  który trzeba dołączyć dla
sądu wraz  moim opracowaniem.   Dalej  jak należy postępować jest w wiadomości z dnia  
19.10.2020  której  pan  Pruski  celowo  nie przekazał   Pani mężowi. Niestety ma  on wrogów w  
jego własnych  firmach.

Pozostałe  pliki  o których  jest mowa  wiadomości  wyślę  Pani mężowi  bezpośrednio  na jego  
email  jak się ze  mną skontaktuje. 

Proszę  potwierdzić  odebranie  mojej  korespondencji  oraz  wysłanie jej mężowi.

                                                      Krystyna  Ziemlańska  działacz  narodowy 
                                 niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, polityk

                                                  Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł.

Przesyłka  zwrócona 1  grudnia  2020 nie wiem  przez  kogo.Rzekomo  adresat  nieznany. 



Krystyna Ziemlańska                                                      Dnia 04.12 2020
20-860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
email:
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                                                                      
                                                                      PROKURATURA  OKRĘGOWA
                                                                               w Warszawie 
                                                                     sekretariat@warszawa.po.gov.pl

Sygn  PO III  Ko 302.2020  z  dnia 27  11.2020  pismo   Prokuratora  Mariusza  Dubowskiego.

                                               SKARGA  I ZAŻALENIE    

W  swoim piśmie  przesłanym mi do wiadomości a skierowanym do  Prokuratury  Rejonowej  War-
szawa    Śródmieście  Północ   Prokurator  Dubowski  pisze, że w moim zawiadomieniu  brak jest 
informacji o miejscu ukrycia rzeczonego dokumentu , czyli  kilku pism  oraz  płyty  wysłanej do  
Jerzego Pruskiego  obecnego  prezesa  zarządu Idea  Bank, pełniącego obowiązki.

 Twierdzenie, że  moje  zawiadomienie  nie podpada  pod  art.  276  KK   jest  niezgodne z  prawdą.

Wyraźnie  napisałam  że  chodzi o ukrycie w  sensie  zatajenia    czyli uczynienia  bezużytecznym
dokumentów  na szkodę  pana Leszka Czarneckiego  .  Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy,
uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie roz-
porządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art. 268 d.k.k., jest to – usunięcie go spod rozporządzenia wła-
ściwej osoby i stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla osoby,
która ma prawo  z  niego korzystać .Jeśli zatem pomiędzy członkami zarządu trwa konflikt, w wyni-
ku którego jeden z członków zarządu ukrywa przed pozostałymi istotne z punktu widzenia działal-
ności spółki dokumenty, to bez wątpienia dopuszcza się przestępstwa z art. 276 k.k. Przestępstwo to
może zostać popełnione także poprzez zaprzeczenie, że sprawca jest w jego posiadaniu.Przestęp-
stwo popełnia zarówno osoba, która nie ma żadnego prawa do dysponowania dokumen-
tem, który ukrywa (np. pracownik, który ukrywa dokumentację przeznaczoną dla zarzą-
du lub rady nadzorczej  jak również sprawca, który ma co prawda prawo do dysponowania
dokumentem, ale ukrywa go przed innymi osobami, które mają również mogą nim rozporzą-
dzać.   Podsumowując – przestępstwo ukrywania dokumentów jest traktowane jako czyn o dużej
społecznej szkodliwości, za który orzeka się surowe kary, może doprowadzić do daleko idących
konsekwencji gospodarczych. Może np. dojść do sytuacji, w której jeden z członków zarządu ukry-
wa dokumentację świadczącą o sytuacji finansowej spółki, a przez to pozostali członkowie zarządu
lub rady nadzorczej pozbawieni są informacji o tym, że zachodzą przesłanki   na przykład  ogłosze-
nia upadłości spółki  czy inne  problemy. Z tego względu, każdorazowo warto rozważyć złożenie
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Wobec  czego jest to  przestępstwo ,ale nie  dla  Wydziału Gospodarczego ,a dla  karnego właściwej
prokuratury.

                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk

mailto:wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl
mailto:sekretariat@warszawa.po.gov.pl


  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 05.12.2020  sobota 
20- 860 Lublin                                                                                 e- mail do  Sądu                             
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                           
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl                                         pismo z dnia 7.12.2020

                                       SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
                                                                   II WYDZIAŁ  KARNY
                                                                   ul.  Marszałkowska  82
                                                                      00- 517  Warszawa
Sygnatura   II Kp 2159/20 

Przypominam  Sądowi, że w dniu 16 i 17  listopada  2020 wniosłam sprzeciw  i zażalenie na posta-
nowienie  Sądu oraz  oficjalnie  przystąpiłam do postępowania w sprawie  Pana  Leszka Czarnec-
kiego. 

W  związku z  tym,że  Prokuratura  nie udzieliła    mi  odpowiedzi na Wniosek  o wycofanie  wnio-
sku  aresztowego  przeciwko  Panu Leszkowi  Czarneckiemu   z dnia  18  listopada   wysłany do 
Sądu do wiadomości  Sądu, Sąd  jest  obowiązany  wziąć  pod  uwagę  moje  śledcze  opracowanie 
Get  Back Idea  Bank  oraz  raport  NIK, które  były wysłane do  Sądu na  płycie  nadanej  wraz z 
pismem  do  Sądu z  datą  3  listopada  2020.

Jako  stronie  przysługuje mi  prawo  otrzymania od  Sądu  wszelkich postanowień i innych  decy-

zji.  Podstawa  prawna    KPKArt.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane 
mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek 
podejmować z urzędu.  Jako dowód  wniesienia do  Sądu opracowania śledczego  załączam  pismo 
do  Sądu z dnia 3  listopada  2020.W  przypadku wydania  orzeczenia lub innej  decyzji  Sądu w  tej
sprawie  uprzejmie proszę powoływać się na moje  nazwisko w  tym  orzeczeniu  oraz  moje  opra-
cowanie śledcze, ponieważ  mecenas  Dubois  jako obrońca P.  Leszka  Czarneckiego nie przekaże  
mu na pewno, że  przystąpiłam do tego postępowania  tak jak  nie przekazał  mu  wielu  pism ode  
mnie .

Jednocześnie przypominam, że  zatajenie dokumentu mającego znaczenie  prawne poprzez  
uczynienie  go bezużytecznym   jest  karalne. 

Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa do-
kument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

                                                              Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                       …………………………………………...
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk





  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 09.12.2020 
20- 860 Lublin                                                                                                                                        
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                           
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl                                       

                                                                                 
             Sygn RP I Ds 15.2020

                                                                   Prokuratura Regionalna w Warszawie
                                                                                     ul. Krakowskie Przedmieście 25
                                                                                           00-071 Warszawa

W  związku z  tym,że  Prokuratura  nie udzieliła    mi  odpowiedzi na Wniosek  o wycofanie  wnio-
sku  aresztowego  przeciwko  Panu Leszkowi  Czarneckiemu   z dnia  18  listopada   wysłany do 
Sądu do wiadomości  Sądu, informuję  Prokuraturę, jako  stronie  przysługuje mi  prawo  otrzyma-
nia od  Sądu oraz  Prokuratury  wszelkich postanowień i innych  decyzji. 

 Podstawa  prawna    KPKArt.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą 

składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podej-
mować z urzędu.  

Jednocześnie przypominam, że  zatajenie dokumentu mającego znaczenie  prawne poprzez  
uczynienie  go bezużytecznym   jest  karalne. 

Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa do-
kument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

Powyższa  uwaga  dotyczy  mojego  opracowania śledczego  Get  Back Idea  Bank oraz  raportu  
NIK  wysłanych   emailem  do Prokuratury  przy  wniosku z  dnia 18.11.2020 

                          Potwierdzenie pismem  z dnia  2  grudnia  2020. 

                                                            Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                               
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk



  Krystyna Ziemlańska                                                                              Dnia 14.12 2020
20-860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
email:
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                             PROKURATURA  REJONOWA
                                                                            Warszawa  Śródmieście  Północ
                                                                                  ul.  Krucza  38/42
                                                                                 00- 512  Warszawa

Do wiadomości  Prokuratury  załączam  pisma  skargi    na postępowanie Prokuratora   Mariusza  
Dubowskiego w  sprawie  przeciwko  Jerzemu Pruskiemu  po  prezesa  zarządu  Idea  Bank  wraz  
załącznikami.

                                                                              Mgr  Krystyna Ziemlańska

W  dniu 22 grudnia 2020  dostałam  odpowiedź  z dnia 15 grudnia  na poniższe  pisma. 

Typowy  żydowski   talmudyczny bełkot,  polegający na  przeinaczaniu faktów,  znaczenia  artyku-
łów  prawa  karnego,  oraz  okoliczności , o subiektywnym przekonaniu,  braku podstaw  prawnych,
w  tym  liczne cytaty z  literatury o ich  prawie,  że  opracowanie śledcze  mogło zostać uznane na  
nieprzydatne w Idea  bank, że   bank nie był  zobowiązany do udzielania  odpowiedzi  itp. 

Autor  preparacji  prokurator  na pewno  żyd  aszkenazyjski -  bo w Warszawie  chyba  innych nie 
ma-  Tomasz  Szredzki.

mailto:wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl


Krystyna Ziemlańska                                                                              Dnia 14.12 2020
20-860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
email:
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                                                                      
                                                                      PROKURATURA  OKRĘGOWA
                                                                               w Warszawie 
                                                                     sekretariat@warszawa.po.gov.pl

Sygn  PO III  Ko 302.2020  z  dnia 27  11.2020  - odpowiedź  na pismo   Prokurator  Katarzyny
Kwiecińskiej z dnia 8 grudnia  2020.

Odnosząc się do w.w pisma  stwierdza, że  Prokurator  Kwiecińska  przekroczyła  uprawnienia   pi-
sząc  do  mnie,że     przekazanie  sprawy  innej  jednostce  prokuratury  jest czynnością, na którą
nie przysługuje zażalenie.

Wyjaśniam w związku z tym, że  moje pismo  jako zażalenie  nie dotyczyło tej czynności ale  treści 
pisma  Prokuratora   Mariusza  Dubowskiego,  który poświadczył nieprawdę co do okoliczności
prawnych  wg mojego  pisma  skargi.  Ponadto,sam fakt, że  sprawa  trafiła  z  Policji  do III Wy-
działu  Przestępczości  Gospodarczej  jest także  przekroczeniem  uprawnień,  ponieważ  sprawa
dotyczy  osoby  Jerzego  Pruskiego  oskarżonego  przeze  mnie  o naruszenie  Art .  276  KK a  nie
popełnienie  jakiegoś  przestępstwa  gospodarczego.

Także-  jak piszę w  moim piśmie skardze z dnia  4  grudnia- Prokurator  Dubowski  popełnił  nad-
użycie    poprzez  sugerowanie  innej jednostce  prokuratury, że  nie popełniono   przestępstwa
podczas  gdy je popełniono świadomie i celowo -  wg  moich wywodów  na ten  temat. 

Co się zaś  tyczy  wnoszenia skarg -Art. 186. Uprawnienie do rozpatrywania skarg i wniosków 
§ 1. Skargi lub wnioski dotyczące prokuratora rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony.
Prawo  o prokuraturze.
Nie  chodzi o  czynności  lub czynność  ale  decyzję  i jej treść  jak  stwierdzam powyżej  czyli na-
ruszenie  praworządności  oraz  interesów  skarżącej  czyli zachowanie.Prokurator  Dubowski słusz-
nie  zauważył, że sprawa  nie należy do właściwości zadań dotyczących  przestępstw przeciwko  
obrotowi  gospodarczemu ale  jednocześnie  niewłaściwie  i nadgorliwie  wyraził  swoją opinię  , że
w  zawiadomieniu brak jest informacji o miejscu ukrywania  rzeczonego   dokumentu,  co  jest 
przeinaczeniem faktów  prawnych i okoliczności   ,  bo nie  chodziło o ukrycie ale zatajenie  a  tym 
samum sugerowaniem  braku podstawy prawnej do  wniesienia    zawiadomienia.

Skargi na czynności lub zachowanie prokuratora rozpatruje jego bezpośredni przełożony, zaś 
skargi na innego pracownika prokuratury –  jego przełożony 
Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa zachowanie to:  nastawienie, odnoszenie się do 
czegoś,poczynanie, styl, postawa,  stanowisko,  ustosunkowanie się, punkt widzenia. 

W  załączeniu  moje pismo z dnia  4  grudnia  oraz  pismo  do mnie  z  dnia 27  11.2020    Prokura-
tora  Mariusza  Dubowskiego.

                                                                           Mgr  Krystyna  Ziemlańska 
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Krystyna Ziemlańska                                                      Dnia 04.12 2020
20-860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
email:
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                                                                      
                                                                      PROKURATURA  OKRĘGOWA
                                                                               w Warszawie 
                                                                     sekretariat@warszawa.po.gov.pl

Sygn  PO III  Ko 302.2020  z  dnia 27  11.2020  pismo   Prokuratora  Mariusza  Dubowskiego.

                                               SKARGA  I ZAŻALENIE    

W  swoim piśmie  przesłanym mi do wiadomości a skierowanym do  Prokuratury  Rejonowej  War-
szawa    Śródmieście  Północ   Prokurator  Dubowski  pisze, że w moim zawiadomieniu  brak jest 
informacji o miejscu ukrycia rzeczonego dokumentu , czyli  kilku pism  oraz  płyty  wysłanej do  
Jerzego Pruskiego  obecnego  prezesa  zarządu Idea  Bank, pełniącego obowiązki.

 Twierdzenie, że  moje  zawiadomienie  nie podpada  pod  art.  276  KK   jest  niezgodne z  prawdą.

Wyraźnie  napisałam  że  chodzi o ukrycie w  sensie  zatajenia    czyli uczynienia  bezużytecznym
dokumentów  na szkodę  pana Leszka Czarneckiego  .  Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy,
uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie roz-
porządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art. 268 d.k.k., jest to – usunięcie go spod rozporządzenia wła-
ściwej osoby i stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla osoby,
która ma prawo  z  niego korzystać .Jeśli zatem pomiędzy członkami zarządu trwa konflikt, w wyni-
ku którego jeden z członków zarządu ukrywa przed pozostałymi istotne z punktu widzenia działal-
ności spółki dokumenty, to bez wątpienia dopuszcza się przestępstwa z art. 276 k.k. Przestępstwo to
może zostać popełnione także poprzez zaprzeczenie, że sprawca jest w jego posiadaniu.Przestęp-
stwo popełnia zarówno osoba, która nie ma żadnego prawa do dysponowania dokumen-
tem, który ukrywa (np. pracownik, który ukrywa dokumentację przeznaczoną dla zarzą-
du lub rady nadzorczej  jak również sprawca, który ma co prawda prawo do dysponowania
dokumentem, ale ukrywa go przed innymi osobami, które mają również mogą nim rozporzą-
dzać.   Podsumowując – przestępstwo ukrywania dokumentów jest traktowane jako czyn o dużej
społecznej szkodliwości, za który orzeka się surowe kary, może doprowadzić do daleko idących
konsekwencji gospodarczych. Może np. dojść do sytuacji, w której jeden z członków zarządu ukry-
wa dokumentację świadczącą o sytuacji finansowej spółki, a przez to pozostali członkowie zarządu
lub rady nadzorczej pozbawieni są informacji o tym, że zachodzą przesłanki   na przykład  ogłosze-
nia upadłości spółki  czy inne  problemy. Z tego względu, każdorazowo warto rozważyć złożenie
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Wobec  czego jest to  przestępstwo ,ale nie  dla  Wydziału Gospodarczego ,a dla  karnego właściwej
prokuratury.

                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk
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  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 14.12.2020, pon.
20- 860 Lublin                                                                             
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

                                             Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego
                                                      Izby Adwokackiej w Warszawie
                                              e-mail: rd.warszawa@adwokatura.pl 

W  sprawie  wniosku dyscyplinarnego z dnia  16 stycznia  przeciwko  adwokatom  głównie  adwo-
katowi  Jackowi  Dubois  obrońcy  Pana Leszka  Czarneckiego w  tak  zwanej  aferze  Get  Back 
Idea  Bank. 

                              Żądam  uwzględnienia  wniosku i to natychmiast  ! 

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej 
między innymi za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu bądź 
za naruszenie swych obowiązków zawodowych. 
Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej mię-
dzy innymi za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu bądź za 
naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Kary dyscyplinarne są następujące

m.in. zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, 
Tego właśnie się domagam czyli odsunięcia  adwokata  Jacka  Dubois  od  postępowania w 
sprawie Leszka Czarneckiego  w  dniu 21  grudnia 2020    gdy  w Sądzie  Rejonowym w  
Warszawie  będzie  ponownie  rozpatrywany  wniosek  aresztowy   przeciwko Panu Czar-
neckiemu 

O co możemy oskarżyć prawnika?

O  złamanie kontraktu (breach of contract). Prawo domniemanie , ze z chwila gdy adwokat godzi 
się przyjąć sprawę klienta powstaje miedzy nimi kontrakt obojętnie od tego czy jego warunki zosta-
ly sformułowane na piśmie, czy nie. Każda, zarówno pisemna jak i ustna umowa z klientem zawiera
kilka wymaganych przez prawo klauzul. Obligują one adwokata do kompetentnego, profesjonalne-
go prowadzenia sprawy; informowania klienta o ważnych dla postępowania faktach; 

O  oszustwo. 
Gdy prawnik wypacza znaczenie faktów prezentowanych klientowi, omija, nie ujawnia informacji 
istotnych dla jego sprawy - popełnia oszustwo, czyn dotkliwie karany przez prawo. 

Adwokat  Jacek  Dubois  zataił   przed   Panem Czarneckim moje  śledcze  opracowanie  które  
otrzymał   wraz z kilkoma  pismami  z prośbami  o  przekazanie  tego  opracowania  swojemu  
klientowi   jak też  reprezentował  go w sposób    nawet  nie tyle  niewłaściwy  ale z  naruszeniem  
prawa  i  etyki zawodowej. 

                                                                            1.



https://wiadomosci.wp.pl/leszek-czarnecki-sad-ponownie-odroczyl-posiedzenie-ws-ar 

16.11.2020 Leszek Czarnecki. Sąd ponownie odroczył posiedzenie ws. aresztu
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia po raz kolejny odroczył posiedzenie aresztowe Leszka
Czarneckiego. Wniosek o tymczasowe aresztowanie złożyła wcześniej Prokuratura Regionalna w
Warszawie.Leszek Czarnecki jest właścicielem Idea Banku, a także podejrzanym w śledztwie doty-
czącym tzw. afery GetBack. Grozi mu do 15 lat więzienia, a od kilku miesięcy przebywa za granicą.
Wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie był motywowany możliwością wydania za biz-
nesmenem Europejskiego Nakazu Aresztowania, który pozwoli na ściągnięcie go do kraju. Sprawa
po raz kolejny została odroczona - termin wyznaczono na 21 grudnia - przekazuje PAP.

Wniosek o odroczenie złożyła obrona. Mecenas Jacek Dubois tłumaczył to nieobecnością mec. Ro-
mana Giertycha oraz brakiem próby dobrowolnego przesłuchania biznesmena. Jednocześnie obroń-
ca złożył wniosek o powołanie eksperta z zakresu okulistyki - Leszek Czarnecki ma cierpieć na
schorzenie, które ma mu uniemożliwiać przebywanie w warunkach aresztu śledczego.

Jest to ośmieszenie  Pana Czarneckiego, poza tym ekspert  musiałby poświadczyć nieprawdę !

 Jest to także poświadczenie  nieprawdy  co do  stanu zdrowia  Pana Czarneckiego  oraz  utrzymy-
wanie go w  błędzie   co do  postępowania  , przez co  Pan Czarnecki  nie  może  wrócić  do Polski  
i  ukrywa się  w  USA  zupełnie niepotrzebnie. 

Nie wie  o moim  przystąpieniu  do postępowania w  jego obronie  na  podstawie   KPK

Art. 9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o 

dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu 

                       i liczy tylko na  swojego  nieuczciwego obrońcę.

 
W  związku z  powyższym  załączam w  pliku  PDF  moje  śledcze  opracowanie które  adwokat  
Dubois  zataił  przez  swoim  klientem  z  naruszenia  Art. 276  KK  i domagam się  natychmiasto-
wej  odpowiedzi  od  Rzecznika  Dyscyplinarnego  OIA w Warszawie

 W  załączeniu poniżej  moje ostatnie  pismo do  Sądu  Rejonowego z dnia   5/7  grudnia  2020.

                                                              Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                  
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk

W  odpowiedzi  rzecznik napisała,że  adwokaci  mają swoją  linię   obrony i nie muszą informować 
klientów  o innych  okolicznościach,  bo  nie muszą  ! 

                                                                        2.



  Krystyna  Ziemlańska                                                                      Dnia 15.12.2020  
20- 860 Lublin                                                                                Pismo  nadane  pocztą                    
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                   oraz  emailem                              
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl        

                                       SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
                                                                   II WYDZIAŁ  KARNY
                                                                   ul.  Marszałkowska  82
                                                                      00- 517  Warszawa
                                                                     
Sygnatura   II Kp 2159/20 

            WNIOSEK  O COFNIĘCIE  UZNANIA PEŁNOMOCNICTWA 

Sąd może cofnąć ustanowienie / uznania / odmówić  dopuszczenia do  udziału adwokata lub radcę 
prawnego, jeżeli okaże się że okoliczności, na podstawie których przyznano pełnomocnictwo, nie 
istniały lub przestały istnieć  .

Wnoszę o  cofnięcie  ustanowienia  adwokata  to jest obrońcy Pana Leszka  Czarneckiego mecenasa
Jacka  Dubois  z powodu  zaskarżenia do  Rzecznika  Dyscyplinarnego  Okręgowej Izby Adwokac-
kiej  w Warszawie. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności
dyscyplinarnej między innymi za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności
zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.  Zgodnie z ustawą Prawo o adwoka-
turze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej między innymi za postępowanie 
sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków
zawodowych.

O co możemy oskarżyć prawnika?

O  złamanie kontraktu (breach of contract). Prawo domniemanie , ze z chwila gdy adwokat godzi 
się przyjąć sprawę klienta powstaje miedzy nimi kontrakt obojętnie od tego czy jego warunki zosta-
ly sformułowane na piśmie, czy nie. Każda, zarówno pisemna jak i ustna umowa z klientem zawiera
kilka wymaganych przez prawo klauzul. Obligują one adwokata do kompetentnego, profesjonalne-
go prowadzenia sprawy; informowania klienta o ważnych dla postępowania faktach; 

O  oszustwo. 
Gdy prawnik wypacza znaczenie faktów prezentowanych klientowi, omija, nie ujawnia informacji 
istotnych dla jego sprawy - popełnia oszustwo, czyn dotkliwie karany przez prawo. 

Adwokat  Jacek  Dubois  zataił   przed   Panem Czarneckim moje  śledcze  opracowanie  które  
otrzymał   wraz z kilkoma  pismami  z prośbami  o  przekazanie  tego  opracowania  swojemu  
klientowi   jak też  reprezentował  go w sposób    nawet  nie tyle  niewłaściwy  ale z  naruszeniem  
prawa  i  etyki zawodowej. Jest  zaskarżony o  naruszenie Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, 
uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie 
rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”-

                                                                              1.



Na  podstawie  informacji prasowej  zacytowanej poniżej: 

https://wiadomosci.wp.pl/leszek-czarnecki-sad-ponownie-odroczyl-posiedzenie-ws-ar 

16.11.2020 Leszek Czarnecki. Sąd ponownie odroczył posiedzenie ws. aresztu
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia po raz kolejny odroczył posiedzenie aresztowe Leszka
Czarneckiego. Wniosek o tymczasowe aresztowanie złożyła wcześniej Prokuratura Regionalna w
Warszawie.Leszek Czarnecki jest właścicielem Idea Banku, a także podejrzanym w śledztwie doty-
czącym tzw. afery GetBack. Grozi mu do 15 lat więzienia, a od kilku miesięcy przebywa za granicą.
Wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie był motywowany możliwością wydania za biz-
nesmenem Europejskiego Nakazu Aresztowania, który pozwoli na ściągnięcie go do kraju. Sprawa
po raz kolejny została odroczona - termin wyznaczono na 21 grudnia - przekazuje PAP.
Wniosek o odroczenie złożyła obrona. Mecenas Jacek Dubois tłumaczył to nieobecnością mec. Ro-
mana Giertycha oraz brakiem próby dobrowolnego przesłuchania biznesmena.

 Jednocześnie obrońca złożył wniosek o powołanie eksperta z zakresu okulistyki - Leszek Czarnec-
ki ma cierpieć na schorzenie, które ma mu uniemożliwiać przebywanie w warunkach aresztu śled-
czego.   Stwierdzam, że jest to ośmieszenie  Pana Czarneckiego, poza tym ekspert  musiałby
poświadczyć nieprawdę !  Jest to także poświadczenie  nieprawdy  co do  stanu zdrowia  Pana
Czarneckiego  oraz  utrzymywanie go w  błędzie   co do  postępowania  , przez co  Pan Czarnecki
nie  może  wrócić  do Polski  i  ukrywa się  w  USA  zupełnie niepotrzebnie. 

Nie wie  o moim  przystąpieniu  do postępowania w  jego obronie  na  podstawie   KPK

Art. 9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o 

dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu 

                               i liczy tylko na  swojego  nieuczciwego obrońcę.

W myśl art. 86 k.p.k. obrońca może podejmować czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżo-
nego. Obrońca, dostrzegając konflikt, powinien złożyć wniosek o zwolnienie. Trudno jest zaakcep-
tować stan, w którym oskarżony nie ma realnego wpływu na linię obrony, nie zgadzając się z tą, 
którą przyjął obrońca z urzędu. Prowadzi to do wniosku, że z punktu widzenia oskarżonego mamy 
tu do czynienia z fikcją obrony, a nie z jej realnym działaniem. 

W   związku z  tym  wnoszę  jak  we  wstępie. 

                                                   Mgr  Krystyna  Ziemlańska                                                  
                                            działacz  narodowy, prawnik,  naukowiec  historyk

Załącznik: odpis dla  mecenasa  Jacka  Dubois.   Nie  odpowiedział.

                                                                    2.



       Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 15.12.2020  
20- 860 Lublin                                                                              Pismo  nadane  emailem                   
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                    
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

 Nie  odpowiedział.

                                                             kancelaria@dubois-kancelaria.com 

                                                                    Mecenas  Jacek  Dubois 
                                                 Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.
                                                                     ul. Świętokrzyska 18  
                                                                        00-052 Warszawa

Załączam  Panu  wniosek do Sądu  Rejonowego  który  jest w zasadzie tożsamy z wnioskiem  dys-
cyplinarnym i żądam  od Pana  wycofania się w procesu oraz postępowania w  sprawie  Pana Lesz-
ka  Czarneckiego.

Obrońca bowiem, bez względu na sposób swojego powołania, ma bezwarunkowy obowiązek wyko-
nywać swoje czynności zawodowe profesjonalnie.

Oskarżony  niezadowolony z usług  obrońcy  lub sam obrońca,  gdy nastąpiła  utrata  zaufania,
może wypowiedzieć pełnomocnictwo w każdym czasie. Podstawą taką może być również oczywi-
ste i rażące naruszenie obowiązków zawodowych przez obrońcę. Brak tego zaufania, zasadnicza
różnica zdań co do taktyki obrony sprawiają, że misja obrończa nie może być spełniana należycie,
co w konsekwencji doprowadzić może do pozbawienia oskarżonego prawa do obrony w znaczeniu
formalnym. 
Utrata zaufania występuje z reguły właśnie przy różnicy zdań co do linii obrony, co z punktu widze-
nia oskarżonego ma pierwszoplanowe znaczenie. Jeżeli obrońca i oskarżony nie mają wspólnej linii
jego prowadzenia, to dla dobra klienta, ale i wymiaru sprawiedliwości informują o tym sąd. 

 Z  zasady powinna zawierać  tylko  oświadczenie  obrońcy o niemożliwości  prowadzenia  dalszej
obrony klienta. Trudno jest zaakceptować stan, w którym oskarżony nie ma realnego wpływu na li-
nię obrony, nie zgadzając się z tą, którą przyjął obrońca z urzędu. 

I takiego oświadczenia domagam się od Pana  Panie  Dubois.

Poniżej   jest pismo  do Sądu w tej  sprawie.

                                                                                 Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                          działacz  narodowy, prawnik, naukowiec,  historyk, 

DO WIADOMOŚCI  : nadane pocztą 
 SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
 II WYDZIAŁ  KARNY
 ul.  Marszałkowska  82
 00- 517  Warszawa
Sygnatura   II Kp 2159/20 



https://www.rpo.gov.pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich
SPRAWDZANIE. Wykonując swoje konstytucyjne obowiązki Rzecznik bada, czy na skutek dzia-
łania  lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realiza-
cji wolności i praw człowieka i obywatela, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia
społecznego i sprawiedliwości społecznej. 

https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_piszacego_w_imieniu
Potwierdzenie
Uprzejmie informujemy, że otrzymany wniosek został przekazany do rejestracji i rozpatrzenia w 
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa.
Data wysłania wniosku: 2020-12-11 21:42:40
1. Dane wnioskodawcy:
Imię: Krystyna
Nazwisko: Ziemlańska
Organizacja: brak 
Ulica: Paderewskiego
Numer domu: 4
Numer mieszkania: 179
Miejscowość: Lublin
Poczta: Lublin 
Kod pocztowy: 20-860
Kraj: Polska
Inne dane kontaktowe do wnioskodawcy:

2. Wnioskodawca wymieniony w punkcie 1 występuje w imieniu:
Imię: Leszek
Nazwisko: Czarnecki
Organizacja: IDEA BANK 
Ulica: Rondo Daszyńskiego 
Numer domu: 2c
Numer mieszkania:
Miejscowość: Warszawa
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-843
Kraj:  Polska
3. Treść wniosku

Proszę Pana Adama Bodnara o wypowiedzenie się w sprawie afery Get Back Idea Bank oraz spra-
wy przeciwko panu Leszkowi Czarneckiemu na podstawie mojego opracowania śledczego oraz ra-
portu NIK. Obecnie pan Czarnecki jest zmuszony ukrywać się w USA z powodu zrobienia z niego 
złodzieja przez ministra i prok. gen. Z. Ziobrę. Zdanie RPO będzie w tej sprawie na pewno ważne.
4. Załączniki

• Get Back i Idea Bank opracow.pdf
• NIK GET BACK.pdf 

Do dnia 20 stycznia  2021  nie odpowiedziano,  na drugi email wysłany z  powodu  braku odpowie-
dzi  jeszcze  czekam.



  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 16.11.2020, 
20- 860 Lublin                                                                                                                                        
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                    
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

                                                  e- mail:  2k@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

                                       SĄD  REJONOWY DLA  WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
                                                                   II WYDZIAŁ  KARNY
                                                                   ul.  Marszałkowska  82
                                                                      00- 517  Warszawa
Sygnatura   II Kp 2159/20 

                   WNIOSEK O ODDALENIE  AKTU  OSKARŻENIA 

Działając na podstawie  KPKArt.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane 
mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek 
podejmować z urzędu – wnoszę o oddalenie aktu oskarżenia  przeciwko  Panu Leszkowi  Czarnec-
kiemu.

UZASADNIENIE  

Pismem z dnia 10 grudnia  Sygn  Rp  I Ds. 15.200  z  Prokuratury  regionalnej w Warszawie  od
Prok.  Przemysława  Ścibisza  doręczonym mi w dniu 16 grudnia   zostałam  poinformowana, że
Prokuratura  Regionalna  wniosła w  tej sprawie  akt oskarżenia do  Sądu  oraz, że  moje kolejne
pisma w  sprawie  zakończonego  postępowania  pozostaną  bez odpowiedzi. 

Jest to działanie  na szkodę  Pana Leszka  Czarneckiego  i  naruszenie  Art.  276  KK  poprzez  zata-
jenie  i uczynienie  mojego  śledczego  opracowania  bezużytecznym, z powodu  takiego, że  w.w
Prokuratura   nie chce   przyznać się do  popełnionych  nadużyć i  przekroczenia  uprawień  w  tym
poplecznictwa z  KNF  i  samym  Prokuratorem  Generalnym, który wszczął  sprawę  przeciwko
Panu Leszkowi  Czarneckiemu,  publicznie  i bezprawnie  robiąc z  niego złodzieja  i mafioza  -  wg
mojego opracowania.  

Akt oskarżenia wprawdzie nie  jest mi znany  jako   dokument w  jego treści ,ale  wiem z  innych
źródeł, że  jest  stronniczy  i  nieobiektywny  oraz podyktowany chęcią  zatuszowania  przestępczej
działalności  Komisji  Nadzoru Finansowego  i samej  Giełdy  powiązanej z  KNF.

  Poza  tym,  moje  opracowanie  jest dla Prokuratury  niewygodne, ponieważ  obnaża  nieścisłości
i nieprawidłowości w  ustawach,które  zostały  przeze  mnie poddane  analizie  w  moim  śledczym
opracowaniu,   jak też  obnaża   to moje  opracowanie   niekompetencję   samych  prokuratorów  i
ich nadgorliwość w doszukiwaniu się winy w osobie Pana Czarneckiego  co  jest  przekroczeniem
uprawnień z  art.  231  KK ale także  niedopełnieniem  obowiązków, polegającym na  zatajaniu
winy   KNF  oraz  UOKIK   wg raportu  Najwyższej  Izby  Kontroli .

                                                                  1.



Raport  ten był  znany na długo  przed  moim  opracowaniem  i  nie był  wzięty   nawet pod uwagę
w  postępowaniu przygotowawczym   przez   prokuratorów, co świadczy o ich  stronniczości i nie-
rzetelności  oraz   zaniedbaniu czynności  śledczych .

  W  zasadzie sam  raport  NIK  już   dawał podstawę do zajęcia się  KNF  oraz  Giełdą  i innymi
organami ale  ponieważ  sprawę  nagłośnił  w  mediach  Prokurator  Generalny,  trudno  jest się
obecnie  wycofać z  oskarżenia,  skoro  sam    Prokurator  Generalny nie wie   o moim  opracowaniu
i  ponadto  sam    nie ustosunkował się  nawet do  raportu  NIK w  tej sprawie, a  wręcz   go zataił. 

Moje  opracowanie jest  rozwinięciem  raportu  NIK  i  jego poszerzeniem o  nieznane  fakty  i oko-
liczności,  ponieważ  jak wynika z  tego raportu  niektóre  dane z  w  tym raporcie  zostały  objęte
tajemnicą,  przez  co  sam raport  jest niepełny i wymagałby  odtajnienia  tych danych, czego sama
Prokuratura  nie chce  uczynić z powodu  jawnej   stronniczości. 

  Nadmieniam także, że każdy   akt   oskarżenia można w każdej  chwili wycofać. Nie jest  zatem
prawdą, że   postępowanie  zostało zakończone  jak  napisał  do  mnie Prokurator  Ścibisz,  ponie-
waż  na skutek  mojego  wniosku   i pojawienia  się  nowych  okoliczności  postępowanie  powinno
było został  wznowione a  akt oskarżenia wycofany  ale Prokuratura  broni się  przed  uznaniem
swoje winy w  tym  niechlubnym dla  niej  postępowaniu i nie chce  uznać mojego  opracowania
oraz  wniosku z dnia  18 listopada   2020.

Cofnięcie aktu oskarżenia może nastąpić do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (pierwsza roz-
prawa w sprawie). Później, możliwe jest to jedynie za zgodą oskarżonego . Ponowne wniesienie
oskarżenia przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn będzie niedopuszczalne (art. 14 KPK). 

Cofnięcie aktu oskarżenia przez Prokuraturę jest dla sądu wiążące . Zgodnie z ustawą o Pro-
kuraturze, do takiego cofnięcia może dojść tylko wtedy, gdy wyniki postępowania sądowego
nie potwierdzają zarzutów postawionych w sprawie. 

W przypadku, gdy organ wyrazi zgodę na cofnięcie wniosku o ściganie pokrzywdzonego, postępo-
wanie w sprawie musi zostać umorzone na podstawie art. 17 pkt 10 KPK. A  tego właśnie Proku-
ratura  nie chce  , bo   jest stronnicza  lub chodzi o  to ,aby Prokurator  Generalny  nie czuł się za-
wiedziony a  jak wiadomo,  zwierzchnika  trzeba  słuchać,  bo sprzeciwienie się  może  zaskutko-
wać na przykład  wyrzuceniem z  pracy  lub zawieszeniem w  czynnościach.  

Wobec  powyższego  wnoszę  o oddalenie aktu  oskarżenia  przeciwko  Panu Czarneckiemu  w
uwzględnieniem  mojego  opracowania śledczego  oraz  innych  wniosków  wniesionych ostatnio. 

                                                                                 Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                          działacz  narodowy, prawnik, naukowiec,  historyk, 

       Do wiadomości : 
     Prokuratura Regionalna w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 25
    00-071 Warszawa
e-mail: sekretariat@warszawa.pr.gov.pl
                                                                           NIE ODPOWIEDZIANO 

                                                                             2.



  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 16.11.2020, 

20- 860 Lublin                                                                                                                                        
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                    
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

Sygn Rp I Ds 15.2020 
Sygnatura  SR  II Kp 2159/20 

                                                                        
                                                           Prokuratura Regionalna w Warszawie
                                                                               ul. Krakowskie Przedmieście 25
                                                                             00-071 Warszawa
                                                                  e-mail: sekretariat@warszawa.pr.gov.pl

Działając na podstawie  KPKArt.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane 
mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek 
podejmować z urzędu – wnoszę o oddalenie aktu oskarżenia  przeciwko  Panu Leszkowi  Czarnec-
kiemu.   W  nawiązaniu do  mojego wniosku  z dnia  16  grudnia o  oddalenie  aktu  oskarżenia, 
wnoszę do  Prokuratury  Regionalnej jeszcze  jeden  wniosek  o wycofanie  aktu oskarżenia.

Art. 14. Wszczęcie postępowania sądowego 

§ 1. Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub inne-
go uprawnionego podmiotu. § 2. Oskarżyciel publiczny może cofnąć akt oskarżenia do czasu roz-
poczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W toku przewodu sądowego przed
sądem pierwszej instancji cofnięcie aktu oskarżenia dopuszczalne jest jedynie za zgodą oskar-
żonego. Ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn jest niedo-
puszczalne. 
Ani przepis art. 14 § 2 k.p.k. w nowym brzmieniu, ani uzasadnienie  nie wskazują jednak, w jakich
sytuacjach cofnięcie aktu oskarżenia powinno mieć miejsce. Ustawodawca pozostawia oskarżycie-
lowi publicznemu pełną swobodę, nie wskazując nawet przykładowo, jakie okoliczności powinny
skłaniać go do skorzystania z tego uprawnienia. 

Wg  mojego pisma wniosku z dnia  16 grudnia z dołączonym  opracowaniem śledczym, Prokuratura
jest  winna  prowadzenia  postępowania  na  szkodę  Pana Leszka  Czarneckiego  oraz  Idea  Banku,
bo  także  inne  osoby  zostały  oskarżone  wbrew  raportowi  NIK  i mojemu późniejszemu opraco-
waniu   ale  ma  jednak  szansę  jakoś  się zrehabilitować. Wymaga  to  powiadomienia  Pana Czar-
neckiego  o moich wnioskach,  czego zapewne  Prokuratura  nie zrobi, ale może  jednak  da się  na-
mówić  na  zmianę  stanowiska, dla dobra  osób niewinnych  czyli wrobionych we  współpracę z  
Get  Back,  jak to opisuję w  moim śledczym  opracowaniu. Odrzucenie  mojego wniosku  będzie 
równoznaczne z  celowym  i świadomym  spreparowaniem dowodów  przeciwko  oskarżonym  
wraz z  zatajeniem  mojego  opracowania i raportu  NIK,  co może  zaskutkować  zaskarżeniem  
Prokuratorów  o działania sprzeczne z  prawem   z konsekwencjami  karnymi.

                                                                           Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                          działacz  narodowy, prawnik, naukowiec,  historyk, 



Krystyna  Ziemlańska                                                                                   Dnia 17.12.2020
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                        PAN JERZY  PRUSKI ORAZ  ZARZĄD                                     
                                                                             Idea Bank S.A.
                                                                  ul.  Rondo Daszyńskiego 2c
                                                                          00-843 Warszawa 

Informuję Pana, że  będę  zeznawać   przeciwko  Panu  w  dniu  21  grudnia do  protokołu  na 
moje zawiadomienie  o  przestępstwie  jakie Pan  popełnił z  art. 276  KK o czym  uprzednio 
do  Pana pisałam. Doszło dodatkowe   przestępstwo  to jest  działanie na szkodę  Idea  Bank   
i samego Pana  Czarneckiego wg  mojego emaila w  tej sprawie – email w załączeniu. 

Jest  to  przestępstwo Art. 296a
§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospo-
darczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda albo przyj-
muje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu 
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę
majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferen-
cyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi  lub świadczenia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 296§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub 
umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, 
prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielo-
nych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę 
majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 1 a. Jeżeli sprawca, o 
którym mowa w § 1 przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na 
nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody mająt-
kowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

To samo dotyczy  Getin Holding.
Wysłane do  nich emailem .

              recepcja@getin.pl
                    ZARZĄD                                                       Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                         działacz  narodowy, prawnik, naukowiec,  historyk, 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: PISMO PRAWNE DLA IDEA BANK    Nie  odpowiedzieli
Data: 2020-12-17 11:23
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: biuro.prasowe@ideabank.pl   
Data: 2020-12-17 11:57
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: radoslaw.kozlowski2@ideabank.pl  kontakt  dla  inwestorów    Nie  odpowiedział.

mailto:radoslaw.kozlowski2@ideabank.pl
mailto:biuro.prasowe@ideabank.pl


------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: W SPRAWIE IDEA BANK PILNE
Data: 2020-12-16 19:06
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: monika.kapuscinska@rothschildandco.com; 

Czy może mnie Pani skontaktować z Panem  Leszkiem Czarneckim właścicielem Idea Bank?
Jestem jego nowym obrońcą w Polsce w sądzie w Warszawie ale on o tym nie wie i 
chce wam sprzedać Idea Bank Romania a nie musi tego robić, bo jest oszukiwany przez
zarząd Idea bank w Warszawie oraz jego poprzednich adwokatów. Muszę mu przeka-
zać, że nie musi sprzedawać banku bo ma możliwość wygrania sprawy prowadzonej na 
jego szkodę przez prokuraturę w Warszawie. Jeśli jest Pani uczciwa i ma sumienie, to 
przekaże Pan Leszkowi Czarneckiemu tę wiadomość .

Getin Holding: Rothschild będzie doradzał ws. sprzedaży Idea Bank Rumunia
Zarząd Getin Holding podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu po-
tencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie, 
podała spółka. W ramach podjętych działań zaangażował międzynarodowy bank inwe-
stycyjny Rothschild & Co jako doradcę do tej transakcji. 

Can you contact Leszek Czarnecki, the owner of Idea Bank? I am his new defense at-
torney in Poland in a court in Warsaw but he does not know about it and wants to sell 
you Idea Bank Romania, and he does not have to do it, because he is being deceived by 
the management of Idea Bank in Warsaw and his previous attorneys. I must tell him that
he does not have to sell the bank because he has the opportunity to win the case brought
to his detriment by the prosecutor's office in Warsaw. If you are honest and have a con-
science, you will pass this message to Leszek Czarnecki in Polish and English.

10.Nov 2020 
Getin Holding: Rothschild will advise on the sale of Idea Bank Romania The manage-
ment board of Getin Holding has decided to proceed with the potential sale of all shares
in Idea Bank based in Bucharest, the company said. As part of the undertaken activities,
he engaged the international investment bank Rothschild & Co as an advisor for this 
transaction.

https://www.money.pl/gielda/getin-holding-rothschild-bedzie-doradzal-ws-sprzedazy-

Ms. Krystyna Ziemlanska
lawyer, historician , national activist
address:Lublin, 20- 860Paderewski Street 4/ 179

Adres 
Rothschild & Co Polska sp. z o.o. 
Emilii Plater 53   00-113 Warszawa   +48 225 406 412 
http://Rothschildandco.com 

Osoba kontaktowa    Monika Kapuścińska    Compliance Officer 
monika.kapuscinska@rothschildandco.com 

Rodzaj firmy Wspierającej   Firma doradcza 



https://warszawa.pr.gov.pl/news/940
Komunikat w sprawie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej dotyczącej Leszka Cz. 
 
2020/12/17 
 
W związku z nierzetelnymi doniesieniami „Gazety Wyborczej” z 17 grudnia 2020 r.  zamieszczony-
mi w artykule „Szybki plagiat aresztowy” dotyczącymi opinii wydanej przez biegłą z zakresu me-
dycyny sądowej w toku śledztwa przeciwko Leszkowi Cz. podejrzanemu o oszustwa w aferze Get-
Back, Prokuratura Regionalna w Warszawa informuje, że:
- opinia sporządzona przez biegłą dr n. med. Agatę Michalską dowodzi, że metoda leczenia scho-
rzeń okulistycznych podejrzanego jest dostępna w Polsce i nie jest – jak twierdzi obrona – przeciw-
skazaniem do zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania. Wbrew sugestiom dzienni-
karza „GW” do stwierdzenia tego faktu biegła nie musiała badać podejrzanego. Tym bardziej, że
podejrzany ukrywa się za granicą, co jest powodem wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresz-
towanie.
-  opinia  biegłej  jest  znana  stronom  postępowania  od października  2020 r.  Kwestionowanie  jej
w przededniu  kolejnego  terminu  posiedzenia  sądu  w przedmiocie  zastosowania  tymczasowego
aresztowania wobec Leszka Cz. (m.in. poprzez powiadomienie samorządu lekarskiego) jest próbą
wywarcia presji nie tylko na biegłą, ale również na sąd. Próba ta ma służyć odroczeniu terminu po-
siedzenia zaplanowanego na 21 grudnia 2020 r.
- wbrew treści artykułu prasowego dr n. med. Agata Michalska jest powszechnie znaną specjalistką
z zakresu medycyny sądowej powoływaną przez sądy, prokuratury i Policję od 2012 roku. Wcze-
śniej była biegłą Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opinie w przed-
miocie możliwości osadzenia podejrzanych lub oskarżonych w areszcie śledczym albo zakładzie
karnym sporządzane przez wyżej wymienioną biegłą nie były dotychczas kwestionowane. Jest ona
autorką wielu publikacji z zakresu medycyny sądowej.
- sformułowania użyte (w 42 linijkach – a nie 23, jak wskazano w materiale prasowym) w uzasad-
nieniu opinii odnosiły się aktualnej wiedzy medycznej. Biegła przytoczyła w sposób przystępny
i zrozumiały dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego zagadnienia związane z charak-
terystyką schorzenia, metodami leczenia i ich dostępności w Polsce. Do opinii zostało dołączone
kluczowe dla niej piśmiennictwo wyjaśniające powyższą kwestię, co pomija autor artykułu praso-
wego.
- zawarta w artykule prasowym sugestia,  zgodnie z którą schorzenia okulistyczne nie mogą być
przedmiotem opinii  biegłego  z zakresu  medycyny  sądowej  jest  nieprawdziwa  i sprzeczna  z po-
wszechnie obowiązującą praktyką sądową.
- dokumentacja medyczna, którą złożyli obrońcy, jak również zakres zadanych biegłej pytań nie
były obszerne, co umożliwiło sporządzenie opinii w krótkim czasie.
 
Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie 
« powrót 



https://warszawa.pr.gov.pl/news/933
Pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack 
 
2020/10/26 
 Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy
akt oskarżenia w sprawie tzw. „afery GetBack”

- Chciałbym podziękować prokuratorom, w tym przede wszystkim Prokuratorowi Krajowemu 
i Prokuratorowi Regionalnemu w Warszawie za działania w tej ważnej i budzącej emocje sprawie. 
Od momentu otrzymania zawiadomienia w sprawie GetBack do wszczęcia śledztwa minął 1 dzień, 
natomiast od momentu złożenia zawiadomienia w sprawie Amber Gold do wszczęcia śledztwa mi-
nęło 2,5 roku.
To pokazuje różnicę w profesjonalnym podejściu do śledztw obecnej i byłej Prokuratury – powie-
dział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Prokuratura Regionalna w Warszawie zarzuca 16 osobom, w tym byłemu prezesowi GetBack SA 
i byłemu kierownictwu Idea Banku SA, m.in. oszustwa związane z dystrybucją obligacji GetBack 
i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, nadużycie uprawnień i wyrządzenie Idea Bankowi szkody 
majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prowadzenie przez ten bank działalności maklerskiej 
bez wymaganego zezwolenia KNF.

W wyniku działania oskarżonych straty w wysokości około 3 miliardów złotych poniosło ponad 9 
tysięcy osób.
Skierowanie do Sądu aktu oskarżenia to efekt pracy zespołu prokuratorów powołanego przez Pro-
kuratora Krajowego w maju 2018 roku, a więc bezpośrednio po otrzymaniu zawiadomienia KNF 
o przestępstwie.

-Konsekwencją szybkich i zdecydowanych działań prokuratury było postawienie zarzutów już 75 
podejrzanym i zabezpieczenie ich mienia o wartości ponad 400 mln zł, w tym, nieruchomości, sa-
mochodów, kosztowności, biżuterii, dzieł sztuki – zaznaczył Prokurator Krajowy Bogdan Święcz-
kowski.

Prokuratorzy podjęli także działania w interesie pokrzywdzonych, występując w ich imieniu z po-
wództwami cywilnymi do Sądów. W jednej z takich spraw Sąd zasądził już w czerwcu br. na rzecz 
klienta Idea Banku 80 tysięcy zł.

Mechanizm przestępstwa
Pomysłodawcami i organizatorami przestępczego procederu byli prezesi GetBack S.A. Konrad K., 
Idea Bank Jarosław A. i Altus TFI Piotr O.
Jak wynika z ustaleń śledztwa, klienci, którzy kupili ponad 5 mln obligacji  o wartości blisko 3 mld 
złotych, wyemitowanych przez GetBack, byli wprowadzani w błąd co do sytuacji finansowej spółki
i jej możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. Ze względu na skalę emisji i wysokie 
oprocentowanie obligacji GetBack stopniowo tracił możliwość ich wykupienia, o czym nie infor-
mowano klientów, którym dalej sprzedawano obligacje.
Oferując je za pośrednictwem sieci sprzedaży Idea Banku, oszukiwano klientów także w kwestii 
właściwości obligacji, gwarancji zysków i bezpieczeństwa inwestycji. Nakłaniano ich do zakupu, 
przedstawiając ofertę jako ekskluzywną i ograniczoną w czasie. 



Pracownicy sieci sprzedaży Idea Banku, nawet ci najniższego szczebla, mieli świadomość, że obli-
gacje GetBack są obarczone wysokim ryzykiem, nie dają gwarancji zwrotu kapitału i nie są zabez-
pieczone w żaden dodatkowy sposób. Mimo tego przekazywali klientom nieprawdziwe informacje, 
że obligacje są bezpieczniejsze niż lokata bankowa.

Telefonowali do klientów Idea Banku, którzy mieli w nim lokaty bankowe, zapewniające bezpie-
czeństwo i gwarancję zwrotu kapitału, proponując zamianę ich na ryzykowne obligacje emitowane 
przez GetBack, pozbawione gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprzedawcy ofero-
wali obligacje często osobom starszym, które były zainteresowane wyłączenie bezpiecznym loko-
waniem swoich pieniędzy, a w wyniku oszukańczych metod, często utracili oszczędności życia.
W rezultacie Klienci Idea Banku stanowią największą grupę – czterech z dziewięciu tysięcy po-
krzywdzonych. Ich dane Idea Bank, łamiąc tajemnicę bankową, przekazywał bez upoważnienia, 
przedstawicielom domów maklerskich. 

Nadmienić także należy, iż Bank aż do listopada 2017 roku, nie miał zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej, a więc oferowanie instrumentów finanso-
wych i prowadzenia doradztwa inwestycyjnego.
Opisane działania Idea Bank SA uznane zostały w lipcu 2020 roku przez Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w konsekwencji czego
UOKIK nałożył na Idea Bank karę w wysokości 17,2 mln zł i zobowiązał ją do wypłaty rekompen-
sat klientom.

Oskarżeni
Wśród oskarżonych są: były prezes GetBack S.A. - Konrad K., byli prezesi Idea Banku S.A – Jaro-
sław A. i Tobiasz, B., byli członkowie zarządu Banku Dariusz M. i Małgorzata Sz., a także mena-
dżerowie i radcy prawni banku, prezesi współpracujących z nim domów maklerskich i spółek 
świadczących fikcyjne usługi oraz prezes i dyrektor rozwoju jednego z funduszy inwestycyjnych.
Zarzut wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach Idea Bank S.A. oraz doprowadzenia do nieko-
rzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Bank S.A., prokuratura postawiła także Przewod-
niczącemu Rady Nadzorczej i jednemu z założycieli banku, Leszkowi Cz.

-Tak sprawne i skuteczne śledztwo nie  byłoby możliwe bez wsparcia organizacyjnego ze strony 
Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego – podkreślił Prokurator Regionalny w Warsza-
wie Jakub Romelczyk.

W rezultacie działań zaangażowanych w przestępczy proceder osób Idea Bank został narażony 
na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klientów, którzy za jego pośrednictwem nabyli obli-
gacje GetBack, a także na wielomilionowe kary nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Oskarżeni wyrządzili również bankowi szko-
dę w wysokości prawie 9 mln złotych, na którą składają się kwoty wypłacone dotąd pokrzywdzo-
nym wskutek zakupu obligacji GetBack SA.

Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Regionalna w Warszawa



21  grudnia 2020 interia
Aresztowanie Leszka Czarneckiego. Dziś kolejna próba 
W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpozna wniosek Prokuratury Regio-
nalnej w Warszawie o tymczasowe aresztowanie Leszka Czarneckiego w związku z tzw. aferą Get-
Back. Będzie to trzecie podejście sądu do tego wniosku.

Poniedziałkowe posiedzenie sądu, któremu przewodniczyć będzie sędzia Maria Pilśnik, zaplanowa-
ne jest na godz. 10. Sąd wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie o aresztowanie biznesmena
rozpoznać miał już 16 października, a później 16 listopada, ale oba te posiedzenia były odraczane 
na wniosek obrońcy Leszka Czarneckiego, mecenasa Jacka Dubois. Głównym argumentem przema-
wiającym za odroczeniem był brak możliwości pojawienia się na sali głównego obrońcy biznesme-
na, czyli mec. Romana Giertycha, który miał zakaz wykonywania zawodu w związku z toczącym 
się przeciwko niemu śledztwie w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Ten problem stracił na ak-
tualności, bo Giertych miesiąc temu wrócił do pracy.

Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Czarneckiemu zarzutów w związku z tzw. afe-
rą GetBack, ale nie zostały mu formalnie ogłoszone, bo biznesmen przebywa za granicą i zdaniem 
prokuratury ukrywa się, dlatego od razu wniesiono o areszt. W listopadzie mec. Dubois mówił, że 
"prokuratura zawaliła" nie wzywając biznesmena na przesłuchanie, a ten "przebywa w miejscu za-
mieszkania, którego adres był znany prokuraturze i wszystkim organom finansowym".

Podczas poprzedniej próby rozpoznania sprawy obrona złożyła do sądu wniosek o powołanie bie-
głego z zakresu okulistyki, który miałby przebadać Leszka Czarneckiego. Biznesmen cierpi na 
schorzenie, które ma mu uniemożliwiać przebywanie w warunkach aresztu śledczego. Prokuratura 
Regionalna w Warszawie powołała w tej sprawie biegłą dr Agatę Michalską z zakresu medycyny 
sądowej, która w oparciu o zawartą w aktach dokumentację medyczną orzekła, że nie widzi prze-
ciwskazań do pozbawienia Czarneckiego wolności. Opinia została przekazana sądowi w październi-
ku.

W czwartek 17 grudnia w "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł zatytułowany "Giertych skarży 
lekarkę, która wydała opinię dla prokuratury". Z treści tego materiału wynika, że Leszek Czarnecki 
ma zwyrodnienie plamki żółtej, a opinia dotycząca jego stanu zdrowia podpisana przez dr Michal-
ską to "kopia artykułów ze stron internetowych". "GW" podała, że mec. Giertych złożył do Izby 
Lekarskiej w Łodzi skargę na dr Michalską, zarzucając jej sporządzenie fałszywej opinii, pla-
giat i sprzeniewierzenie się zasadom etyki lekarskiej.

Zabezpieczenie na mieniu Czarneckiego nawet na 100 mln zł
Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie odniósł się do doniesień "GW" przypomi-
nając, że opinia biegłej Michalskiej znana jest stronom od października, a "kwestionowanie jej w 
przededniu (roboczym - red.) kolejnego terminu posiedzenia sądu w przedmiocie zastosowania 
tymczasowego aresztowania wobec Leszka Cz. jest próbą wywarcia presji nie tylko na biegłą, ale 
również na sąd. Próba ta ma służyć odroczeniu terminu posiedzenia zaplanowanego na 21 grudnia 
2020 r.".Prokuratura Regionalna w Warszawie uważa, że Czarnecki jako "przewodniczący Rady 
Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody 
umożliwił zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A.,
za pośrednictwem którego obligacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł. 
Klienci Idea Bank byli systemowo wprowadzani w błąd, co do bezpieczeństwa zainwestowanych 
środków, właściwości nabywanego instrumentu finansowego i jego ekskluzywności". Dystrybucja 
obligacji za pośrednictwem Idea Banku była prowadzona bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finan-
sowego.



RMF24 podało w październiku, że Prokuratura Regionalna dokonała zabezpieczeń na znaczną kwo-
tę na mieniu Leszka Czarneckiego. "Kwota jest niebagatelna, robi wrażenie, jednak jest niższa niż 
suma szkody wyrządzonej klientom banku" - podał portal. Z informacji nieoficjalnych źródeł PAP 
wynika, że może to być równowartość kwoty rzędu kilkudziesięciu, nawet do stu milionów złotych.
W sprawie tzw. afery GetBack prokuratura zabezpieczyła w sumie od wszystkich podejrzanych 
mienie, gotówkę, obligacje itp. o wartości 400 mln zł.Śledztwo w sprawie tzw. afery GetBack zo-
stało wszczęte 24 kwietnia 2018 r. po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finan-
sowego. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadze-
nia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Straty szacuje 
się nawet na 2,6 mld zł.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: DO PANA GIERTYCHA W SPRAWIE L.Czarneckiego PILNE LUBLIN 21.12.2020
Data: 2020-12-21 11:56
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: biuro@giertych-kancelaria.pl; 

Proszę  przekazać  emailem Panu    Leszkowi  Czarneckiemu dwa  pliki  
 plik z pismami  których  mu nie  przekazano z  Idea  Bank oraz  Getin Holding 
od  października  2020 w  sprawie  mojego  przystąpienia do  postępowania w  jego obronie  wraz z
  moim opracowaniem  śledczym ,  które  ujawnia  inne  fakty  i inne  okoliczności w  tej sprawie  i 
które  zostało  wniesione do  Sądu  oraz  Prokuratury a  które na pewno by mu pomogło gdyby  nie 
krecia robota  adwokata  Dubois  oraz  zarządów  Idea  Bank i Getin Holding. 

Leszek Czarnecki nie pojawił się na posiedzeniu aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-
Śródmieścia.Na posiedzenie nie przyszedł też mec. Roman Giertych, przez którego nieobecność już
dwukrotnie odwoływano posiedzenia sądu.Biznesmena reprezentują w sądzie mec. Jacek Dubois 
oraz mec. Jakub Wende, który został pełnomocnikiem Czarneckiego na początku grudnia. Adwo-
kaci poinformowali również, że Giertych nie pojawił się w sądzie ze względów zdrowotnych.

Data: 2020-12-21 Ten sam  email do  adwokata Jakuba Wende 
Telefon+48 502 158 628      wende@wwbkarne.pl
odmówił  przekazania    tak samo jak  Dubois 

21.12 2020 godzina 19:22   https://www.tvp.info
Sąd zdecydował ws. aresztu dla Leszka Czarneckiego
Warszawski sąd nie uwzględnił w poniedziałek wniosku prokuratury o areszt dla Leszka Czarnec-
kiego, choć podkreślił, że jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego mu czynu. 

O wniosku , pismach  i opracowaniu  śledczym ani słowa.

W warszawskim sądzie rejonowym trwa jeszcze posiedzenie, ale już wiadomo, że wniosek prokura-
tury o aresztowanie Leszka Czarneckiego został odrzucony.  „Decyzję Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy o niezastosowaniu aresztu wobec podejrzanego Prokuratura Regionalna w Warszawie 
ocenia jako niezrozumiałą w świetle ustaleń postępowania i negatywnie wpływającą na jego prawi-
dłowy bieg” – dodano. 



Informacja prawna.

Email  wysłany dnia 22.12 .2020 

Art.5.Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana 
ślubowanie treści następującej:„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze 
wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego 
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami 
prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, 
uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.” 

Stosuje się  Pan  panie Wende  do tej   ostatniej  zasady ? uczciwości, słuszności i sprawiedliwości 
społecznej.”   O czym  świadczy Pana  odmowa  ? Że  nie chce  Pan  sprawiedliwości  społecznej  
której dotyczy  moje  opracowanie  śledcze  ani  uczciwego  traktowania   oskarżonych  w  tej spra-
wie.  Poplecznictwem może być każda czynność zmierzająca do udzielenia sprawcy przestępstwa 
pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Poplecznictwem nie jest udzielanie pomocy sprawcy mieszczące się w granicach prawa – np. praca 
obrońcy oskarżonego w postępowaniu karnym, który w żaden sposób nie może uzależniać obrony 
oskarżonego od uzyskania pełnej wiedzy o jego niewinności, TU : bądź działania wobec po-
krzywdzonego mające na celu skłonienie go  (  w  jakiś sposób ) by odstąpił od złożenia zawia-
domienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie... - ale  jak ma je złożyć  skoro nie  wie  o 
opracowaniu  śledczym i moich wnioskach? 

Odpowiedzialność dyscyplinarna . 
Art.80.Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępo-
wanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obo-
wiązków zawodowych. Czy Pan   to  rozumie  ? 

Ale macie  ochronę w  Izbie Adwokackiej,  sam  Pan  taką ochronę  stosował,  więc  teraz  czuje się 
Pan bezkarny. Co do  sumienia   to nie podejrzewam, że  je Pan ma, jakoś  go Pan nie przejawił w  
tej sprawie  ani  poczucia  społecznej  odpowiedzialności .

Jakub Wende .Adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych, 
wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego. Były sędzia 
Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warsza-
wie oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Ad-
wokackiej. Kancelaria Adres ul. Rajców 21  00 – 220 Warszawa

                         

 Niech Pan tylko spróbuje   skorzystać z mojego opracowania ! 

Oczywiście  nie odpowiedział. 



  Krystyna Ziemlańska                                                                              Dnia 22.12 2020
20-860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
email:
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                              Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
                                                                ul. Żytnia 36
                                                        01- 198 Warszawa 
                                           komendant.krp4@ksp.policja.gov.pl 

                                              Zawiadomienie   o  przestępstwie 

                                              z  wnioskiem o  ściganie i ukaranie 

Na  podstawie  Art.  9 pargf 2 KPK Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać 
wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z 
urzędu. 

Wnoszę  zawiadomienie  o popełnienia  przestępstwa umyślnego  przez  p.o.  prezesa  zarządu 
IDEA  BANK   Jerzego  Pruskiego  z siedzibą w Warszawie  ul. Rondo  Daszyńskiego 2  c  to jest  
działania na moją szkodę   oraz  Pana Leszka  Czarneckiego właściciela  Idea  Bank  i  Przewodni-
czącego Rady  Nadzorczej.  Działanie to polegało na uniemożliwieniu  mi  w  skontaktowaniu się z 
Panem  Leszkiem Czarneckim w  celu   powiadomienia  go o  przystąpieniu przeze  mnie   jako  
strony  do prowadzonej  przeciwko niemu  sprawy w  Sądzie  Rejonowym w Warszawie w  tak  
zwanej  aferze Get  Back Idea  Bank. 

 Jerzy  Pruski  nie  przekazał  Panu Czarneckiemu  któremu  grozi  wysoka odpowiedzialność  karna
bardzo ważnej  korespondencji  dzięki  której uniknąłby  oskarżenia wraz z   innymi członkami
poprzedniego  zarządu  tego  banku. 

 Kilkakrotnie  pisałam   do  Jerzego  Pruskiego,  wysyłałam  nawet polecone ze  zwrotnym poświad-
czeniem  odbioru  z prośbą  o  pilne  przekazanie  mojego opracowania  prawnego  panu  Czarnec-
kiemu i nie  dostałam żadnej  odpowiedzi ,co   wskazuje  na  umyślne działanie z  zatajenia  bardzo
ważnej  dokumentacji a  naruszenia  Art.  276 kk.W  tym  czasie toczyło się postępowanie   prze-
ciwko  P. Czarneckiemu  wszczęte  przez  Prokuraturę  Regionalną w którym  był  niewłaściwie  re -
prezentowany  przez  swoich obrońców,  którzy także  zataili  przed  nim  moją  osobę  i moje  opra-
cowanie śledcze,  wnosząc   niewłaściwe  wniosku do  Sądu , które  zaważyły na niewłaściwym
orzeczeniu  jakie zapadło w  dniu 21.12 .2020.  Wprawdzie  Pan Czarnecki  uniknął  aresztu  ale
bez umorzenia postępowania  prowadzonego na jego szkodę   oraz  szkodę  innych  pracowników
Idea  Banku  . 

Jerzy  Pruski  działał  także  na  moją szkodę w  taki sposób, że  uniemożliwił  mi nawiązanie  sto-
sunku  prawnego z Panem  Czarneckim  przez   co wyrządził  mi   szkodę  majątkową  poprzez  roz-
myślne   pozbawienie  mnie wynagrodzenia za  pomoc  prawną    podjętą w  ramach obrony  Pana
Leszka Czarneckiego. Uniemożliwił mi tym samym  prowadzenie  zaplanowanej działalności  za-
wodowej  i firmowej  we  wcześniejszym  terminie  przez  co zostałam pozbawiona  wpływów  z
tej działalności  . 
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Nie pomagały nawet  wysyłane do  niego  pisma z  informacjami o  karnej  odpowiedzialności  .

W  tym samym czasie,  na skutek umyślnego odcięcia  Pana Czarneckiego od  mojej  osoby  i moje-
go opracowania śledczego,  doszło  do  podstępnej próby sprzedaży  Idea  Bank w  Rumunii   to jest
wszystkich  akcji  Banku   przez  Getin   Holding we Wrocławiu  należący  do   Pana  Czarneckie go
zgodą i wiedzą  Jerzego Pruskiego.   

Był on  świadomy  tych zakulisowych działań  czyli próby  podstępnej sprzedaży akcji  Idea  Bank
w  Rumunii, i  pomimo , że wiedział z mojego  opracowania śledczego, że  Idea  Bank  ma prawo
dochodzić  roszczeń od Skarbu Państwa   zamiast  pozbywać się  akcji ( wg tego  opracowania)  nie
podjął  żadnej  próby  zawiadomienia  o tym  właściciela to  jest Pana Leszka  Czarneckiego. 

Zgodnie z  moimi  pismami   które  Jerzy  Pruski  otrzymał  jest  on winien    działania  z  narusze -
nia  Art.  276  KK to jest  popełnienia  przestępstwa  zatajenia  informacji  i znaczeniu  prawnym t o
jest  uczynienia  dokumentu bezużytcznym  poprzez  jego  ukrycie  i zatajenie  przed  właścicielem
Idea  Banku. 

Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa do-
kument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Dokumentem jest także dokument  elektroniczny.

Przestępstwo  polega na  celowym  i rozmyślnym działaniu na szkodę  klienta  w.w  Pana Leszka  
Czarneckiego  oskarżonego  niesłusznie w  tak zwanej  aferze  Get Back  poprzez  nie  przekazanie  
mu czyli  umyślne nie powiadomienie  o  mojej  korespondencji  do  niego . 

Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art. 268 d.k.k., jest to – usunięcie go spod rozporządzenia wła-
ściwej osoby i stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla osoby, 
która ma prawo  z  niego korzystać .Przestępstwo to może zostać popełnione także poprzez zaprze-
czenie, że sprawca jest w jego posiadaniu.Przestępstwo popełnia zarówno osoba, która nie ma żad-
nego prawa do dysponowania dokumentem, który ukrywa (np. pracownik, który ukrywa dokumen-
tację przeznaczoną dla zarządu lub rady nadzorczej  jak również sprawca, który ma co prawda pra-
wo do dysponowania dokumentem, ale ukrywa go przed innymi osobami, które mają również mogą
nim rozporządzać.   Podsumowując – przestępstwo ukrywania dokumentów jest traktowane jako 
czyn o dużej społecznej szkodliwości, za który orzeka się surowe kary, może doprowadzić do dale-
ko idących konsekwencji gospodarczych i prawnych.  

Dalsza  dodatkowa  odpowiedzialność   Jerzego Pruskiego  zachodzi  z    Art. 296A  § 1. Kto, peł-
niąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub po-
zostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda albo przyjmuje korzyść 
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień 
lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową 
albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na 
rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi  lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.   
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Oraz  z  Art. 296§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego or-
ganu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby 
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie
udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej 
znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 1 a.

W  załączeniu  :

-  dowody, to jest wszystkie  pisma i  emaile  wysłane do  Jerzego Pruskiego  oraz   dowody poleco-
ne  odbierania  przez  niego  mojej  korespondencji

-Opracowanie  śledcze  Get Back  Idea  Bank  zatajone  przez  Panem Leszkiem Czarneckim 

oraz

-  Raport  NIK  dotyczący tego  opracowania  także  zatajony. 

Trzy  pliki PDF.

                                                                    mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, działacz  narodowy.
                                    

NIE  ODPOWIEDZIANO 
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                  ZAŻALENIE I ODPOWIEDŹ NA  PISMO Z  SĄDU Z DNIA   

         18 grudnia 2020    na zarządzenie  sędziego  od  sekretarza  sądowego Jacka  Tymendorfa.

  Pismo poświadcza  nieprawdę .  Poświadczenie nieprawdy w dokumencie czy zaświadczeniu -
art.  271 kodeksu karnego.Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia
dokumentu, która  poświadcza w nim  nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

W   piśmie   znajduje  się    twierdzenie,  że   stroną   postępowania   są   jedynie  prokurator,
pokrzywdzony  oraz  podejrzany , obrońca i  pełnomocnik  pokrzywdzonych,  zaś  ja nie jestem
stroną  stąd wnioski  powinnam kierować  do  prokuratury. 

Niestety,  jest to wybieg  aby nie uwzględnić   moich pism  oraz  opracowania śledczego  jak   też
wniosku o oddalenie aktu oskarżenia.   KPK wyraźnie bowiem  stwierdza,  że: 

 KPKArt.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o do-

konanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu. 

Jak więc wynika  z  treści  tego  artykułu,   jestem  tą inną  osobą  bezpośrednio zainteresowaną. 

W związku z  tym, zaskarżam  posiedzenie  Sądu które  się odbyło w dniu 21  grudnia  2020 

w sprawie  wniosku  aresztowego  wniesionego  przez  Prokuraturę  Regionalną  przeciwko  Panu 
Leszkowi Czarneckiemu, które  było niejawne   wbrew  przepisom  o  jawności i  niejawności  po-
siedzeń wraz z  orzeczeniem  Sądu, które  pomija  moje  śledcze  opracowanie   .

Jak ustalił PAP, sędzia Pilśnik stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia 
czynu zarzucanego biznesmenowi -   na podstawie  opracowania  śledczego  oraz  wniosków  
tak  miała  niby stwierdzić  ?  ale nie wyraziła zgody na zastosowanie wobec niego najsurowszego
środka zapobiegawczego z uwagi na brak podstaw do twierdzenia, że Czarnecki miałby ukrywać się
lub mataczyć w sprawie.
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Adwokaci Czarneckiego nie czekali na rozstrzygniecie sądu. JAK  TO ? Wiedzieli z  góry  jakie   to
będzie  rozstrzygnięcie  ?? Przecież  wiedzieli  o moim   opracowaniu  śledczym  i innych  
pismach ? 

Posiedzenie aresztowe Leszka Czarneckiego rozpoczęło się w poniedziałek po godz. 10. Sędzia 
Marta Pilśnik przez ponad 6 godzin słuchała argumentów obu stron postępowania karnego – proku-
ratora Przemysława Barańskiego i prokurator Marty Choromańskiej oraz obrońców Czarneckiego, 
mec. Jacka Dubois i mec. Jakuba Wende. Postanowienie sądu zostało ogłoszone przed godz. 18, 
ale miało charakter niejawny. 

A  co takiego było do  ukrycia ? Był to zwykły wniosek  aresztowy ! Posiedzenie  trwało 10 go-
dzin  ?? Z jakiego powodu ? I na  jakiej  podstawie  prawnej  ? 

https://dziurkiewicz.eu/adwokat-jawnosc-posiedzen-w-postepowaniu-karnym/

Sąd Najwyższy zauważył  również,  iż  niezasadne byłoby interpretowanie  norm konstytuujących
jawność posiedzeń sądowych w drodze rozumowania  a contrario ( w drodze przeciwieństwa) z
przepisów przewidujących ich niejawność, ponieważ takich przepisów jest niewiele i dotyczą wła-
ściwie jedynie szczególnych sytuacji, jak np. w razie konieczności ochrony tajemnicy informacji
niejawnych, czy np. w celu rozstrzygnięcia w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności
umożliwiających ujawnienie świadka anonimowego, które objęte przecież są tajemnicą jako infor-
macja niejawna (art. 184 § 1, 5 i  §  8 k.p.k.), a także oczywiście, gdy Sąd przesłuchuje się świadka
– pokrzywdzonego lub świadka  nie mającego 15 lat w chwili przesłuchania.

       Jakie  tajemnice  niejawne  zostały objęte  ochroną  Sądu  w tym  wypadku  ? 

Orzekanie o prawach danej strony postępowania, w szczególności oskarżonego następować może
również, gdy przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia jest zagadnienie incydentalne z punktu wi-
dzenia głównego przedmiotu procesu, ale jednocześnie doniosłe z uwagi na uwikłanie interesów
stron, o których prawach sąd rozstrzyga. Zważywszy na przedmiot posiedzeń sądu w postępowaniu
karnym należy zauważyć, że  jawne muszą być wszystkie te posiedzenia, na których Sąd orzeka się  
głównym przedmiocie procesu, ale i inne, na których orzeka się o istotnych prawach uczestników
postępowania, czyli np. wniosek o skazanie bez rozprawy złożony w trybie art. 335 k.p.k. (art. 343
k.p.k.) albo orzeka się w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania (art. 342 k.p.k). Od-
mienna sytuacja zachodzi w sytuacji rozpoznawania i rozstrzygania  zagadnień incydentalnych.

Takie posiedzenia jawne nie muszą co do zasady być jawne.
 Jako przykład można wymienić rozstrzyganie w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania
innemu sądowi niż właściwy miejscowo, bądź w kwestii przyjęcia poręczenia osoby godnej zaufa-
nia na podstawie art.   272 k.p.k.   Wówczas bowiem Sąd nie rozpoznaje i nie rozstrzygania danej
sprawy, ale jedynie podejmuje decyzje i incydentalne, czyli pomocnicze dla danej sprawy.

W przypadku zagadnień incydentalnych posiedzenia jawne być – co do zasady – nie muszą. Inaczej
będzie z posiedzeniami, na których zapadają incydentalne decyzje, mające kluczowe znaczenie dla
praw osób, których dotyczą (decyzje o pozbawieniu wolności, o umieszczeniu oskarżonego na ob-
serwacji psychiatrycznej w zakładzie zamkniętym). 

Wyjątkiem jest posiedzenie, na którym sąd wyraża zgodę na kontrolę i utrwalanie rozmów telefo-
nicznych lub innych przekazów informacji. Z samej bowiem istoty orzekania o podsłuchu wynika 
tajność posiedzenia sądowego; instalowanie podsłuchu nie miałoby wszak żadnego sensu po ujaw-
nieniu tej okoliczności. 
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Wynika z  powyższego, że posiedzenie  w  kwestii  rozpoznania  czy dopuszczenia wniosku 
aresztowego nie podlega pod  przepisy wyłączające  jawność  rozprawy. 

Wobec powyższego  domagam się  ujawnienia  stenogramu z  tego  posiedzenia  oraz  unieważnie-
nia orzeczenia  SSR  Pilśnik  która  naruszyła  Art. 276  KK  to jest zataiła  moje   śledcze  opraco-
wanie i inne  pisma  w tym wniosek o  wyłączenie  adwokata  Jacka  Dubois z działania na szkodę
Pana Leszka Czarneckiego  oraz  innych osób oskarżonych z  Idea  Bank  - poprzez  uczynienie
tych dokumentów  bezużytecznymi co  miało wpływ  na  celowo  niewłaściwe  orzeczenie  czyli
stwierdzenie, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu zarzucanego biznesme-
nowi Leszkowi  Czarneckiemu.  Jak  dowodzę   SSR Pilśnik poświadczyła  nieprawdę  co do  oko-
liczności prawnych  poprzez   stwierdzenie, że  biznesmen  Leszek  Czarnecki  jednak  popełnił  za-
rzucane  czyny,  co w  świetle  mojego  opracowania    było niemożliwe .

Jest to  niedopełnienie  obowiązku  które  określa  Art. 231  KK w rozumieniu    działania  na szko-
dę  interesu  prywatnego czyli  mojego ale  także  interesu  publicznego,  poprzez  zatajanie nowych
okoliczności  które  ujawnia  moje  opracowanie  śledcze a  które dotyczą  nie tylko  osoby Leszka
Czarneckiego  ale wielu oskarżonych  pracowników  Idea  Bank  oraz  bardzo  wielu  osób  po-
krzywdzonych w  aferze  Get  Back   działaniami spółki Get  Back  oraz  Giełdy, GPW ,  powiąza-
nej z Komisją  Nadzoru Finansowego  a  nawet  działaniami   UOKIK – wg raportu  NIK w  tym
jak wynik  niewłaściwych ustaw   i ich  stosowania , czego   także dotyczy  moje  śledcze  opraco-
wanie.

231) § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. 

Można  powiedzieć, że  przystąpiłam  do  postępowania  bardziej w  interesie  publicznym  aby uka-
zać  metody  działania  przestępczych  środowisk  i  ich  strategie, w  celu oszukiwania  ludzi  i ich 
okradania ,  jak to wykazuję w  moim  opracowaniu. 
Samo pojęcie „interes” ma swój źródłosłów w łacińskim słowie interesse, które znaczy tyle co 
„znajdować się w czymś”, „brać udział”, „być obecnym”. Można wskazać trzy ujęcia relacji między
interesem indywidualnym a interesem publicznym. W pierwszym ujęciu interes publiczny stawia-
ny jest ponad interesem jednostki – tzw. teoria nadrzędności interesu publicznego. Drugie ujęcie – 
nazywane w doktrynie teorią wspólnego interesu – odwołuje się do interesów jednostek. W porów-
naniu z koncepcją nadrzędności interesu publicznego zakłada się tu sumowanie wszystkich intere-
sów indywidualnych przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów mniejszości, gdzie w koncepcji 
nadrzędności interesu publicznego możliwa jest eliminacja interesów mniejszości w procesie defi-
niowania dobra wspólnego. 
Natomiast  mój  interes  prywatny polega  na tym  samym, ponieważ  jak piszę w  tym opracowa-
niu,  kiedyś  padłam  ofiarą będąc w podobnej  sytuacji  i nie  chcę,  aby  mnie w  przyszłości  po -
dobna sytuacja  spotkała  czego nie życzę  także  nikomu. Drugi interes  prywatny      jaki mam w
przystąpieniu do  postępowania,  to niewątpliwie  wynagrodzenie od  pokrzywdzonego   to jest
Pana  Leszka Czarneckiego  za  moje  opracowanie,  które  umożliwi  mu  oraz  jego  Idea  Bank w
dochodzeniu  sprawiedliwości  oraz  odszkodowań- wg tego  opracowania.

                                                                  mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                  niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, działacz  narodowy.
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  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 21.02.2021
20- 860 Lublin                                                                                                                                        
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wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      
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Wycofuję  zażalenie z dnia 20 stycznia , ponieważ Sąd   nie wskazał  daty  mojego pisma w  Zarzą-
dzeniu z dnia 18 stycznia  i  mylnie  odniosłam się do  innego mojego pisma.

                                            ZAŻALENIE  NA ZARZĄDZENIE Z DNIA

  18 stycznia 2021 o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie  Sądu z dnia 21.12.2020

w przedmiocie zastosowania  tymczasowego  aresztowania jako wniesionego przez   osobę  nie-
uprawnioną z ponownym wnioskiem. 

Zaskarżam to zarządzenie
UZASADNIENIE

Sąd  usilnie  zaprzecza, że  nie  istnieje Artykuł  9 §2  KPK  Strony i inne osoby bezpośred-
nio zainteresowane  mogą składać wnioski  o  dokonanie również tych czynności,  które organ

może lub ma obowiązek podejmować z urzędu  - i wymyśla preteksty oraz niezasadne  uzasadnie-
nia, aby  zaprzeczać, że  taki  artykuł  nie istnieje.

Moje pismo z dnia 24  grudnia  dotyczy właśnie tej  kwestii  czyli  zaprzeczaniu  istnienia

  Art.9 pargf 2 KPK   -  na co Sąd nie udzielił  odpowiedzi - i w związku z  tym w tym piśmie jest
mowa o  pominięciu  przez Sąd  moich  wniosków  czyli  przede  wszystkim  opracowania  śledcze-
go  Get  Back  Idea  Bank,  oraz  wniosków późniejszych.  Nie  jest to więc  typowe  zażalenie w
przedmiocie zastosowania  tymczasowego  aresztowania ale na  metody działania  Sądu  i Sąd do-
skonale  o tym wie.  Ale  stara  się  zaprzeczyć  istnieniu  Artykułu  p  pargf 2  KPK,  bo widocznie
jest niewygodny  dla Sądu z  jakichś powodów.

Niestety, ten  artykuł istnieje  i nie da  się  temu zaprzeczyć .

Dotyczy  on także  mojego wniosku z dnia 31  grudnia  2020  roku, że  zacytuję  wstęp do tego
wniosku:

                                                                       1.
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oraz Sygn RP I Ds 15.2020  
Prokuratura Regionalna w Warszawie
 sekretariat@warszawa.pr.gov.pl

oraz
Prezes Sądu Rejonowego dla  Warszawy  Śródmieścia  
 srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl                                              

Działając jako osoba  zainteresowana na podstawie  KPK Art.9 §2.Strony i inne osoby bez-
pośrednio zainteresowane  mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które
organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu zgodnie z poprzednimi wnioskami i pismami
wniesionymi  do Sądu i Prokuratury, wnoszę  o:

- oddalenie  aktu  oskarżenia Prokuratury Regionalnej w  Warszawie przeciwko  Leszkowi Czarnec-
kiemu oraz  pracownikom  zarządu  IDEA  BANK i innym  osobom oskarżonym o świadomy
udział w  tak zwanej  aferze  Get  Back

i zaskarżam ponadto działania  samej  Prokuratury  jako  przekroczenie  uprawnień i niedopełnienie
obowiązków   w  tym tworzenie  fałszywych dowodów  wraz z działaniem na szkodę  wymiaru
sprawiedliwości, poprzez  stworzenie  fałszywych  okoliczności i fałszywych  przesłanek  prawnych
w  tym postępowaniu na szkodę  oskarżonych w  poplecznictwie z  Komisją  Nadzoru  Finansowe-
go  oraz zatajenie  wielu  danych w  tym  danych o działalności  Giełdy  Papierów Wartościowych
wg poniższego wniosku i   danych w  nim zawartych.

Wnoszę  także o unieważnienie  wstępnej  kontroli  oskarżenia  jeśli  taka się  odbyła  którą  prze -
prowadza zgodnie z  ustawą  Prezes  Sądu   lub  o  dokonanie  ponownej  kontroli.

      Razem  22  strony  wyciągu z opracowania śledczego pomijanego  usilnie  przez  Sąd.

Artykuł  9 §2  KPK   określa czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu
a  do  nich należą  wszystkie  czynności  organów,  związane z  tokiem  postępowania, skoro  tak
stwierdza ten  artykuł.  

W procedurze karnej szereg czynności jest wykonywanych z urzędu, z mocy prawa. W szczególno-
ści są to czynności podejmowane przez organy ścigania w fazie postępowania przygotowawczego
(np. przedstawienie zarzutów, umorzenie postępowania, zmiana kwalifikacji prawnej zarzutu etc.),
ale ustawa przewiduje także czynności, które musi dokonać z urzędu sąd. 

Na przeciwległym biegunie procesowym leżą czynności niewskazane przez ustawodawcę jako obo-
wiązkowe do przeprowadzenia przez organy ścigania (lub organy sądowe). W tej materii inicjatywa
należy do strony, jeżeli chce, aby dana czynność została wykonana, musi o jej przeprowadzenie zło-
żyć wniosek. Najlepszym tego przykładem są wnioski dowodowe, których potrzeby przeprowadze-
nia mogą nie dostrzegać organy ścigania (lub sąd), a zdaniem strony mogą być one kluczowe.
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W kontekście  przedstawionego  powyżej  przebiegu  czynności  procesowych trzeba  zauważyć,  iż
treść przepisu art. 9 § 2 Kodeksu postępowania karnego umożliwiającego stronie złożenie “wniosku
o działanie z urzędu” wskazuje na “troskę” ustawodawcy o interesy stron (i innych osób zaintereso-
wanych procesem karnym). Esencją uprawnienia przyznanego tym podmiotom jest to, iż mogą one
wnioskować  o  przeprowadzenie  czynności,  do  których  dany  organ jest  zobowiązany  z  urzędu.
Wniosek taki może kierować uwagę organu na potrzebę danej czynności albo mieć w istocie cha-
rakter wniosku o szybsze przeprowadzenie danej czynności.

Wśród wskazanych czynności, o przeprowadzenie których stron może wnioskować należy wyróż-
nić 4 bardzo istotne przykłady:

1) wniosek o złożenie nadzwyczajnej kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora 
Generalnego

2) wniosek o podjęcie umorzonego postępowania 

3) wniosek o uwzględnienie przez sąd nie podniesionego w apelacji lub kasacji zarzutu obrazy art. 
439 Kodeksu postępowania karnego (czyli wniosek o to, aby sąd zbadał zachodzenie tzw. bez-
względnych przesłanek odwoławczych)

Chodzi o  to  :  4) wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na to, iż zachodzą przesłanki 
niedopuszczalności jego przeprowadzenia w myśl art. 17§ 1 Kodeksu postępowania karnego 
pkt 1-11 – p 1.: 

 Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

1)    czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego po-
pełnienia
W sytuacjach opisanych w pkt. 2-4 organy mają bezwzględny obowiązek działania z urzędu. Wnio-
sek strony ma jednak tę istotną rolę, że może podkreślić lub ukazać konieczność podjęcia danych 
działań. Wobec  czego wnoszę po  raz  kolejny o oddalenie aktu oskarżenia  spreparowanego  przez 
Prokuraturę  Regionalną w  przedmiotowej  sprawie  jako niezasadnego i  bezpodstawnego w świe-
tle wniesionych przeze  mnie wniosków – wniesionego przez  Prokuraturę do  Sądu  przeciwko 
Leszkowi  Czarneckiemu  oraz  innym  pracownikom  Idea  Bank. 

                                                                                               Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                       NA  TYM  KONIEC  !

 A dlaczego koniec  ?  Ponieważ  czekano  na załatwienie  mnie w  Lublinie    w  sądzie  rodzinnym
na  podstawie  sfałszowanej  opinii  psychiatrycznej i sfałszowanego wniosku  dyrektor  MOPR w
Lublinie  oraz różnych akcji  wywiadu-  czym jest mowa na podstronie 

                                                          ‘ O Autorce  bloga’. 

Nie  jest także  tajemnicą, że  minister  Ziobro i zarazem  prokurator  generalny w jednej  osobie,
ma swoich  prokuratorów w  prokuraturach ,  których sam powyznaczał  i maskował się  jako  rze-
komy  prawicowiec    oraz  obrońca  pokrzywdzonych.   
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Przedtem :    spreparowano w  Komendzie Rejonowej Policji w Warszawie  jakąś fał-
szywkę  , żeby  mnie  jakoś podebrać i zapakować do szpitala  psychiatrycznego  na fałszy-
wej  podstawie  wymyślonych  gróźb karalnych.

Krystyna Ziemlańska                                                   Dnia 22 kwietnia 2021
20-860 Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
email: wydawnictwo.bialy.orzel.@vip.interia.pl

do :   dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik KRP Wawa II
Pan Komisarz Marcin Dołęga
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Wydział do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą
ul. Malczewskiego 3/5/7 02-617 Warszawa

Prośba o udostępnienie dokumentu.

Zwracam się do Pana Naczelnika z prośbą o wydanie kopii pisma Wydziału do Spraw Walki
z Przestępczością Gospodarczą nr pisma WPG-II-1246/21, przesłane do V Komisariatu Policji
w Lublinie . Pismo to ma dotyczyć gróźb karalnych, nie wiem jednak przez kogo popełnionych ,
czy przeze mnie oraz kiedy i w jakich okolicznościach jak też, jak też kto i kiedy wniósł przeciwko
mnie takie oskarżenie i na jakiej podstawie.

W dniu 26 luty 2021 przyszedł do mnie starszy aspirant Krzysztof Kępa dzielnicowy z V
Komisariatu, chciał wejść do mieszkania w tej sprawie, niestety, nie wyjaśnił o co chodzi i nie zo-
stał do mieszkania przeze mnie wpuszczony. Nie mniej jednak drogą telefoniczną uzyskałam od
niego informację, że chodzi o jakieś pismo dotyczące gróźb karalnych, bez wyjaśnienia, czy to ja
miałam takie groźby kierować , kiedy, gdzie i przeciwko komu.

W związku z tym wniosłam skargę do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie skąd otrzymałam
pismo z dnia 13 kwietnia 2021 w którym jest mowa i jakimś piśmie dotyczącym  gróźb karalnych i
którym jest mowa powyżej. Pisma mi nie okazano ani nie udostępniono jego kopii.  W związku z
czym domagam się wydania mi tego pisma lub jego kopii w celu zajęcia stanowiska oraz zapozna-
nia się z zarzutami i udzielenia na to pismo odpowiedzi.

Mgr Krystyna Ziemlańska

http://mokotow.policja.waw.pl/r2/kontakt/komenda/503,Kontakt.html
Korespondencję można przesłać również również w postaci elektronicznej na adresy mailowy:   
dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl

Nie  udzielono  odpowiedzi.



Pudźwa ,  dupa  i inni.

Za to  otrzymałam  pismo z dnia  14  kwietnia 2021  roku w.w pismo od  zastępcy Komendanta
Miejskiego Policji w Lublinie   młodszego inspektora  Janusza  Pudźwy, w którym poświadczył  on
nieprawdę, że  ‘’ czynności podejmowane  przez dzielnicowego nie wymagały  wystawienia we-
zwania  jak też dokumentowania  ich w formie  protokolarnej ‘.

No nie zupełnie  tak jest.
Nie przychodzi się do  domu  bez  takiego wezwania  i ten sam  dzielnicowy kilkakrotnie był  u
mnie z  różnymi wezwaniami , które  mi doręczał  .  Zatem-  dlaczego  tym  razem miało  być  ina-
czej  ?  Co to  miało  być  ?  Rozmowa  na jaki  temat  ?  

W  piśmie  tym jest mowa o tym, że  nie byłam  adresatem  pisma  którego treści  mi nie  przyto-
czono-  zatem w jakim celu nawiedził  mnie dzielnicowy  skoro pismo nie  dotyczyło  mojej osoby
, oraz  wg tego pisma, nie występuję w  charakterze  strony  ? 

I o czym  chciał  ze  mną rozmawiać  po  cichu  i po  kryjomu  ?  Albo może  nagrywać  ukradkiem
rozmowę ? Poza  tym, nie udzielono mi  odpowiedzi  czy był sam  czy w jakimś  towarzystwie
swoich kolegów z   komisariatu osiedlowego  ?

Jak wynika z  pisma wyżej  cytowanego,  do  V Komisariatu w  Lublinie  zgłosił  się Wydział  do
Spraw  Walki z   Przestępczością  Gospodarczą  Komendy Rejonowej Warszawa  II  z  którą  nie
miałam do czynienia  i nic  tam nie wnosiłam  i nie pisałam, ale  mogło  chodzić o zastraszenie
mnie .  Pismo z  KR Warszawa  II  wpłynęło do  V komisariatu w dniu 8  luty 2021  i było  dość
czasu  aby  złożyć  jakieś  wyjaśnienia  lub zeznania  do protokołu  .

Akcja  ta  miała  miejsce  w  trakcie  sprawy  przeciwko  Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
oraz  komisji  Nadzoru Finansowego -  trzeba  zajrzeć do  plików  z pismami  skargami i wnioska-
mi w  tej sprawie – czyli  Afery  Get Back i Idea  Bank. 

SKAN PISMA Z  POŚWIADCZENIEM  NIEPRAWDY 
pismo od  zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie   młodszego inspektora  Janusza
Pudźwy,
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