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ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE Z  WNIOSKIEM  I  ŚCIGANIE I UKARANIE
                    zawiadomienie  jest oparte na dowodach z dokumentu 

PRZECIWKO
Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających   - obecnie pod nazwą 
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 
09 - 500 Gostynin, ul. Zalesie 1 A
komisja@kozzd-gostynin.pl a  w  szczególności  jej  dyrektora i przewodniczącego  Ryszarda  
Wardeńskiego 

o    popełnienie  wielu   czynów karalnych   to jest  sfałszowania opinii   Komisji  na moją szkodę  
oraz  fałszowania innych  opinii w  skali  masowej . Odpowiedzialność karna za fałszywą opinię 
biegłego (art. 233 § 4 k.k.)  oraz  za  fałsz  intelektualny z  Art . 271 pargf 1 KK.
Przepis art. 233 § 4 k.k. sankcjonuje umyślne działanie sprawcy. Biegły musi mieć świadomość, iż 
ocena przedstawiona w ekspertyzie nie polega na prawdzie. Odpowiedzialność karna za fałszywą 
opinię może być surowa. Umyślne działanie biegłego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.  W  zakres     tego czynu  wchodzi  także   prawdopodobnie  przestępstwo  
przeciwko wiarygodności dokumentu  czyli  jego podrabianie   poprzez  fałszowanie podpisów  
członków  komisji  na  opiniach  tej komisji a  także  brak podstaw  prawnych do działania tej 
komisji  oraz  brak uprawnień  zawodowych niektórych   członków  tej komisji  to  jest 
wykształcenia medycznego .

UZASADNIENIE 

W  roku 2008   prowadzono  przeciwko  mnie  postępowanie  karne na zawiadomienie  prywatne
SYGN  IV  K  987/08 Sądu  Rejonowego w Warszawie. Postępowanie  było  prowadzone w sposób
naruszający  przepisy  prawa  i było niezasadne,  i wszczęte  było w  ramach akcji  odwetowej
zarządu sieci  ERA  GSM za domaganie się  sprawiedliwości  to jest za  popełnione  przeciwko
mnie   przestępstwo  z   naruszenia   ustawy   o  prawach   autorskich   i  pokrewnych   to  jest
przywłaszczenia  autorskich praw  majątkowych  przez  tę spółkę  i jej następców.
  Posłużono  się   przeciwko   mnie    wymuszonymi   badaniami  psychiatrycznymi  ,   wraz  z
osadzeniem w  areszcie  śledczym na  Grochowie w Warszawie ,  skąd  byłam  dowieziona na
bezprawne  badanie  psychiatryczne, na podstawie  którego  została  wydana  czyli  spreparowana
opinia  Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających  o zastosowaniu wobec
mnie  internacji czyli  przymusowego leczenia  psychiatrycznego, które  się odbywało w  Lublinie
w Szpitalu  Neurospychiatrycznym w  Lublinie  przez  dwa  lata   od roku 2009 do  roku 2011. 
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Moje  zaskarżenia  opinii  tej komisji  oraz  opinii  innych  biegłych  psychiatrów  nie były  brane
pod  uwagę  zaś  samą  opinię  tej  komisji uzyskałam dopiero   po przewiezieniu  mnie z aresztu do
szpitala z  akt   sprawy  na  mój  wniosek  do ordynatora  oddziału   psychiatrii sądowej. 
Tak  więc  nawet  nie wiedziałam  co ta  opinia  zawiera  i an jakiej podstawie  zostałam skazana na
przymusowe  leczenie  psychiatryczne.Dalsze  zaskarżanie  tej opinii  także  było bezskuteczne.

Dopiero w   roku 2016  gdy otrzymałam   do wglądu  całe  akta  sądowe w  Lublinie,  opracowałam
wniosek  o unieważnienie  postępowania    wg treści  tego wniosku ale  nie został  on uwzględniony
ponieważ  wniosek  taki  musi  sporządzić adwokat  lub radca  prawny  ,  i pomimo że  żaden
adwokat  ani radca  nie sporządziłby takiego wniosku  jak ja  został  on  odrzucony. Ale  jest
dowodem  i zawiera  dowody  to jest  ustalenia  faktyczne  co do samego postępowania to  jest
jego  niezasadności  oraz  dane  o  Komisji o badaniach  psychiatrycznych.

  W roku 2020   dane  o psychiatrii  z  tego wniosku  zostały poszerzone o  nowe  ustalenia
dotyczące braku podstawy prawnej  działalności  biegłego sądowego psychiatry w Polsce  oraz
brak uprawnień i wykształcenia w tym   brak  dyplomu  zawodowego  psychiatrów w Polsce jak też
nadużycia w  tej dziedzinie zwanej  psychiatrią. 

Są   to nowe  zagadnienia jeszcze  nie  publikowane  nigdzie  ale  będą niebawem  udostępnione
na mojej  stronie  firmowej  Wydawnictwa  Biały  Orzeł.

Na  podstawie  ustaleń  z w.w wniosku , stwierdziłam co następuje :

Badania  psychiatryczne   przed  osadzeniem  kogoś w  zamkniętym  oddziale  na przymusowym
leczeniu  do tej  pory  odbywają   się  przy  zamkniętych  drzwiach w  obecności   tylko dwóch
zaprzyjaźnionych  psychiatrów albo i  nawet  jednego psychiatry   i każdy  psychiatra  pisze co chce
bez  żadnej  kontroli , bez   obrony  dla  oskarżonego , bez  nagrywania  takiego  pseudo- badania ,
które  powinno  przecież  być  nagrywane,  bowiem  nagranie  jest  dowodem w  sądzie  a  także
dla  innych  biegłych  oraz dla   narzędziem  i  podstawą  prawną   dla  obrony.  Oskarżony słusznie
czy  nie , nie  ma  potem  możliwości  podważenia  takiej  opinii która  nawet  nie była  mu
udostępniana   i    takie  opinie  zatwierdzała  następnie  systemowa  komisja  psychiatryczna  a
opinii  komisji  nie  można  ani podważyć  ani zaskarżyć.  

Opinie  takie  są  nieważne, nie   są  nawet  możliwe  do zweryfikowania, jeśli  tak zwane badania
odbywają się  przy zamkniętych  drzwiach  i nie ma  możliwości  sprawdzenia  ,co  mówiła  osoba
badana,   a  co potem spreparował  psychiatra, bowiem  co  do bezstronności  biegłych nie można
mieć  absolutnie   żadnego   zaufania,   jeśli   nad   biegłym  nie  ma  żadnego  bata   kary   oraz
odpowiedzialności.

 To samo  dotyczy  komisji  psychiatrycznej  do spraw  tzw. środków zabezpieczających   czyli
stosowania  przymusowego  leczenia  psychiatrycznego  dla osób  skazanych  zamiast  więzienia.
Obecna  komisja jak też  poprzednia,  nie  prowadzi i nie  prowadziła  ani  indywidualnych badań
ani  analizy akt  sprawy  ani  nie  uwzględnia zażaleń  ofiar  , tylko  zatwierdzała sfałszowane  i
tendencyjne  opinie bez  badań,    na  zasadzie  poplecznictwa z  kolegami  po  fachu  . 
Jest  to  typowa komisja w  stylu  Berii , czyli komisja   kolegialna  na zasadzie  przewodniczący
zarządza  a  reszta  się  podpisuje  bez  oględzin, bez  rozmowy z  pacjentem  i  nawet  bez   badania
reakcji   psychoneurofizjologicznych ,  czyli   wpadną    tylko podpisać opinię   w umówionym
terminie  lub nawet  jest  to podpisany wcześniej  gotowiec  bez  posiedzenia. 
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Wiem  na pewno  ,że  ta  cała komisja  psychiatryczna  w  liczbie  8  czy  10  osób  nie   była w  
stanie  przerobić to  jest  każdy z  jej członków  11  tomów  spreparowanych  przeciwko  mnie  akt  
i  cała  praca   tej  komisji  polegała  wyłącznie  na  podpisaniu się  pod  przygotowaną  przez  
przewodniczącego  opinią , która  jedynie  zatwierdzała  kilka   sfałszowanych  przeciwko  mnie  
innych  opinii  w  tym  pierwszą komunistyczną  opinię  z roku 2004.  

Akta  były  u tej komisji  zaledwie  tydzień  lub nieco dłużej, kiedy więc  9   czy  10 osób mogło  
przeczytać i zanalizować  każda z  nich  11  tomów  akt,  nie  jest  to  po  prostu  nawet  możliwe. 
A nawet  gdyby, to każdy   członek  tej  komisji  powinien  był   indywidualnie  sporządzić  ocenę  
akt  .

 Dane   na   stronie  internetowej Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających 
potwierdzają, że  ta ocena to  jedynie zatwierdzenie innych  opinii  i  to  bez  badań:

                     http://www.rops-gostynin.pl/dokumentywymagane.html
              
   Dokumenty wymagane do wydania przez Komisję opinii
                                                                                                                                                      
Postanowienie sądowe o zasięgnięciu opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków 
Zabezpieczających w przedmiocie określenia zakładu psychiatrycznego.
Postanowienie sądowe o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w 
postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Lub - Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.

Lub  -Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania juz środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.

Lub- Wyrok sądowy orzekający umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego na 

Opinia   politycznej  komisji  psychiatrycznej  do spraw  środków  zabezpieczających  przy
ministrze   zdrowia ,opracowana  została specjalnie pod  kątem  agresji  czyli wybiórczo i
represyjnie . 
  Oto   uzasadnienie  do  kolektywnej  szablonowej   opinii   komisji   psychiatrycznej  jakiej
sporządzenie   zajęło  zapewne  15  minut  czyli  półtorej strony  A - 4   Uzasadnienie tego  szablonu
zwanego  'opinią'   poza  wieloma  przepisami z  ustaw   przytaczanymi  sztampowo  wszystkim
ofiarom  tej  komisji,  nie  zawiera  wyników  badań które  wymieniłam  powyżej,  poza  
zacytowaniem  fałszerstw  kolegów  i  koleżanek:                                                                           

'   Komisja  po  przeprowadzeniu  analizy   dostępnej  dokumentacji ( jakiej nawet  tego nie
określono ?)   ustaliła  (kiedy ? brak nawet protokołu  tej analizy )  że  Krystyna  Ziemlańska w
1983  roku  była   hospitalizowana  psychiatrycznie w  Lublinie   gdzie  rozpoznano  u  niej   reakcje
reakcję adaptacyjną z  zaburzeniami  emocjonalnymi.  W  okresie  05.10.2004  -  06.12.  2004
przebywała  na obserwacji  sądowo-  psychiatrycznej w  szpitalu  psychiatrycznym w  Lublinie;
zdiagnozowano wówczas  zaburzenia  urojeniowe.  Do  szpitala   był(a)  przyjęta  w  znacznie
pogorszonym   stanie   psychicznym.  (  co  jest  nieprawdą  ,  była   represjonowana   w  wyniku
demonstracji   politycznych   )  .   Podczas   hospitalizacji   przejawiała   nasilone   zaburzenia
psychotyczne,   poza  tym  była  pobudzona  psychoruchowo,  zachowywała  się   agresywnie
wobec  personelu,  wymagała    mechanicznego  unieruchomienia.  Po  opuszczeniu  szpitala  nie
kontynuowała  leczenia    psychiatrycznego w  formie  ambulatoryjnej.  
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Biegli  psychiatrzy    po  badaniu  ambulatoryjnym w dniu  20.08.2008    w  Warszawie  
podtrzymali  u  niej  rozpoznanie   uporczywych  zaburzeń   urojeniowych.W  aktualnej 
sprawie  karnej  dokonała  szeregu czynów  zabronionych wobec  wielu  osób. Biorąc   pod    
uwagę   nasilenie  zaburzeń   psychotycznych  wobec  których  pozostaje  bezkrytyczna, a 
także    rozmiar  ujawnianej agresji  należy  uznać za  konieczne  stosowanie  wobec niej 
środka  zabezpieczającego w  warunkach  wzmocnionego  zabezpieczenia. '(…)                          

Te  zaznaczone  fragmenty   to  schemat   taki sam  dla  wszystkich  innych  osób  ofiar tej komisji. 

Dalej  następują  przepisy  o zakładzie psychiatrycznym ,o  komisji ,  wstawiane  wszystkim z  tego 
samego  pliku  albo  programu  komputerowego  oraz  parafki    nazwisk  członków    komisji  
psychiatrycznej , samych  pseudosław  lekarskich w dziedzinie  psychiatrii  , bez  pieczątek  i  nr  
uprawnień  do  wykonywania zawodu , co  podważa  wiarygodność  tej  opinii.   

W prawym dolny  rogu   tego szablonu  jest  ledwo  widoczna  jedyna  pieczątka  jakiegoś 
sekretarza  Cynkiera   który  być  może  sam sporządza  takie  opinie. 

Nie  wiadomo czy  komisja ta w ogóle  się zbiera  i  jak  wyglądają jej  posiedzenia, skoro  nie  na 
ten temat   żadnych danych. 

W  opinii  te  pseudokomisji  nie ma  nawet  pieczęci  przewodniczącego  tego  bezprawnego  
organu a  raczej  politycznego tworu  systemowego , używanego  do  represji  i prześladowań ,o 
czym świadczą dane  członka  tej  komisji  Kuby Sękowskiego: 

KUBA  SĘKOWSKI prawnik, przedstawiciel  ministra  zdrowia  na liście  Komisji 
Psychiatrycznej  podpisał  się  na   szablonie  czyli  fałszerstwie komisji. Oto jego  polityczna 
kariera  ,   nie ma on  nawet  dyplomu lekarskiego  ogólnego: 

• chief specialist at Ministry of Justice w Ministerstwo Sprawiedliwości 
• Radca prawny w Kuba Sękowski - Radca prawny 

Wcześniejsze      Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych Departamentu Zdrowia 
Publicznego w Ministerstwo Zdrowia 

• Prawnik w Ministerstwo Zdrowia 
• Wykładowca  Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie 
• Członek Rady Społecznej  Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
• Wykładowca  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 
• Ekspert w Wydziale Prawnym Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwo 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
• Praktykant w Konsulat Generalny RP w Toronto 
• Asystent radnego w Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Wykształcenie    Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
• Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
• Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 
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RODZAJE ZAKŁADÓW WYKONYWANI A ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH I 
ZASADY   KIEROWANIA   DO NICH
Obecnie obowiązujące kodeksy: karny i karny wykonawczy do stosowania środków 
zabezpieczających przyjęły zasadę ultima ratio, co oznacza, że stosuje się je tylko wtedy, gdy jest 
to niezbędne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu czynów zabronionych o znacznej szkodliwości
społecznej lub związanych z zaburzeniami psychicznymi sprawców, gdy
inne sposoby są nieskuteczne [1, 2, 3, 4, 5, 6].   Na temat rodzaju zakładów przewidzianych do 
wykonywania środków zabezpieczających i ich podległości wypowiada  się art. 200. k.k.w.
Art. 200  § 1. Środki zabezpieczające związane z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym,
przewidziane w Kodeksie karnym,  wykonuje się w zakładach psychiatrycznych i zakładach 
leczenia odwykowego.
Art. 200b.   Do zamkniętego zakładu psychiatrycznego lub do zakładu leczenia odwykowego 
dysponującego warunkami wzmocnionego zabezpieczenia (  do  którego  skierowała  mnie  w.w  
komisja)  kieruje się sprawcę, jeżeli:
                                                                                                                                                    
1) jego zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób lub powodujące niszczenie 
przedmiotów znacznej wartości nie mogą być opanowane w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym lub w zakładzie leczenia odwykowego, dysponującym warunkami podstawowego 
zabezpieczenia,

2) nie jest możliwe zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się z zamkniętego zakładu 
psychiatrycznego lub z zakładu leczenia odwykowego, dysponującego warunkami 
podstawowego  zabezpieczenia  sprawcy, stwarzającego zagrożenie poza zakładem.

CAŁKOWITE  BEZPRAWIE  I  BRAK  PRZEPISÓW    O WYDAWANIU  OPINII  PRZEZ 
komisję psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia

Zgodnie z art. 201 § 2 k.k.w., o opinię Komisji sąd występuje obligatoryjnie przy kierowaniu
skazanego  do  zakładu,  w  którym  środek  taki  ma  być  wykonywany,  fakultatywnie  zaś  przy
wypisywaniu lub przenoszeniu internowanych z zakładów psychiatrycznych lub zakładów leczenia
odwykowego   (§ 7 pkt 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.08.2004 roku).
Wymienione opinie muszą spełniać określone wymogi formalne, a ich przygotowanie i przekazanie
sądowi powinno przebiegać z zachowaniem właściwej procedury. 

  Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie  określają  swoistych elementów, jakie  powinna
zawierać  taka  opinia,  także  w  treści  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  na  próżno  szukać
podobnych wytycznych  !!!! 
        
      ZATEM    MOGĄ  PISAĆ  CO  CHCĄ  BEZ  ŻADNEGO  NADZORU 
                      CZYLI  SZABLON DLA  WSZYSTKICH  TAKI  SAM

Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia  jest 
sztucznie  stworzonym  organem  przeznaczonym  do  represji osób niewygodnych z takich  lub 
innych  względów, nie  jest  organem spełniającym kryteria komisji,  bowiem  pod  określeniem  
'komisja ' rozumie  się   jakieś  ciało  kolegialne  ,wyznaczone  do  zbadania  sprawy  lub 
okoliczności  ,czy  też wydania  ekspertyzy  oraz  opinii  ekspertów,  polegającej  na  szczegółowym
wypowiedzeniu  się  co  do  sprawy  oraz  tych  okoliczności. 
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W  przypadku komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających , która  wprawdzie  ma
obowiązek  wydać  swoją  opinię  na  podstawie  analizy  dokumentacji,  opinia  nie  zawiera
danych  o takiej  analizie, to  jest  jaka dokumentacja  została  poddana  analizie  oraz  przez  kogo
oraz czego  dotyczyła  sprawa  i okoliczności  sprawy, co   wynika z  treści  tego  szablonu zwanego
opinią . Sam  fakt uczestnictwa w  tej   komisji  polityka  i nie  lekarza  czyli Kuby  Sękowskiego
podważa sens  takiej  opinii

.Obecnie   zamiast   Sękowskiego  są   to   Dariusz   Poznański  (Asystent  Podsekretarza  Stanu,
Departament  Organizacji  Ochrony  Zdrowia)     i   Justyna   Mieszalska   -   Naczelnik  w
Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia …   także nie  lekarze  -  przedstawiciele
ministra  zdrowia. 

                                TAKIE  SAME  SZABLONY BEZ  PIECZĄTEK
                (  aby  nie ujawniać  przedstawicieli  ministra zdrowia  nie  będącymi  lekarzami  ) 

                                                                                                                                                                       
  Rozpoządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie wykazu zakładów  psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do
wykonywania  środków  zabezpieczających  oraz  składu,  trybu  powoływania  i  zadań  komisji
psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 18, poz. 113) – praktycznie  nie
określa  trybu  pracy  ani  regulaminu działalności tej  komisji,  ani też   protokołowania
posiedzeń  poza  określeniem nast.  przepisów:

 §  6.  1.  W skład  komisji  psychiatrycznej  do  spraw  środków  zabezpieczających,  zwanej  dalej
„Komisją”, wchodzą przedstawiciele: 
2. Członków Komisji, w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, powołuje
na okres 5 lat minister  właściwy do spraw zdrowia.
§ 7. Do zadań Komisji należy:
1) analiza dostępnej dokumentacji;
2)  wydawanie  opinii  dla  właściwych  sądów  lub  innych  uprawnionych  instytucji  w  sprawie
przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono wykonywanie
środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych
i zakładach leczenia odwykowego;
3)  wizytacja  i  ocena  zakładów  dysponujących  warunkami  podstawowego,  wzmocnionego  i
maksymalnego zabezpieczenia,  w których realizowany jest środek zabezpieczający;
4)  analiza  informacji  o  liczbie  dostępnych  miejsc  w  zakładach  psychiatrycznych  i  zakładach
leczenia odwykowego przeznaczonych  do wykonywania środków zabezpieczających.
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§ 8. 1. Komisja w opinii,  o której mowa w § 7 pkt 2, wskazując miejsce wykonywania środka
zabezpieczającego,  uwzględnia:
1) rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości;
2) rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości;
3) aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby współistniejące;
4) uzależnienie od alkoholu lub innego środka odurzającego;
5) związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi;
6) ogólną sprawność fizyczną;
7) szczególne wskazania do postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego;
8) przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji.

2. Opinię,  o  której  mowa  w  §  7  pkt  2,  Komisja  wydaje  w  terminie  21  dni  od  dnia
wpłynięcia wniosku.

            CO AUTOMATYCZNIE  CZYNI DZIAŁALNOŚĆ  TEJ KOMISJI  NIELEGALNĄ

Cytuję:

Wiem  na pewno  ,że  ta  cała komisja  psychiatryczna  w  liczbie  8  czy  10  osób  nie   była w  
stanie  przerobić to  jest  każdy z  jej członków  11  tomów  spreparowanych  przeciwko  mnie  akt  
i  cała  praca   tej  komisji  polegała  wyłącznie  na  podpisaniu się  pod  przygotowaną  przez  
przewodniczącego  opinią , która  jedynie  zatwierdzała  kilka   sfałszowanych  przeciwko  mnie  
innych  opinii  w  tym  pierwszą komunistyczną  opinię  z roku 2004.  

Akta  były  u tej komisji  zaledwie  tydzień  lub nieco dłużej, kiedy więc  9   czy  10 osób mogło  
przeczytać i zanalizować  każda z  nich  11  tomów  akt,  nie  jest  to  po  prostu  nawet  możliwe. 
A nawet  gdyby, to każdy   członek  tej  komisji  powinien  był   indywidualnie  sporządzić  ocenę
akt  .

 Organ procesowy  lub inny  organ orzekający  musi  prowadzić  działalność albo  na  
podstawie  STATUTU  albo regulaminu.   Brak  jest    danych  o  nadaniu  komisji    
regulaminu  działalności.

(…..)  Analizując  przepisy  prawa  oraz  praktykę  stosowania  środków  zabezpieczających  należy
wyodrębnić  dwie  grupy  przyczyn  negatywnie  wpływających  na  sprawność  postępowania
wykonawczego  w zakresie  detencji.  Pierwsza  z  nich  to  przeszkody  o  charakterze  faktycznym.
Podstawową przyczyną materialną wpływającą na przewlekłość postępowań jest brak miejsc do
wykonywania  detencji.  Liczba  orzeczeń  w  tym  przedmiocie  systematycznie  rośnie,  czemu  nie
towarzyszy wzrost liczby miejsc w szpitalach. Dla przykładu, w 2004 r. Komisja Psychiatryczna
wydała 286 opinii wskazujących miejsce wykonywania środka zabezpieczającego, w 2007 r. było
ich  już  1490.  Rosnąca  liczba  niepoczytalnych  sprawców(????)   wynika  nie  tylko  ze  wzrostu
wykrywalności przestępstw, ale także zwiększonego zachorowania na choroby psychiczne, które
stają się chorobami cywilizacyjnymi.   ( rzekomo )
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Co z Komisją Psychiatryczną?
Przewlekłość  postępowania  wykonawczego  wynika  również  z  obecnych  zasad  funkcjonowania
Komisji Psychiatrycznej d.s. Środków Zabezpieczających. Na podstawie jej opinii sądy podejmują
decyzje  o  stopniu  zabezpieczenia  oraz  miejscu  wykonywania  środka.  Sprawność  postępowania
sądowego  w dużej  mierze  zależy  więc  od  sprawności  funkcjonowania  Komisji,  tymczasem jej
status prawny – jako organu o scentralizowanym charakterze, rozpatrującego sprawy ze wszystkich
sądów w kraju, bez opinii którego nie można rozpocząć wykonywania środka zabezpieczającego –
powoduje  obstrukcję  procesową.    W toku  konsultacji  społecznych  sędziowie  zajmujący  się
wykonywaniem  orzeczeń  karnych  zgłosili  szereg  propozycji,  których  realizacja  mogłaby
pozytywnie  wpłynąć  na  bieg  postępowania.  W  skrajnie  kategorycznych  wskazywano  na
konieczność  likwidacji  Komisji,  w  innych  sugerowano  powołanie  kilku  komisji  –  celem
zmniejszenia  jej  obciążenia,  a  także  zdecentralizowania  systemu  umieszczania  sprawców  w
zakładach leczniczych. 

Wskazywano  na  konieczność  ustanowienia  organu  nadzorującego  pracę  Komisji.
Wnioskowano też o ograniczenie jej kompetencji do rozpatrywania szczególnych, wywołujących
wątpliwości  przypadków,  jak  również  do  rozstrzygania  sporów  kompetencyjnych  pomiędzy
zakładami  lecznictwa  zamkniętego.  Podnoszono,  że  zasadnym  byłoby  przekazanie  Komisji
uprawnień  do  decydowania  o  zmianie  miejsca  zabezpieczenia  lub  jego  stopnia,  z  możliwością
zaskarżenia takiej decyzji do sądu. Z analizy przytoczonych argumentów wynika, że zmiana statusu
Komisji Psychiatrycznej staje się koniecznością. Rola Komisji, która wydaje opinię opierając się
wyłącznie  na  opinii  sądowo-psychiatrycznej,  de  facto  ogranicza  się  do  lokacji  pacjentów  w
szpitalach. (  ….)
 Monika Zawadzka
Autorka jest sędzią, naczelnikiem w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa
Sprawiedliwości

STATUT   KOMISJI   Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
ROK   2009 
Wytworzył:   Udostępnił:   Administrator AG  (2009-09-24 10:59:33)
Ostatnio zmodyfikował:  Administrator AG  (2012-08-22 11:07:54)

 Rozdział 1   Postanowienia  ogólne   § 1
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, zwany dalej „Ośrodkiem", jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, 
poz. 1092), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem 
tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2 
Siedziba i obszar działania 
§ 2
1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gostynin.
2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 3      Cele i zadania 
§ 3  Celem Ośrodka jest w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnych i zindywidualizowanych świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie 
odpowiadającym aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, w celu zapobieżenia popełnianiu przez te 
osoby w przyszłości czynów zabronionych.
                                                                                8.



§ 4
1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z 
umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w warunkach 
maksymalnego zabezpieczenia –  na  terenie  ośrodka  

2) wykonywanie obserwacji osób, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie 
zdrowia psychicznego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych;
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów 
zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi 
zakłóceniami czynności psychicznych;                                               
4) wykonywanie badań psychologicznych i prowadzenie terapii psychologicznej;
5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym dotyczących zaburzeń preferencji seksualnych;
6) wykonywanie ambulatoryjnych badań sądowo-psychiatrycznych na polecenie sądu lub 
prokuratury;
7) wykonywanie zadań administracyjno-kancelaryjnych w zakresie obsługi prac Komisji 
Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających.

Rozdział 4
Organy i struktura organizacyjna 
§ 5   Organami Ośrodka są:   1) Dyrektor;   2) Rada Społeczna.
§ 6  1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i 
reprezentuje go na zewnątrz.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie 
powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest 
Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która jest powoływana przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia.
2. W skład Rady Społecznej wchodzi:
1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
§ 9   1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
10) Biuro Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających;

http://rops.bip.eur.pl/public/?id=87459
                                                                                                                                                       
Ośrodek realizuje zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem Komisji Psychiatrycznej 
ds. Środków Zabezpieczających działającej przy Ministrze Zdrowia. Do naszego Ośrodka spływają 
wszystkie wnioski z sądów dotyczące wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego. 
Przygotowywane są również pisemne opinie Komisji dla sądów celem realizacji postanowień o 
leczeniu psychiatrycznym sprawców czynów zabronionych.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
 dr n.med. Ryszard Wardeński
 CZŁONEK  KOMISJI PSYCHIATRYCZNEJ  - i  to  on  najprawdopodobniej  preparuje  opinie
będąc  na  miejscu w  ośrodku  i  popisuje się  parafkami  za  inne  osoby.
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JAKA  KOMISJA  TAKA  PŁACA

POSTANOWIENIE    Dnia 22 stycznia 2013r.
Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie: 
Przewodniczący: SSA Robert Kirejew 
Protokolant: Agnieszka Przewoźnik
przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Krzysztofa Błacha
po rozpoznaniu w sprawie I. S. 
na skutek zażalenia wniesionego przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka (...) z/s w G., sekretarza
Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia
na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19 października 2012 roku, sygn. akt V K
49/10  w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia
postanawia  …...............................

UZASADNIENIE

W stosunku do I.  S.stosowany jest  środek zabezpieczający   w postaci  leczenia  w zamkniętym
zakładzie  psychiatrycznym,  orzeczony  przez  Sąd  Okręgowy  w  Gliwicach,  Wydział  V  Karny
Zamiejscowy z siedzibą w Rybniku, w sprawie   o sygnaturze akt V K 49/10.   Sąd Okręgowy w
Gliwicach,  Wydział  V Karny  Zamiejscowy  z  siedzibą  w  Rybniku,  postanowieniem  z  dnia  18
września 2012 r. wystąpił do Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających celem
wskazania zakładu psychiatrycznego o podstawowym stopniu zabezpieczenia,  w którym będzie
mógł być wykonywany w dalszym ciągu środek zabezpieczający wobec I. S..

Komisja Psychiatryczna do Spraw Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia z siedzibą
przy (...) Ośrodku (...)w G.wydała  opinię dotyczącą miejsca realizacji środka zabezpieczającego
orzeczonego wobec I. S., po czym Dyrektor Regionalnego Ośrodka (...)w G.  w imieniu Komisji
wystawił  rachunek opiewający na  kwotę  382,26 zł  „za  zapoznanie  się   i  analizę  dokumentacji
sądowej oraz opracowanie i wydanie pisemnej opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej wskazania
miejsca realizacji środka zabezpieczającego (...)”  i przesłał ten rachunek Sądowi Okręgowemu w
Gliwicach, Wydziałowi V Karnemu Zamiejscowemu z siedzibą w Rybniku.
 Sąd ten postanowieniem z dnia 19 października 2012 roku, sygn. V K 49/10, odmówił przyznania
(...) Ośrodkowi (...) w G. wynagrodzenia tytułem wydania przez Komisję Psychiatryczną do Spraw
Środków Zabezpieczających przy Ministrze  Zdrowia „...pisemnej  opinii  sądowo-psychiatrycznej
dotyczącej wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego...”.
Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie sąd ten wskazał, że rachunek jest bezpodstawny i nie może
być uwzględniony, powołując się m.in. na to, że dokumentacja sądowa, z którą miano się zapoznać
to jedynie odpisy opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej oraz postanowienia o
zastosowaniu  środka  zabezpieczającego,  wydana  „opinia”  nie  miała  charakteru  ekspertyzy,  nie
wymagała posiadania wiadomości fachowych  i nie może być traktowana jako opinia biegłego w
rozumieniu przepisów postępowania karnego, natomiast stanowi jedynie propozycję, ocenę, zdanie
Komisji co do miejsca wykonywania środka zabezpieczającego, nie może być uznana za opinię
sądowo-psychiatryczną  ani  inną  opinię  biegłych,  przez  co  nieprawidłowe jest  powoływanie  się
w rachunku na przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r.  
 i nie mają w tej sytuacji zastosowania jako podstawa prawna przepisy § 7 i 8 tegoż rozporządzenia,
do rachunku nie dołączono nawet stawek obowiązujących w Komisji stosownie do § 8 powołanego
rozporządzenia.
 W zaskarżonym postanowieniu wskazano również, że Komisja Psychiatryczna nie zapoznała 
się z całością dokumentacji leczenia psychiatrycznego internowanego I. S., a swoją opinię, za 
która zażądała niemal 400 zł, oparła głównie na danych statystycznych dotyczących ilości 
wolnych miejsc w zakładzie psychiatrycznym. (SIC) 
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              Oto  sfałszowana  opinia w  mojej  sprawie  czyli szablon bez podpisów.
Członkowie  tej komisji  pracują  i mieszkają w różnych  miastach- w  jaki sposób zapoznali się z  
kilkunastoma tomami  akt sądowych – kiedy i gdzie  ? 
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Są to  spreparowane parafki  nie podpisy. Albo  szablon jest wysyłany  do członków  komisji  po  
podpisy bez analizy  akt  w  tym zaskarżeń i zażaleń. Każdy biegły  i każdy  lekarz powinien  
posiadać  pieczątkę z  numerem   uprawnień zawodowych.
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Zgodnie z polską procedurą karną, istnieje zasada niepodzielności wniosku: jeżeli sprawców
było  kilku  –  złożenie  wniosku  o  ściganie  jednego  z  nich  automatycznie  spowoduje  objęcie
ściganiem pozostałych współsprawców, niezależnie od woli składającego wniosek. 

KPK   Dział VII. Postępowanie przygotowawcze 
Rozdział 33. Przepisy ogólne   Art. 297. Cele postępowania przygotowawczego 
§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy 
3) zebranie danych stosownie do art. 213 ustalanie tożsamości oskarżonego i art. 214 wywiad 
środowiskowy o oskarżonym
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody – 
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu

Opracowanie: Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji   WARSZAWA 2013

Zawiadomienie o przestępstwie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Jeżeli
uważasz, że jesteś w stanie sam wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a zdarzenie nie wymaga
natychmiastowych działań organów ścigania), możesz wysłać pocztą, mailem, faksem czy
też przynieść osobiście  napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie.
Takie   zawiadomienie możesz napisać samodzielnie.  Jeśli złożyłeś zawiadomienie na piśmie i 
wyczerpująco przedstawiłeś okoliczności popełnienia  przestępstwa, czynność tę możesz uznać za 
zakończoną. Pamiętaj jednak, że prawdopodobnie niebawem zostaniesz wezwany do złożenia 
zeznań w charakterze świadka.

Art. 315a. Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka .Od 
przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest 
niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych.                 
                                                                              

Załączniki  : 
1.Wniosek  o unieważnienie  postępowania z  roku 2016
 2. Antypsychiatria  dane 

                                                                                         POKRZYWDZONA
                                                                                      mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                                          naukowiec, historyk, 
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Krystyna  Ziemlańska                                                                          Dnia 27  stycznia  2021
20- 860  Lublin
ul.  Paderewskiego 4- 179
redakcja@bialyorzel.edu.pl 

                                                                        pr.gostynin@plock.po.gov.pl 
                                                                  Prokuratura Rejonowa w Gostynin
                                                                             09-500 Gostynin
                                                                        ul. Wojska Polskiego 56

SYGN  PR  Ko 3. 2021

ZASKARŻENIE Z WNIOSKIEM DYSCYPLINARNYM

Zaskarżam  zastępcę  Prokuratora  Rejonowego  Damiana  Zimniaka  o  sfałszowanie  akt to
jest tworzenie  fałszywych  dowodów   na moją szkodę  oraz  szkodę  innych  ofiar  Komisji
Psychiatrycznej    do  Spraw   Środków   Zabezpieczających    wg   zawiadomienia   o
przestępstwie z dnia 4  stycznia  wysłanego emailem  do  Prokuratury .

Wnoszę   także   przeciwko   Prok.  Damianowi   Zimniakowi  wniosek   dyscyplinarny  z
powodu  przekroczenia  przez  niego  art. 231  Kk  oraz    Art. 249. Kto przez tworzenie
fałszywych dowodów  lub  inne  podstępne  zabiegi  kieruje  przeciwko  określonej  osobie
ściganie o przestępstwo, wykroczenie  lub przewinienie dyscyplinarne   -   albo w toku
postępowania zabiegi takie przedsiębierze  -   podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 5.

W  dniu   27  stycznia   o  godzinie   14:30 zeznawałam do protokołu  w  sprawie  w  V
Komisariacie   Policji  w  Lublinie  w sprawie  w.w zawiadomienia   o   przestępstwie   i
funkcjonariuszka  która  pobierała  zeznania do protokołu  okazała  mi  podrobione  akta
czyli  sfałszowane w  taki sposób, że    ze  stron  A- 4  z  mojego  pliku  zostały zrobione
strony poziome  . Na jednej  takiej poziomej  stronie  zostały celowo  wydrukowane ze
zmienionym układem  stron  dwie  strony A- 5,  wymieszane,  pourywane, z brakami w
tekście   co   zauważyła   przy   mnie    Malwina   Jagiełło   starsza  posterunkowa
przeprowadzająca  zlecone  czynności.  Jak  sama  stwierdziła - nie mogła się połapać w
tych  wydrukach, nie wiedziała o co  chodzi w  sprawie  oraz  stwierdziła,że  dostała  akta
pourywane  czyli zdekompletowane  , co było celowe  i  zamierzone.  

W  związku z czym załączam ponownie  to samo zawiadomienie  o  przestępstwie z dnia  4
stycznia   oraz   drugi  plik  Antypsychiatria   i  domagam  się   pociągnięcia  do   karnej
odpowiedzialności   sprawcy   przestępstwa  to  jest   zastępcy  prokuratora   Rejonowego
Damiana  Zimnika. Spreparowane  przez  niego niewłaściwe  wydruki  są dowodem.

Poniżej  jest treść  mojego  zeznania  pobranego do protokołu z  pliku. 

                                                                    POKRZYWDZONA

                                                                mgr   Krystyna  Ziemlańska 



      27 stycznia  2021   roku  V  Komisariat Policji w  Lublinie 

W  dniu  4 stycznia  2021  roku wniosłam  e- mailem na  adres 

   pr.gostynin@plock.po.gov.pl    Prokuratura Rejonowa w Gostynin    09-500 Gostynin

zawiadomienie  o  przestępstwie z  wnioskiem  o ściganie  i ukaranie przeciwko 
Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających   - obecnie pod nazwą 
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  adres   09 - 500 Gostynin, 
ul. Zalesie 1 A
a  w  szczególności  jej  dyrektora i przewodniczącego  Ryszarda  Wardeńskiego 
i zaskarżyłam  tę komisję   o    popełnienie  wielu   czynów karalnych   to jest  sfałszowania 
opinii   Komisji  na moją szkodę  oraz  fałszowania innych  opinii   przeciwko  wielu innym 
osobom .

Dalsze  fakty  i okoliczności -  wg  zawiadomienia  pisemnego  oraz  załącznika  
dotyczącego  psychiatrii w Polsce i na  świecie.

                                              WNIOSEK DOWODOWY  1.  
W  związku z  zawiadomieniem  wnoszę w niosek dowodowy o  przeprowadzenie dowodu  
to jest  ustalenie :

1. w  jaki sposób  są sporządzane  opinie  tej komisji

2. kiedy i gdzie spotyka się   ta  komisja

3. w  jaki sposób  komisja  zapoznaje   się  kiedy i gdzie z aktami  na podstawie  których 
sporządzane są  opinie  tej komisji 

4. czy  istnieją  jakieś protokoły  ze  spotkań tej komisji  oraz  protokoły zapoznania się  z  
aktami spraw  przez  każdego członka  tej komisji a  jeśli  nie ma  takich protokołów  to  w 
jaki sposób i gdzie  członkowie  tej  komisji  zapoznają się z  aktami  spraw

5. czy istnieją    jakieś  indywidualne  oceny  akt w  tym  ocena  akty mojej  sprawy z  roku 
2008  sporządzone  przez  poszczególnych  członków  tej  komisji 
 
6. czy członkowie  komisji  podpisują się na   opiniach  osobiście  ,  gdzie i  kiedy  
podpisują się na    opiniach 

7. kto   przygotowuje  , opracowuje i sporządza  opinie  które  są  podpisywane  przez  
członków komisji

8. dlaczego na opiniach  w  tym na  mojej  opinii  brak jest pieczątek członków  tej komisji  
oraz  podpisów imiennych  tylko  parafki   oraz  jakieś  litery  zamiast  imienia i nazwiska   
członków  komisji 
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Wnoszę  także o  sprawdzenie wszystkich innych  opinii  tej komisji   sporządzonych  od 
początku istnienia  tej komisji  przez wszystkich jej  członków  , poprzednich oraz  
obecnych   oraz  porównanie  tych  opinii z  moją  opinią z  roku 2008 – to znaczy, czy  są  
one  te opinie podobne w treści,  czy zawierają takie same  lub podobne podpisy    i inne  wg
p. 1  - 8. 

                                              WNIOSEK DOWODOWY  2.  

W  związku z  zawiadomieniem  wnoszę w niosek dowodowy o  przeprowadzenie dowodu  
to jest  ustalenie   w  związku z wniesionym załącznikiem  o psychiatrii  : 

1.  na jakiej podstawie  prawne i  jakich przepisach   prowadzą działalność  lekarze  
psychiatrzy w Polsce

2. jakie posiadają  i  przez  kogo  nadane  uprawnienia do wykonywania  zawodu psychiatry

3. gdzie    uczą się  psychiatrii  ,  na podstawie  jakich podręczników  , oraz   czy   posiadają 
jakieś zdane  egzaminy w  tej dziedzinie poświadczone dyplomami  lub certyfikatami bądź  
innymi zaświadczeniami

4.  wnoszę  także o ustalenie   na czym  polegają  tak zwane  badania psychiatryczne, czy  
istnieją jakieś  formalne  kryteria  przeprowadzania  takich badań   w formie    wytycznych  ,
przez  kogo sporządzone  są  te  wytyczne  jeśli istnieją  i gdzie można się zapoznać  z  tymi 
wytycznymi -  czy jest to  jakaś  ankieta  medyczna  lub inny wzór  na podstawie  którego  
prowadzone   były i  są badania  psychiatryczne   ;  jeśli  takich wytycznych  nie ma  i nie  
było  to   na jakiej podstawie były i są  przeprowadzane  takie  badania  i jakie  kryteria były
i są  stosowane do oceny  stanu zdrowia  psychicznego  pacjentów  oraz  osób  oskarżonych 
lub świadków

Pytania  powyższe  dotyczą  także  członków Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków
Zabezpieczających .

Jako dowód  załączam  ankietę  medyczną  określającą  wytyczne  do  przeprowadzania  
badań psychiatrycznych  która w moim  przypadku nigdy nie  była  stosowana.

Nie  są   to  w pełni  prawidłowe  wytyczne  ale  przynajmniej  jakiś  układ  ramowy  w  
pytaniami,  które  każdy lekarz  psychiatra  powinien zadać  każdej osobie  badanej      aby  
w  razie  potrzeby  posiadać dokument z  przeprowadzenia  badania  wraz z  udzielonymi 
odpowiedziami.
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Krystyna  Ziemlańska                                                                       Dnia 8    marca   2021
20- 860  Lublin
ul.  Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel.vip.interia.pl

                                                 PROKURATURA OKRĘGOWA W PŁOCKU
                                                    09 - 404 Płock  Plac Obrońców Warszawy 8
                                                     E-mail: prokuratura@plock.po.gov.pl 

Sygn PO IV  Dsn  59.2021 z dnia 23  luty 2021    
zarządzenie  Prokuratora  Okręgowego odebrane w dniu  5  marca 2021

                                                SPRZECIW  NA ZARZĄDZENIE  

                           Podstawa   prawna  KPK   Art.  466.  [Zażalenia na zarządzenia] 
§  1.  Przepisy dotyczące sprzeciwów i zażaleń na postanowienia stosuje się odpowiednio do 
sprzeciwów i zażaleń na zarządzenia.

Wnoszę sprzeciw na  zarządzenie  Prokuratora  Okręgowego Przemysława  Tarczyńskiego o 
wyznaczeniu  Prokuratury  Rejonowej w  Płońsku   do  prowadzenia  postępowania w  przedmiocie 
zawiadomienia  o  przestępstwie  dotyczącego  Komisji Psychiatrycznej w  Gostyninie do  Spraw  
Środków  Zabezpieczających oraz domagam   się przywrócenia  właściwości Prokuraturze w  
Gostyninie.

UZASADNIENIE

  Zarządzenie zmiany prokuratury jest stronnicze  i niezasadne. Pismem z dnia  27 stycznia  2021
zarzuciłam  słusznie   Prokuratorowi   Damianowi   Zimniakowi    z  Prokuratury   Rejonowej  w
Gostyninie  spreparowanie akt  to jest mojego zawiadomienia  o  przestępstwie w  taki sposób, że
porobił  on celowe  wydruki  pliku PDF   nie w pionie  ale w  poprzek  czyli  na pewno świadomie
aby   zawiadomienie   było   nieczytelne  i  niezrozumiałe   i  takie   było  dla   aspirantki  w   V
Komisariacie Policji  w  Lublinie, na  co sama  mi  zwróciła  uwagę.  Nie da  się  wydrukować
stron  z pliku  PDF  w  pionie  bez  przekręcenia pliku  na  poziom  .

Dowodem na  umyślność  takiego postępowania  jest  pismo  Prokuratora   Zimniaka z dnia   8 luty
z  wnioskiem  o wyłączenie całej podległej  mu  prokuratury  od  postępowania w sprawie  mojego
zawiadomienia,  czym  się  przyznał do winy,  bo w  przeciwnym wypadku  nie zwracałby się z
takim  wnioskiem.
Zamiast  pociągnięcia  go do  służbowej odpowiedzialności  Prokurator Okręgowy  przychylił się
do    jego wniosku  co   samo w sobie  budzi  poważne  zastrzeżenia  co do    jego etyki zawodowej.
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Nie widzę  powodu wyłączania  całej  Prokuratury w  Gostyninie  która  jest    położona na  terenie
zaskarżonej  Komisji  Psychiatrycznej w  bezpośredniej  lokalizacji   w  jakiej  nie jest  położona
Prokuratura w  Płońsku.  
 Prokurator   Okręgowy   powinien   był   zbadać   sprawę   tych   przerobionych   akt  czyli
niewłaściwych wydruków  oraz   odpowiednio zareagować   jako zwierzchnik   a  tak nie uczynił.  

Gdyby  zaskarżony  Prokurator  Zimniak  nie   czuł się winny  przerobienia  wydruków w sposób
uniemożliwiający ich identyfikację,  to  nie  wyłączałby aż całej  prokuratury  od  postępowania.

Tak  nie może  być, że  prokurator  czuje się  i postępuje bezkarnie,  jest  organem  prawa  i jego
zadaniem  jest ściganie  przestępstw .
W  tym wypadku jednak  nie chciał  dopuścić  do  postępowania przygotowawczego  przeciwko
przestępcom z   Komisji Psychiatrycznej. 
Powinien   być    zawieszony  w  czynnościach   prokuratora   za  popełniony  czyn   zgodnie  z
wnioskiem  dyscyplinarnym, który nie został rozpatrzony. 

Czy  prokuratorzy  w  Płońsku będą w  stanie  prowadzić  sprawne  śledztwo  na odległość  ? 
Czy będą dojeżdżać  do  Gostynina  w  celu  prowadzenia czynności  śledczych  i innych ?
Zwykły  aspirant z  jakiegoś  komisariatu  nie da sobie rady z  tak rozległą  sprawą  która  wymaga
badania akt, opinii  komisji  i  innych  danych  wg moich   wniosków  dowodowych  z dnia   
27 stycznia  2021   roku.
Chyba, że  chodziło  Prokuratorowi Zimniakowi o  to aby te  wnioski  nie były uwzględnione na
miejscu w  Gostyninie  a  od  27  stycznia  można  było  już  przeprowadzić    dochodzenie  lub
śledztwo  na podstawie tych wniosków. 

W  związku z powyższym, zaskarżam  w.w zarządzenie   i  wnoszę o  jego  uchylenie   oraz
uwzględnienie  wniosku dyscyplinarnego.  Domagam się  także   informacji w  sprawie  akt to jest
jakie wydruki zostały  przekazane- jeśli  już  zostały  przekazane do  Prokuraty w  Płońsku,  czy  te
przerobione   i  przekręcone    czy  prawidłowe  .  

W  sprawie  tej  powinien  był  zająć  właściwe  stanowisko  Prokurator  Rejonowy  Paweł Siemion
zwierzchnik  Prokuratury  Rejonowej w Gostyninie  a nie  Prokurator  Okręgowy. 

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016r.Prawo o prokuraturze 
Art 7 §8.W razie stwierdzenia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa prokurator przełożony
jest obowiązany żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który
obrazy się dopuścił .

Art.135.§1. Prokurator oraz Prokurator Generalny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności
karnej  ani  tymczasowo aresztowany  bez  zezwolenia  sądu  dyscyplinarnego,  a  zatrzymany  –bez
zgody  przełożonego  dyscyplinarnego. Nie  dotyczy  to  zatrzymania  na  gorącym  uczynku
popełnienia przestępstwa. 

Art.137.§1.Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w tym
za:
1)oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa;
2)działania  lub  zaniechania  mogące  uniemożliwić  lub  istotnie  utrudnić  funkcjonowanie  organu
wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury; 
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Art.140.§1. W razie stwierdzenia oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy prokurator
przełożony, niezależnie od innych uprawnień, wytyka to uchybienie prokuratorowi, który się go
dopuścił, po uprzednim zażądaniu wyjaśnień. Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia nie wpływa na
rozstrzygnięcie sprawy. 

Art.142.§1. Karami dyscyplinarnymi są 
w  tym wypadku  
2a)obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o  5% –50% na okres od sześciu miesięcy do dwóch
lat .

                                            Nie  mniej  niż  50 %  do 6 miesięcy.

Do wiadomości  :

1.    Prokuratura Rejonowa w Gostynin
 pr.gostynin@plock.po.gov.pl
Paweł Siemion - Prokurator Rejonowy 

2.   Prokuratura Rejonowa w Płońsku
pr.plonsk@plock.po.gov.pl
Ewa Ambroziak - Prokurator Rejonowy, 

                                                                          Pokrzywdzona   mgr   Krystyna  Ziemlańska 
                                                                  
                                                              
  

NIE  UDZIELONO  ODPOWIEDZI 
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