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               Zawiadomienie  o  przestępstwie z wnioskiem  i  ściganie i ukaranie 
      wniesione także na  płycie  CD R  format  Libre  Office z którego  można  pobrać  treść
                       Zawiadomienie  opiera  się na  dowodach z  dokumentów.

 Oskarżony
 Bogusław  Kułakowski były  prezes  spółki  PTC ERA  GSM 
 zatrudniony w :  T - Mobile SA
  ul. Marynarska 12  ( dzielnica  Mokotów)
 02-674 Warszawa

Zgodnie z polską procedurą karną, istnieje zasada niepodzielności wniosku: jeżeli sprawców
było kilku – złożenie wniosku o ściganie jednego z nich automatycznie spowoduje objęcie ściga-
niem pozostałych współsprawców, niezależnie od woli składającego wniosek. 

Współsprawcy to  :
dział marketingu  spółki  PTC ERA  GSM obecnie  T  Mobile  , SSO  Mirosława  Kowalska 
i  zarządy  PTC ERA  GSM oraz  T  Mobile oraz  Izba  Administracji Skarbowej i Urząd  Skarbowy
dla  Warszawy   Mokotowa 
                                                                                                                                                                
 Działając w  imieniu własnym wnoszę  oskarżenie przeciwko  Bogusławowi  Kułakowskiemu by-
łemu  prezesowi  spółki  PTC ERA  GSM obecnie związanemu zawodowo z  T  Mobile  SA   które-
go oskarżam  o popełnienie  czynów  karalnych  z   Ustawy o prawach  autorskich i pokrewnych   
oraz  o  przestępstwa fałszowania  i podrabiania dokumentów. Przestępstwa  te  nie podlegają   
przedawnieniu.

Pozostałe osoby  oskarżam  o  współsprawstwo  i czynny udział w  czynach zabronionych  popeł-
nionych  z  naruszenia  ustawy  o prawach  autorskich i   pokrewnych. 

Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich – podobnie jak inne roszczenia majątkowe – ulega-
ją przedawnieniu, tzn. że po upływie określonego przepisami prawa czasu ten, przeciwko 
komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. 
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Żaden z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wskazuje jednak terminu
przedawnienia roszczeń z zakresu prawa autorskiego. W niektórych sprawach możliwe jest powoła-
nie  się  na dłuższy termin  przedawnienia  wynoszący 20 lat.  Dotyczy to sytuacji,  gdy naruszenie
praw autorskich będzie jednocześnie przestępstwem, co w przypadku naruszeń praw autorskich jest
zjawiskiem  stosunkowo  częstym  ze względu  na katalog  przestępstw  uregulowanych  w art.  115
i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 Co istotne, ocena czy dane zachowanie naruszyciela praw autorskich realizuje znamiona czynu za-
bronionego na potrzeby oceny zasadności zastosowania dłuższego terminu przedawnienia należy
do sądu cywilnego i dla jego przyjęcia nie jest konieczne wydanie wyroku skazującego za popełnie-
nie przestępstwa lub choćby nawet wszczęcie postępowania karnego. 

Z reguły zatem można znaleźć argumenty przemawiające za zastosowaniem 20-letniego terminu
przedawnienia,  jednak jego zastosowanie zależy od sądu,  który za każdym razem swoją decyzję
musi podjąć w wyniku analizy materiału zgromadzonego w konkretnej sprawie w związku z czym
można przyjąć, że 20 letni termin przedawnienia jest podstawowym terminem przedawnienia rosz-
czeń w omawianych sprawach i  w niektórych sytuacjach może on znaleźć zastosowanie. Jeżeli na-
ruszenie  praw  autorskich  jest  jednocześnie  przestępstwem,  termin  przedawnienia  wnosi  20  lat
od dnia naruszenia. 

Kwalifikacja   prawna czynu oraz  charakterystyka czynu ( inaczej znamiona)

  Bogusław  Kułakowski  jest  oskarżony  o  czyn karalny to jest o : 

-  naruszenie  Ustawy  o prawach  autorskich i pokrewnych to jest kradzieży i przywłaszczenia  au-
torskiej  strategii marketingowej typu  corporate  identity oraz  jej wdrożenie i rozpowszechnianie  
jako   strategii  sieci  ERA  w  celu osiągnięcia  korzyści  majątkowej dla  siebie oraz  dla  spółki 
poprzez  przeróbkę  to jest  adaptację   tej strategii   jako dzieła  autorskiego wraz z wynikami  ba-
dań rynku począwszy od roku 2001 jak też    trwałe przywłaszczenie   zysków  należnych  autorce  
strategii  czyli  pokrzywdzonej  jako stałe  źródło dochodu , które  to  przestępstwo  jako czyn cią-
gły  jest  kontynuowane  bez  przerwy  do roku  2001 do chwili  obecnej  przez  spółkę  PTC ERA  
GSM  obecnie  jako  T  Mobile;

-   posługiwanie się  sfałszowanymi  dyplomami i  innymi dokumentami dotyczącymi pracy zawo-
dowej; 

-  przekupienie  SSO  Mirosławy Kowalskiej  przeciwko  pokrzywdzonej w  roku 2002  w  celu  od-
dalenia   uzasadnionego  powództwa pokrzywdzonej  za pomocą sfałszowanego wyroku ; przestęp-
stwo to jest domniemaniem;za  domniemanie uważa  się  każde  domniemanie prawne  wynikające 
z normy prawnej nakazującej przyjmowanie określonych faktów za stwierdzone – które to fakty  to 
jest  postępowanie  SSO Kowalskiej w  czasie  rozprawy w roku 2003 oraz  sfałszowanie przez  nią 
wyroku  na to wskazują;
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Rozdział 14   Odpowiedzialność karna  Bogusława  Kułakowskiego 

Art.115.1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 3.  2.Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez poda-
nia nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowa-
nia, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fono-
gram, wideogram lub nadanie.                              

Art.116.1. Kto bez uprawnienia  albo wbrew jego warunkom  rozpowszechnia cudzy utwór  w
wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
nadanie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2.  Jeżeli  sprawca  dopuszcza  się  czynu  określonego  w  ust.1w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowej,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1stałe źródło docho-
du albo działalność przestępną, określoną w ust. 1,organizuje lub nią kieruje,podlega karze pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 

Przywłaszczenie – występek polegający na włączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa
majątkowego do swojego majątku. 
Sprawca, który przywłaszcza sobie rzecz postępuje z nią tak, jakby był jej właścicielem. Przywłasz-
czyć można również prawo majątkowe, ale tylko takie, które sprawca mógł uprzednio legalnie wy-
konywać lub z niego korzystać np. na podstawie zezwolenia udzielonego mu przez osobę uprawnio-
ną. Przywłaszczenie prawa sprowadza się do tego, że sprawca zaczyna wykonywać prawo tak, jak-
by sam był osobą uprawnioną czyniąc to dla siebie z pominięciem osób, którym to prawo przynale-
ży. Przywłaszczenie musi mieć charakter trwały, co oznacza wystąpienie po stronie sprawcy animi
rem sibi habendi.Istotą przywłaszczenia jest bowiem zamiar  bezprawnego władania cudzą rzeczą,
bezprawne nią dysponowanie, czy nawet bezprawne zatrzymanie, i trwałe włączenie przez sprawcę
przedmiotu przestępstwa do własnego majątku. 

Art. 284 KK 
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust.1w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1stałe źródło docho-
du albo działalność przestępną, określoną w ust. 1,organizuje lub nią kieruje,podlega karze pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Bogusław  Kułakowski jest oskarżony jest  także o  wpływanie  na  sąd 

 Sędzia  Sądu  Okręgowego w Warszawie   SSO Mirosława  Kowalska popełniła czyn  karalny   po-
pełniony z  naruszenia  Art. 217 KK  to jest  umyślnego sfałszowania  wyroku
 Sygn  akt  IV C 2303/02   poprzez  poświadczenie nieprawdy w  tym  wyroku  co do okoliczności
prawnych-  wg   uzasadnienia i okoliczności w  uzasadnieniu -   oraz  o  przyjęcie  korzyści  mająt-
kowej  z    odpowiedzialności  za  czyn popełniony z  Art. 115  pargf 4 KK   od pozwanej  spółki
PTC ERA  GSM co miało  miejsce zapewne   za  pośrednictwem  pełnomocników  tej spółki za
wiedzą i  zgodą  oskarżonego  Bogusława  Kułakowskiego  jak też  o fałszowanie akt  sądowych .
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UZASADNIENIE  Z  OPISEM TO JEST  TŁO  OGÓLNE  SPRAWY 

W  roku 2002 zostało  wniesione powództwo  do Sądu Okręgowego w Warszawie  przeciwko 
spółce  ERA  GSM , ówczesna siedziba  Aleje Jerozolimskie  181, Warszawa, o odszkodowanie z
tytułu kradzieży naukowej  strategii  marketingowej oraz  wielu innych autorskich projektów  do tej
strategii. Pomimo  wniesienia  niezbitych dowodów na   naruszenie Ustawy  z dnia 4 lutego 1994r.o
prawie autorskim i prawach pokrewnych , Sąd  oddalił powództwo na fałszywej przesłance  praw-
nej i nie dopuścił do  postępowania dowodowego  na podstawie  wniosku dowodowego powódki.  

Wniosek dowodowy  nakazywał    wykazanie  przez  ówczesne  władze spółki  ERA GSM  praw
autorskich do  wdrożonej strategii marketingowej   poprzez  wykazanie, czy    spółka  Era  GSM
posiadała  jakieś własne  autorskie  opracowania  lub inne  strategie , które przyniosły tej spółce
ogromne  zyski  i dochody. Wówczas  spółka  ERA  GSM  nie wykazała, że  posiadała  jakąkolwiek
inną  strategię  lub inny  projekt  który  mógł  przysporzyć  jej  wielkie  zyski.

W   treści wyroku  Sądu  Okręgowego   Sygnatura akt  IV C 2303/02  Sąd   poświadczył  niepraw-
dę, że   nie został  wniesiony żaden wniosek dowodowy oraz, że  naukowy projekt  powódki to były
nic nie  znaczące  uwagi i zapiski.

Także  jak wynika z  przebiegu  ówczesnej  rozprawy, wg załączonego jej opisu, mogło dość  do
przekupienia  Sądu, na co wskazywało zachowanie  Sądu  oraz  lekceważenie powódki i dowodów.

Wyrok  Sądu  Okręgowego z roku 2003   został  następnie podtrzymany  przez  Sąd Apelacyjny  bez
postępowania dowodowego  na  tej samej  fałszywej przesłance  prawnej.
Dalej  przez  kilka lat  powódka  walczyła  o uznanie jej  praw  majątkowych i udziałów w zyskach
poprzez  nieustanne odwoływanie się do  organów , ale  bezskutecznie.
W tym czasie  spółka  ERA  GSM  została  przekształcona  w spółkę  akcyjną  na podstawie   pozy-
skania  nieuprawnionych  zysków pochodzących  z  kradzieży naukowego  projektu  powódki. 

Zyski  te  były księgowane  jako dochody  z  wielu pozyskanych klientów,  ale   pochodziły  z  re-
klam  i promocji , które były  adaptacją  oraz  opracowaniem  strategii powódki  i jej  projektów a
dokładniej  przeróbką  tych projektów  poprzez   ich podrobienie  i podszywanie się  pod  autorstwo
prawdopodobnie  przez dział marketingu spółki  ERA  GSM.  

  Jednakże  odpowiedzialność  za ten  proceder  ponosi  przede wszystkim  ówczesny  prezes  zarzą-
dy ERY  GSM  Bogusław  Kułakowski, posiadacz  czterech dyplomów ( nigdzie nie potwierdzo-
nych co sprawdzałam) który odbierał  korespondencję   powódki z projektami oraz  samą  strategią. 
Jestem w posiadaniu  koronnego dowodu na kradzież   strategii  marketingowej oraz innych  projek-
tów autorskich  to jest pisma   faxu od Bogusława  Kułakowskiego   z dnia 
 3 września 2001 roku z jego odręczną adnotacją na  tym faxie  o treści:

  DG  Mec.  Rogalski 
 Janusz w marketingu powinni  mieć materiały, xero  zrób i zwróć pani materiały.  5- 09-01.
  Za  zgodność z oryginałem  podpisała się  radca  Katarzyna  Lauritsen.

W    piśmie  tym i faksie , który  uzyskałam  kilka  lat później z akt innej sprawy,  chodziło o udzie -
lenie mi odpowiedzi na żądanie zwrotu  wysyłanych do sieci  ERA GSM  projektów   marketingo-
wych z powodu   braku odpowiedzi na  składane  oferty współpracy  i   niedopuszczenie mnie do
spółki jako udziałowca.  
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W piśmie z dnia 7 września 2001  do zarządu sieci  ERA    oskarżyłam zarząd spółki o działanie na
jej szkodę   oraz  o przywłaszczenie portfolio  i materiałów   to   jest strategii i  projektów marketin-
gowych, oraz  o posłużenie się  segmentem tej strategii do  spotu reklamowego   oraz  o wdrażanie
tych projektów  wg treści  pisma.  Również  i to pismo  było przekazane  do ówczesnego radcy  sieci
ERA mecenasa  Rogalskiego wg adnotacji  na tym piśmie.   Pismo to   z  tą  adnotacją także  pozy-
skałam kilka  lat później z akt  innej sprawy  .

Wiele  razy  przez  wiele  lat wnosiłam te pisma  jako dowody do   organów  które  oddalały  moje
skargi, na pewno w  układzie  sprawczym z ówczesnym  zarządem sieci  ERA  GSM.

W  tym czasie zmieniały się zarządy spółki  ERA  GSM    obecnie  T Mobile  a  udziałowcy nie zna-
jąc  prawdy o pochodzeniu  wielkich zysków spółki   otrzymywali  gigantyczne dywidendy . 

Także  radcy  prawni  sieci  ERA doskonale wiedzieli o kradzieży  praw  autorskich majątkowych
i nagłym wzroście  dochodów zadłużonej  uprzednio spółki  ale  działali w  interesie spółki  oraz  jej
zarządu.  Nawet  nasyłali na mnie komorników za  zgodą  i wiedzą  prezesa  zarządu  PTC ERA
GSM   oskarżonego  Bogusława  Kułakowskiego  na podstawie  sfałszowanych przeciwko  mnie
nakazów  i  innych dokumentów  o  rzekomych długach  i zaleganiu  z płatnościami  za  korzystanie
z telefonu  komórkowego i  abonamentu , którego wtedy w sieci  ERA  nie posiadałam, celem  za-
straszania mnie  i wywierania  presji. 
  
Jest  o tym  nawet  mowa  w oddalonym przez  Sąd  wniosku dowodowym z  roku 2002, przy  czym
akcje  takie  były  przeciwko  mnie  kilkakrotnie  ponawiane w  latach późniejszych, gdy  wnosiłam
w.w  skargi do  organów  czyli do prokuratur.  Także i  sprawy  karne z  tytułu podrobienia  tych
nakazów  i innych dokumentów  wnoszone do  prokuratur były oddalane  i umarzane na korzyść
spółki  ERA  GSM. 

  Wg  danych  zbieranych  przeze  mnie  sukcesywnie  przez  lata,  już w roku 2002  spółka  ERA
GSM, która   była zadłużona  na kilka  miliardów złotych,  nagle zaczęła  spłacać  te  długi,   fałszu-
jąc  sprawozdania finansowe, jako  rzekome zyski z pozyskanej  olbrzymiej  bazy  abonentów.

Działo się  tak  na skutek  zmiany  wizerunku spółki  , która  do czasu  wdrażania  mojej strategii ,
miała  tylko jeden  nieatrakcyjny  folder z promocją  usług   Pakiet dla zaawansowanych-   a potem
zaczęły się pojawiać  nagle  w  milionowych nakładach  atrakcyjne  i przebojowe  reklamy, które
przyciągały miliony nowych  klientów.  Reklamy te  zawierały elementy  mojej  strategii , wdrażane
pośrednio   poprzez  naśladownictwo  i umiejętne  podrabianie  i przerabianie, ale  sens tych przeró-
bek  i  założenia  psychologiczne  i strategiczne   były takie same. Wykazałam te liczne zbieżności
w pozwie z  roku 2002 ale  zostały one nazwane  przez  ówczesny  Sąd  nic nie znaczącymi adnota-
cjami  i uwagami  czynionymi na folderach.  

 Po oddaleniu  tego powództwa oraz  samej  apelacji  nadal  trwało  wdrażanie  mojej strategii i  dal-
sze  zyski  z  pozyskiwanych  abonentów  spółki ERA  GSM, co tylko świadczy o układach zarządu
sieci  ERA  w  organach,w  których  nic  nie  mogłam uzyskać  przeciwko  sprawcom.

  W  sensie  ogólnym:
Autorskie prawa majątkowe- stanowią, że twórcy przysługuje wyłącznie prawo do korzystania z
utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za
korzystanie z utworu. Prawo do rozporządzania utworem - podobne zasady jak w prawie rzeczo-
wym (sprzedaje lub udziela licencji) autor. Może sprzedać utwór osobie trzeciej, może go darować,
użyczyć.  Prawo do korzystania z utworu oznacza, że twórca lub inny podmiot uprawniony  - o ile
jest uprawniony - ma prawo do korzystania i podpisania się pod utworem.
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Polem eksploatacji jest w szczególności:
utrwalenie      -  zwielokrotniane  - wprowadzane do obrotu 

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór -cechy:
• rezultat pracy twórczej człowieka, który nie musi posiadać żadnych zdolności do czynności

prawnych (nie jest konieczne spełnienie określonych kryteriów np. wiek, wykształcenie)
• powinien stanowić przejaw działalności twórczej
• powinien mieć indywidualny charakter

Podmiot praw autorskich :
podmiotem prawa jest twórca - prawo autorskie powstaje w sposób pierwotny, tzn. twórca z
mocy prawa uzyskuje ochronę w momencie stworzenia utworu, nie jest konieczny dodatko-
wy akt prawny.  Nie ma minimalnego wieku aby uzyskać status twórcy w rozumieniu prawa
autorskiego. Wykształcenie również na to nie wypływa ani stan zdrowia.
 Moje   ówczesne  wykształcenie   zwłaszcza  prawne  było  jeszcze  dość  słabe,   co  było
przeciwko  mnie  wykorzystywane  . Nie stać mnie  było na adwokata  ale  obecnie  po wie-
lu  latach  samokształcenia i uzupełniania wiedzy  jestem  inną osobą, której  nie można  już
tak lekceważyć.

                                          I dalej zgodnie z  ustawą                               
USTAWA z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych
                   Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669.  

Rozdział 1
Przedmiot prawa autorskiego
Art.1.1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wy-
rażenia (utwór). 
2.W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1)wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystycz-
ne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) 
Art.2.1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie,  przeróbka, adaptacja, jest
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 
2.Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego
(prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypad-
ku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie
opracowania 

Posiadam  dane z  lat poprzednich o  kroczących zyskach   spółki   ERA   GSM  i jej następców
wg załączonych dowodów. Dowody te  to opracowania z powództwa z  roku 2002,  oraz  foldery  i
ulotki wraz  ich szczegółowymi opisami. 

 Nie są  to wszystkie  foldery i ulotki  promocyjne  zawierające  wdrożoną strategię  marketingową
oraz  inne autorskie  projekty,   są to  zachowane  foldery  z  akt sprawy,  które  przez  lata  uległy
rozproszeniu .

Dlatego Sąd   powinien  zapoznać się z  pełnymi aktami powództwa
 z  roku 2002  Sygn  IV C  2303/02. 
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Załączone dowody    były jako foldery i ulotki oraz inne  opracowania  zwielokrotniane  i wprowa-
dzane do obrotu w milionowych  nakładach w całej  Polsce we wszystkich mediach.   
Zawierają  podkreślenia  oraz  uwagi  nawiązujące do  szczegółowych opisów  i analiz, które  wy-
kazują zbieżności z  autorskimi  projektami. 

Poniżej   celem  uświadomienia Sądowi   sposobu  wdrażania  strategii  marketingowej  całego   
know  how  jest  przykład  podrobionej  reklamy : 
„Era Domowa” (dla osób fizycznych) oraz „Era Firmowa” (dla podmiotów gospodarczych).  

Pakiety te zostały opracowane na bazie  strategii  marketingowej tylko pod zmienionymi nazwami. 
W strategii jest   Era  Family tutaj  jako Era  Domowa i Era  Biznes    jako  Era  Firmowa. 
                                           Dane  z roku 2020 z Wikipedii  .

                         https://pl.wikipedia.org/wiki/Era_(sieć_telefonii_komórkowej) 
                                      Tę stronę ostatnio edytowano 10 cze 2020, 20:32.     

Co to  była sieć  ERA  GSM. Era (początkowo Era GSM, obecnie T-Mobile) − sieć telefonii komór-
kowej w Polsce, działająca w latach 1996−2011, której operatorem była Polska Telefonia Cyfrowa 
Sp. z o.o. 

W wyniku przejęcia pakietu większościowego –  PTC (pozostała operatorem) przeprowadzono 
rebranding   ( pierwszy  taki rebranding miał miejsce  już w   roku 2002  o czym  specjaliści w 
T Mobile nie  piszą )   i od 5 czerwca 2011 roku sieć działa pod międzynarodową marką T-Mobile. 

Co to jest Rebranding  –   jest to proces transformacji wszystkich elementów marki, takich jak
oferowane produkty i usługi, jakość obsługi oraz sposób komunikacji, w tym wygląd logo, by
osiągnąć lepszą pozycję marki na rynku. Samej zmiany wyglądu logo nie można nazwać rebrandin-
giem, jest to bowiem jedynie zmiana identyfikacji wizualnej, od niewielkiego liftingu po całkowitą
zmianę symboli graficznych marki. Natomiast proces rebrandingu strategicznego, wiążącego się z
wdrożeniem nowej strategii przedsiębiorstwa, nie musi wiązać się ze zmianą nazwy czy całko-
witą wymianą logo. Na modelowy proces rebrandigu składają następujące etapy: 

1. opracowanie nowej strategii marki w oparciu o badania rynkowe i konsumenckie -  w 
tym wypadku  kradzież  autorskiej  strategii i jej wdrożenie  poprzez  liczne  promocje  i re-
klamy   co wiązało  się  ze  zmianą wizerunku  od  jednego bezbarwnego folderu  do  milio-
nów  folderów   atrakcyjnych wizerunkowo  i  wciągających w  promocje 

2. opracowanie identyfikacji wizualnej marki 
3. implementacja zmian we wszystkich kanałach komunikacji z klientem oraz  kanałach 

dystrybucji 
4. zakomunikowanie zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji -  czyli  powiadomienie  o 

tym, że powstała  nowa  strategia  autorstwa  bądź  samego  Bogusława  Kułakowskiego  
bądź   jakiejś  osoby z  działu marketingu  lub że  było to dzieło wspólne 

W zależności od charakteru organizacji proces rebrandingu trwa od 3 do 18 miesięcy. 

Korzyści z rebrandingu obejmują aspekty wizerunkowe (poprawa wizerunku marki, zwiększenie
satysfakcji klientów, zasygnalizowanie istotnych zmian w firmie), finansowe (oszczędności z unifi-
kowania marek w ramach grupy, zwiększenie wartości marki, zwiększenie obrotów i marży) oraz
organizacyjne (poprawa kultury organizacyjnej, usprawnienie procesów). 
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Najważniejszym aspektem rebrandingu strategicznego jest skuteczne wciągnięcie pracowników w
proces podnoszenia jakości obsługi klienta i komunikacji z nim. Rebranding wiąże się z konieczno-
ścią wymiany oznakowań we wszystkich placówkach firmy (jednorazowo, jak np. w przypadku re-
brandingu Idei na Orange lub stopniowo, jak np. w przypadku zmiany logo Ruchu), na pojazdach,
w publikacjach itp. W przypadku zmiany nazwy firmy wiąże się też z koniecznością przeprowadze-
nia kampanii informacyjnej w mediach  oraz urzędową zmianą danych firmy. 
      

 Powyższe  wyjaśnienie,  odpowiada  w całości zmianie wizerunku spółki  PTC ERA GSM
zgodnie    ze  strategią  pokrzywdzonej  i  wieloma  innymi  autorskimi projektami  

               jako  tak zwany  rebranding  czyli wdrożenie nowego  corporate  identity.  

Skąd się  wziął  rebranding. 

  W   lipcu w roku 2001  opracowałam  fantastyczną  strategię  rozwoju dla  sieci  ERA  GSM,  któ-
ra  wtedy ledwo  przędła  i  nie  miałam  ani  jednej  poprawnej  promocji i reklamy.  W  Polsce  nie
znane  było wówczas   pojęcie  marketingowe  corporate  identity z  dziedziny  reklamy. Pojęcie  to
utożsamiane jest z   identyfikacją wizualną (ang. corporate identity, visual identity) –   jako pod-
stawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku  marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół
symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynko-
wej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniej-
szym elementem całościowej identyfikacji – jak  twierdzi  definicja.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:
• logo/logotyp
• kolorystyka
• krój pisma
• wygląd budynków i charakterystyczny wystrój wnętrz,
• wygląd produktów oraz i ich opakowań,
• szata zewnętrzna materiałów promocyjnych itd.

W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw.  podstawowa księga
znaku, Oficjalnym zapisem wzorców prezentacji  firmy jest księga identyfikacji,  która w sposób
kompleksowy opisuje  elementy systemu identyfikacji  oraz sposoby i  zasady ich wykorzystania.
Księga identyfikacji występuje także pod innymi nazwami takimi jak księga tożsamości, oraz w
wersjach anglojęzycznych CorporateI identity Manual, CI Manual, Corporate Identity Guide Book.

Księga może więc obejmować następujące elementy wizualnej identyfikacji firmy – tutaj : 
• kolory firmowe,
• wzory materiałów reklamowych,  materiałów drukowanych dla celów public relations,

Oficjalne zapisy dotyczące identyfikacji wizualnej mogą zostać poszerzone o księgę komunikacji
werbalnej, która zawiera ustalenia dotyczące nazwy, sloganu firmowego, haseł reklamowych, słów
kluczowych nazewnictwa produktów i ofert, słów kluczowych, wzorcowych tekstów (wymie-
nione elementy obok werbalnej przyjmują także formę wizualną).
  O roli corporate identity nie należy zatem zapominać, ani jej bagatelizować. Sukces wielu marek
zależy bowiem obecnie w dużej mierze od łatwej do zapamiętania nazwy, symboli, a także od ofe-
rowanych korzyści emocjonalnych. Profesjonalne, spójne i konsekwentne CI jest podstawą istnienia
firmy na rynku.  Corporate identity powinno zatem dotyczyć przedsiębiorstwa, jako całości, gdy do-
piero na poziomie całej organizacji można budować zaufanie otoczenia do produktów i wartości
głoszonych przez dane przedsiębiorstwo.(...)    
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I tak z pozycji  najgorszej firmy  na rynku  usług  telefonii cyfrowej  dzięki mnie, sieć  ERA  GSM  
obecnie  T Mobile  został  liderem  na  tym rynku  w  Polsce .
Moją  strategię  wysłałam w  kilku częściach  do  prezesa  zarządu  Polskiej  Telefonii  Cyfrowej w
sierpniu  , wrześniu i w  październiku 2001  roku  , Bogusława  Kułakowskiego,  dokładna data
nadania  strategii  16  października  2001  roku,  a  przedtem   wysłałam wiele  innych   projektów
graficznych  oraz  opracowań  marketingowych.  

W  listopadzie  2001  r, z powodu  braku odpowiedzi  oraz akceptacji mojej strategii ,podejrzewając
jej kradzież,wniosłam  zawiadomienie  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa do  Prokuratury
Rejonowej  Warszawa  Ochota , która  od razu rutynowo  umorzyła  postępowanie a następnie  zo-
stałam zasypana  fałszerstwami sieci ERA  oraz  komornika  Sądu  Rejonowego w  Lublinie z  wy-
myśloną  egzekucją za    rzekomo zaległe  należności za  telefon  komórkowy,  którego nie posiada-
łam w tej sieci .

 Od  roku 2002  zaczęło  się  wdrażanie  mojej  strategii  przez  dział  marketingu sieci  ERA , po-
przez  klonowanie  segmentów  strategii , co w końcu zakończyło się  pozwem  z tytułu  kradzieży 
praw autorskich  oraz  naruszenia  dóbr osobistych z  tytułu  szantażowanie  mnie  w.w  fałszerstwa-
mi. Wdrażanie  mojej strategii  było  bardzo  żywiołowe  i  gwałtowne  zgodnie z  naczelnym  ha-
słem  strategi  bardzo aktywnej  od nazwy Aktywna  Sfera  Ery.  
Była   to bardzo  piękna  strategia, bardzo  uduchowiona  , wręcz  rewelacyjna  i  szkoda,że  nie  zo-
stała wdrożona w oryginale.   Przez  jej zwulgaryzowane  przerobienie  i podrobienie  została ze-
psuta  ,ale  i tak  przyniosła  wielkie  zyski.  

Wdrożenie w sposób pośredni  polegało na zmianie wizerunku na  nowoczesną  firmę  i nowocze-
sne  rozwiązania marketingowe  dla  klientów  co w  konsekwencji zaowocowało  wielomiliarodo-
wymi zyskami  dla  samej Sieci  ERA  oraz  udziałowców. Rynek dosłownie  został  zalany miliona-
mi folderów z wdrożoną  zwulgaryzowaną strategią  oraz  wieloma  autorskimi  projektami. 

16 stycznia 2003  roku  miało  miejsce jedyne posiedzenie w  Sądzie  Okręgowym w  Warszawie, z
udziałem ochroniarzy  i radcy prawnego sieci ERA.   Po posiedzeniu Sędzia  Kowalska  chyłkiem
uciekała  korytarzem  pod  ścianami. Przebieg  i opis tego   mafijnego i skandalicznego posiedzenia
jest załączony w załącznikach dowodowych.

  Dopiero  w roku  2008  uzyskałam   dowód  z  dokumentu na  skserowanie    mojej  strategi,   to
jest  moje  pismo  z dnia   3  sierpnia  2001  roku, z adnotacją  odręczną    prezesa  sieci  ERA  Bo-
gusława  Kułakowskiego ,  do  ich ówczesnego  radcy Janusza  Wróbla, o skserowaniu  moich  ma-
teriałów  oraz  odesłaniu  do  mnie  później, ale  była  to  tylko niewielka  część  materiałów,  bez
strategii z    16  października  2001  roku oraz  bez  strategicznego Słowniczka  Pojęć   marketingo-
wych. Przed  wdrożeniem  mojej  strategi sieć ERA  miała  kilka    miliardów  długu w skarbie  pań-
stwa,  o czym  przeczytałam w jakimś  artykule   chyba w  Polityce  lub we  WPROST, a  od  IV
kwartału  roku 2002  zaczęła  nagle  po  intensywny  promocjach  z wykorzystaniem  mojej  strate -
gii , pozyskiwać   miliony  abonentów, co jest potwierdzone wynikami finansowymi samej spółki
ERY  GSM.  
 Czyli, nastąpił  rebranding  jako   przekształcenie  spółki  ERA  GSM   w  nowe   i nowocze-
sne przedsiębiorstwo ,  jak wykazuję powyżej.  Ale  o  tym rebrandingu dowiedziałam się  dopie-
ro w   roku 2020 z jakiejś  strony internetowej i  ustaliłam,  o co w  nim  chodziło na podstawie źró-
deł  z dziedziny marketingu  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rebranding.
  Przedtem  nazywałam  to  zmianą wizerunku,  jest to  samo  ale bez  określenia  czym  jest mode-
lowy proces w  tej  strategii zwanej  rebrandingiem  czyli  przekształcenie wizerunkowe  ze  wszyst-
kimi elementami tego  rebrandingu.  
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W dalszym ciągu trwało przywłaszczanie  zysków z  mojej  strategii  przez  kolejne  zarządy  
sieci  ERA  dalej pod  nazwą  T  Mobile.  

I tak -w ciągu  tylko  jednego z  ostatnich  roku 2018 T-Mobile Polska   jako  następca  PTC ERY 
GSM  , jadąc  już na  wypracowanym  zmienionym dzięki mojej   strategii wizerunku, wypracowała
przychody w wysokości 6,5 mld złotych, co oznacza wzrost o 1,2% w stosunku do 2017 roku. 
                                                                         

Oskarżenie o  posługiwanie się  sfałszowanymi dyplomami.

Jak  wynika z  powszechnie dostępnego  biogramu  Bogusława  Kułakowskiego,  jest on  niesłycha-
nie  wykształcony  i posiada  aż  4  dyplomy i  inne  specjalizacje,  czemu zaprzecza  jego  przestęp -
cza  działalność w  opisywanej sprawie  oraz kurioznalność  kształcenia się  przez  prawie  15  lat
na   różnych uczelniach  będąc  pracownikiem Huty  Stalowa  Wola.

Oto ten  biogram:                                          
                                                                          
Kułakowski Bogusław  https://www.stalowka.net/encyklopedia.php?dx=115

Bogusław Kułakowski - Prezes polskiego oddziału Qualcomm. Wieloletni Prezes i Dyrektor Gene-
ralny Polskiej Telefonii Cyfrowej.  Urodzony w 1964 roku w Stalowej Woli. Ukończył Technikum 
Elektroniczne. 

1. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - filia w 
Rzeszowie. Kiedy ?

2. Studia podyplomowe ukończył we francuskim Instytucie Zarządzania. Jakim ? Kiedy ? 
W 1990 roku rozpoczął pracę zawodową. Pracownik Huty Stalowa Wola. 
Pierwsze jego menadżerskie doświadczenia to praca na stanowisku Dyrektora Marketingu w SAP 
Polska. Kiedy ? 

3. Stypendysta Master of Business Administration na Uniwersytecie w Syracuse, w stanie Nowy 
Jork o specjalności zarządzanie marketingowe. Kiedy ? 
Wówczas podjął prace m.in. jako konsultant w Dziale Marketingu w IT Coca-Cola (USA) oraz był 
wykładowcą informatyki na uczelni. Kiedy ? 

4. W 1998 roku rozpoczął dwuletnie studia telekomunikacyjne w Holandii, gdzie uzyskał tytuł Ma-
ster of Business Telecommunication. Kiedy ? 

Od września 1999 do do marca 2005 roku - Prezes i Dyrektor Generalny Polskiej Telefonii Cyfro-
wej, operatora największej sieci komórkowej Era, firmy, która wprowadza na rynek najnowsze do-
stępne usługi i technologie. Z PTC związany od początku działalności, wysoko oceniany przez jej 
właścicieli. Wcześniej zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta oraz Dyrek-
tora Departamentu Strategii i Rozwoju w sieci Era. Od 2006 roku wiceprezes zarządu Grupy ITI do 
spraw badań, technologii i rozwoju, członek Rady Dyrektorów.Od 2007 roku związany z firmami 
Linx Telecom i mPay International.Od 1 listopada 2010 roku Prezes polskiego oddziału Qualcomm 
- producenta wyspecjalizowanych procesorów używanych w komunikacji bezprzewodowej oraz 
właściciela ponad tysiąca kluczowych patentów z zakresu telefonii 3G i jej kolejnych generacji. 
Najnowsze technologie zawsze były jego słabostką.   Może  je także  kradł  i  przywłaszczał  ? 
Trzeba by to jakoś  ustalić.
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Testowanie urządzeń, które dopiero wprowadzane są na rynek i oferują niedostępne dotychczas roz-
wiązania to jego pasja. Życiowe credo - "Cokolwiek robisz, rób to najlepiej jak potrafisz."  Jego
rada - jak osiągnąć sukces? - "Nawet jeśli firma nie jest twoją własnością, traktuj ją jak swoją wła-
sność - dbaj o nią, szanuj i miej satysfakcję z tego, co dla niej robisz. Wówczas będziesz zadowolo-
ny z pracy, a inni będą zadowoleni z ciebie. Jeśli praca nie daje satysfakcji, to trzeba ją po prostu
zmienić." 
                                                                     
 https://gsmonline.pl/artykuly/kulakowski-tmobile              
Bogusław Kułakowski doradza prezesowi T-Mobile Polska
       Newsy   12 maja 2017   Żródło: rpkom.pl 

                                                                                
                                                                                                                          
Bogusław Kułakowski doradza prezesowi T-Mobile Polska
gsmonline.pl › artykuly › kulakowski-tmobile
12 maj 2017 — Serwis rpkom.pl podał, że do T-Mobile wrócił były prezes spółki - Bogusław 
Kułakowski. Kułakowski był szefem PTC/Era w latach 1996-2005.

Andreas Maierhofer 
PREZES ZARZĄDU
Od 1 kwietnia 2017 roku, Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A

Dalsze  fakty  i dowody  załączone  są w załącznikach dowodowych, które pochodzą z  pozwu z  
roku 2002.   Są to   szczegółowe  opisy  implementacji  strategii  marketingowej i zestawienie  wie-
lu promocji firmowych   jak też  szereg  innych  opracowań    jako dowodów  które  zostały  odda-
lone  sfałszowanym  wyrokiem SSO    Kowalskiej w roku 2003.

                    INFORMACJA O  AKTACH  SYGN  IV  C  2303/02.

W  dniu  3  listopada   2020   zapoznałam się z  aktami  Sygn  IVC 2303/02  w Sądzie  Okręgowym w  
Lublinie na mój wniosek-  z  tomami I do VII. Tomy  I – III  dotyczą  kradzieży praw  autorskich to jest
powództwa  z   roku 2002.  Nie  pobrałam    fotokopii   z  tomów  I – VII. 
 Stwierdziłam ,że  akta  są  niekompletne ,  nie zawierają  dowodów  to jest folderów  wniesionych  w 
pozwie  Sygn XII  GW 19/20 w  SO w  Lublinie ale zawierają  inne  foldery opisane w  aktach  Tom  I 
-  Tom III. Ponadto  akta nie zawierają  mojego wniosku  dowodowego z dnia 9 listopada  2002 – który 
był  wniesiony w  roku 2002. Wniosek  ten został celowo  usunięty z  tomów  I- III  aby nie  było pod-
stawy   prawnej  do  orzeczenia na niekorzyść pozwanej  spółki  ERA  GSM.   Ponadto-  karty w to-
mach  I- III  były przerabiane, mają zmienioną  numerację z powodu   usunięcia  tego wniosku  , wielo-
krotnie wnoszonego  razem z dowodami
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Wniosek  ten zachował  się  przy zażaleniach i skargach w  tomie  VI- karty  1023- 1026,  1048- 1051, 
1086- 1088,  1185-  1187

  Wniosek  ten jest także w  tomie  IV  karty  699-  702.  Jest także w  tomie  V – są  to   karty  lu-
zem  po karcie  898.
                                                                
Jest to pół  tomu V  bez numeracji z  tym wnioskiem  co świadczy o  manipulacji z aktami i  usuwa-
niu tego wniosku w  Sądzie  Okręgowym w Warszawie  jak też  celowym braku numeracji na  tych
pismach  , co może  dowodzić, że  pochodzą  one  wraz z wnioskiem z    tomu I. 
Do tego wniosku  wg w.w  dat załączone  były szczegółowe  opisy  implementacji    strategii   czyli
praw  autorskich z  licznymi dowodami to jest folderami ,  których  brak  jest  także w  aktach a  co
dowodzi  ich  celowego usunięcia. Są  za  to inne  foldery  oraz  liczne  xerokopie  czarno białe , ale
brak jest  wielu  folderów  kolorowych  między  innymi tych wniesionych  do  Sygn XII GW
19/20.  

Brak wniosku dowodowego w  pierwszych  tomach  dowodzi  przekupienia SSO  M. Kowalskiej
która  przewodniczyła  sądowi  do oddalenia powództwa  w  roku 2003 i  z tego powodu  pozwana
sieć  ERA GSM  mogła  przez  wiele  lat korzystać z  jej sfałszowanego wyroku, w którym SSO
Kowalska  poświadczyła  nieprawdę, że  powódka nie wnosiła wniosków dowodowych ,  czemu za-
przeczają  zachowane  kopie  tego wniosku z  datami  ich wnoszenia  9  listopada  i następnie  20,
26 i 28 listopada  2002  i następnie 5 grudnia 2002  a nawet  29 września  2004  roku. 

 Pomimo  to stan  tych  akt  wraz z  wieloma zasadnymi  skargami i zażaleniami , które  były  pomi-
jane  dowodzi zasadności powództwa  już w  roku 2002  oraz w roku  2020.  

Akta  te i tak zawierają wiele  pozostałych dowodów  oraz    kopie  wniosku  dowodowego  o któ-
rym jest mowa powyżej   oraz  wniosek  dowodowy  celowo  nie uwzględniony  przez  SSO Kowal-
ską w  jej  wyroku tylko nie  wg kolejności wnoszenia.  

Normalny  sąd  bierze pod  uwagę wnioski dowodowe   , ale  SSO Kowalska  poświadczyła  nie-
prawdę, że  ten wniosek  nie był   w ogóle wniesiony, co podważa  jej wyrok.  

Podstawą ustaleń faktycznych sądu w sprawie cywilnej powinny być okoliczności udowodnione. 
Zasada kontradyktoryjności (obowiązek dowodzenia faktów) dotyczy obydwu stron.
………………………………………………………

PODSUMOWANIE  
Bogusław  Kułakowski  jest  gangsterem  i złodziejem oraz  oszustem  i to   ustosunkowanym
czyli  chronionym. Jest  obstawiony  finansowymi układami  oraz   sprzedawczykami  adwokatami i
radcami  prawnymi. Wprawdzie ma  prawo do  obrony  ale ma także  obowiązki.  W sprawie oskar-
żenia  o prawa  autorskie właściwie  nie ma  nic na swoją  obronę,  może  tylko  mataczyć  i unikać
stawiennictwa w Sądzie  jak też  zasłaniać się    czym się  tylko da.  

Winien  jest    odpowiedzialności w  najwyższym wymiarze  kary wg  cytowanych  przepisów  pra-
wa dotyczących  praw  autorskich. W  czasie popełnienia  czynu  zabronionego  był prezesem  za-
rządu  PTC ERA  GSM i  podejmował   wiążące decyzje co do    polityki firmy  takiej  jak  reklama,
promocja  i działania marketingowe. Do  niego  wpływały  moje  opracowania  o czym świadczy
jego pismo z  adnotacją   skserowaniu  moich autorskich materiałów  czyli dowód  ich  zaplanowa-
nego wykorzystania. Jego radcy  prawni  działali  przeciwko  mnie na jego  korzyść   także  jako
gangsterzy, niestety. Każdy mafiozo zawsze  miał  obsługę  prawną .

                                                                          12.



Tacy macherzy stosują  metody pozaprawne  czyli  łapówki,  przekupstwo, inne  formy nacisku  w
tym fałszowanie dowodów  i dokumentów, poświadczanie  nieprawdy  i inne. Bogusław  Kułakow-
ski  jest podpięty  pod  
T  Mobile  i na pewno pobiera  wysokie  dywidendy od  przywłaszczonych  praw  autorskich mająt-
kowych  jak też  pilnuje  tego  tematu   poprzez  doradzanie kolejnym zarządom   jak mają postępo-
wać na wypadek  zaskarżenia ich. 
                                                                     
Począwszy od  przywłaszczania  zysków  z praw  autorskich  spółki PTC ERA  GSM a potem 
 T  Mobile  spółka  ta  jest także  obstawiona w  urzędzie  skarbowym  oraz w  Izbie Skarbowej
skąd  na moje  skargi  i  wnioski   nie udzielano  odpowiedzi.

  Na przykład w  roku 2020 wnosiłam kilkakrotnie   skargi  i  wnioski      Izby  Administracji
Skarbowej  oraz do    Urzędu Skarbowego w dniu 31  sierpnia 2020  na  przestępczą działalność
finansową  sieci   ERA /  T Mobile   dotyczącą   zaniżania   liczby   abonentównawet   o   kilka
milionów  czyli okradanie  także  skarbu państwa,   ale odpowiedzi nie  nadesłano . I podobnie nie
udzielił  odpowiedzi  Departament  Zwalczania  Przestępczości  Ekonomicznej w  Ministerstwie
Finansów który ma obowiązek  nawet  prowadzić  śledztwa. 

Przez  całe  lata od roku 2003 skazana  byłam na życie w  biedzie  bez  pieniędzy na   działalność
zawodową i karierę  muzyczną  jako  piosenkarka,  ale  się  uczyłam  i studiowałam prawo (bo nie
można było liczyć  na prokuratorów) ,historię  i inne  dziedziny. Nie  żałuję  tego wyboru , wręcz
przeciwnie, ale nie  mogłam kupić sobie nawet mieszkania  czy  pomagać  finansowo  mojej   ma-
mie  na rencie,  z  którą  mieszkam .W  tym czasie  byłam szykanowana i prześladowana  przez  ko-
lejne  zarządy   spółki sieci  ERA  i  jej następców gdy tylko  dochodziłam sprawiedliwości i  doma-
gałam się należnych  mi pieniędzy.   

WYROK W ZAWIESZENIU  JEST NIEWŁAŚCIWY W  PRZYPADKU OSKARŻONEGO 

Po pierwsze  warunkowo zawiesić  można jedynie  karę  pozbawienia  wolności  nieprzekraczającą
roku.
Sąd stosuje warunkowe zawieszenie kary wobec sprawcy, którego postawa życiowa, właściwości i
warunki osobiste oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa wykazują, że zawieszenie kary bę-
dzie  wystarczające do osiągnięcia  celów kary.  Innymi słowy mówiąc,  wobec sprawcy który po
mimo zawieszenia kary nie wróci do przestępstwa. 

Podejmując decyzję, sąd będzie brał pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki oso-
biste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. 
Jakie  było to zachowanie  oskarżonego przez  18 lat ? 

Od tej zasady są wyjątki,  np. wydanie współsprawców może spowodować zawieszenie wyższej
kary. Jest to jednak  kapowanie w  obronie własnej,  i dlaczego sprawca  przestępstwa ciągłego i
trwałego ma w ten  sposób  uniknąć  odpowiedzialności ?

A ponadto, w  tym wypadku zachodzi  sprawstwo  kierownicze.  Oczywiście, dobrze  byłoby  do-
wiedzieć się  kto brał udział personalnie w  przerabianiu  strategii i jej adaptacji  oraz  wdrażaniu w
formie  reklam  i promocji,  wraz ze wszystkimi  projektami autorskimi  i oskarżony ma do tego
prawo,    współsprawcy  także powinni    ponieść  odpowiedzialność , ale  nie może  to oznaczać
całkowitego zawieszenia  kary   tym bardziej, że  zachodzi  kumulacja artykułów  jak na wstępie.

                                                                      13.



KPK Art.2.§1  stwierdza, że  :
 
 Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, 
aby:1)sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, 

A  także :  Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym
   nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.  

 Wykaz  wniosków  i  załączników 
 
1.Wniosek dowodowy  w  sprawie  dyplomów  i  innych dokumentów  dotyczących zawodów
oskarżonego i pełnionych  przez  niego  funkcji .
2. Wniosek o zastosowanie środka  zapobiegawczego .
3 .Wniosek o zabezpieczenie  majątkowe. 

Wykaz  załączników dowodowych

1. Wyrok  Sądu  Okręgowego z roku 2003  - stron 9  (  domagałam się  jakichś  śmiesznych  kwot
wymienionych w  tym wyroku bo  nie wiedziałam jak  obliczyć autorskie prawa  majątkowe )

2.Opis posiedzenia  w Sądzie  Okręgowym w dniu 16 stycznia  2003  - str 2 

3. Wniosek dowodowy z roku 2002   do powództwa  - stron 3

4. Pisma fax  od   prezesa  zarządu  ERY GSM Bogusława  Kułakowskiego z dnia 
            3 września 2001 roku z jego odręczną adnotacją  - stron 1 

5.  Pismo  z dnia 7 września 2001  do zarządu sieci  ERA z  adnotacją  B. Kułakowskiego  - str 2
                                                                         
6. Skrócone zestawienie przyrostu bazy klientów  ERY GSM  od   roku 2002  do roku 2011 – str 1

7.Jak zarobiła  ERA GSM  oraz  udziałowcy na  prawach  autorskich dane oraz  ustalenia z różnych
artykułów  z  internetu  - stron 11

8. Aktywna Sfera  Ery  draft  programowy  - stron 10

9.  Corporate  identity  Aktywna Sfera  Ery  Słownik  pojęć do pakietów  ERY GSM   - str 4
           
10.  Zestawienie   tekstów  i materiałów  źródłowych  z roku 2001 -  stron  1

11.  Stan  reklamy  i tzw.    marketingu  sieci  ERA GSM  do lipca 2001  opis- stron 1

12  Stopień wykorzystania  materiałów  źródłowych   w reklamach  od lipca  2002 – str 2

13.  Spis    pozostałych projektów  graficznych i tekstów  źródłowych   eksploatowanych w rekla-
mach  sieci  ERA  GSM  - str  4
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14.  Opisy  kradzieży i implementacji  projektu  naukowego strategii  Aktywna Sfera Ery -  stron 9
           w tym  Wstępne wyniki  analizy  rynku z  sierpnia  2001-  które  zostały wdrożone 

15. Opisy folderów i wydawnictw  sieci  ERA z  wdrożoną  strategią  które  były wysyłane do  Sądu
jako  materiał dowodowy – str  36

17.  Pozostałe  zebrane materiały i projekty pozyskane z  internetu  i  wydawnictw – str 31
                                                                                                           
 Foldery  wydruki kolor dowody kradzieży strategii marketingowej 
18. Stary  i jedyny folder  sieci  ERA  Pakiet dla zaawansowanych   z dnia  8 stycznia  2001  opra-
cowany  przed  rebrandingiem   jako jedyna  forma promocji i reklamy 

19.Foldery kolorowe  wykorzystane do  promocji    ilość   11  wg wykazu:    

a.  Folder  Potraktuj siebie  indywidualnie  łączony  projekt  ERA  ERIS  przykład  bench marketin-
gu  - bez  daty  wydania   ale z  roku  2002
b.  Folder  Nokia  6250  lipiec  2001
c. Folder  Serwisy  lokalne  Nowość   z 15  .X.2001
d.  Folder  Karta  Kredytowa  Citi Bank  -Era  Niezależność  i wygoda z 5  marca  2002
e. Folder  Trzy nowe  taryfy w systemie  Era  Tak  Tak   z  2 . X. 2002
f.  Folder Motorola   z 17 .4. 2002
g.  Folder  Motorola  Banzaimoto  2002/08/02
h.  Folder  Rozmawiasz  i odbierasz  nagrody  Stokrotka  - bez  daty  wydania   ale z  roku  2002
i. Folder  Usługi  podstawowe w sieci  ERA    z 18. X. 2002
j.  Folder  Nokia 3510    z 22. 01. 2003
k. Folder  Moc  prezentów na Święta - bez  daty  wydania   ale z  roku  2020
l.  Złote  strony Wprost  fragment z gazety  dotyczący nowej  strony internetowej  sieci  ERA

Skarga  do  Izby  Administracji Skarbowej , Urzędu Skarbowego  oraz  Ministerstwa  Finansów.
  
                                                                     RAZEM  STRON  237 plus zawiadomienie str 15.          

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- jest ustalone 
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy – ujęcie wymagane 
3) zebranie danych stosownie do art. 213 ustalanie tożsamości oskarżonego i art. 214 wywiad śro-
dowiskowy o oskarżonym – są dane 
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody – 
ustalone i wyjaśnione 
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu – są dowody 
oraz  akta   Sygn IVC 2303/02 

         z  wyjątkiem przestępstw przeciwko wiarygodności  dokumentów

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.                       15.



Takie   zawiadomienie możesz napisać samodzielnie.  Jeśli złożyłeś zawiadomienie na piśmie i wy-
czerpująco przedstawiłeś okoliczności popełnienia  przestępstwa, czynność tę możesz uznać za za-
kończoną. Pamiętaj jednak, że prawdopodobnie niebawem zostaniesz wezwany do złożenia zeznań 
w charakterze świadka.

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

            
                                                                                        POKRZYWDZONA
                                                                                      mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                                          naukowiec, historyk, 
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                                              WNIOSEK  DOWODOWY  

Wnoszę wniosek dowodowy  jako  osoba uprawniona na  podstawie  Art. 9 KPK § 2.  Strony i inne
osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności,
które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu  -

-  o  przeprowadzenie dowodów  to  jest zażądanie od oskarżonego okazania   w.w posiadanych dy-
plomów i innych kwalifikacji  oraz  wykazania  przebiegu  pracy  zawodowej  określonej powyż-
szym  biogramem  za  pomocą dokumentacji to jest  właściwych umów  i innych  zaświadczeń, któ-
re  można  zweryfikować.   Dokumenty  te  winny być oryginalne  .Wnoszę  także o  przeprowadze-
nie  ekspertyzy  tych dokumentów, bo na  pewno  zostały sfałszowane.

Dokumenty  może  także wnieść  pełnomocnik oskarżonego. 

KPK
Art.  167.  [Inicjatywa dowodowa] 
Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.

                                                                                          POKRZYWDZONA
                                                                                      mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                                          naukowiec, historyk, 
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                    WNIOSEK O ZASTOSOWANIE  ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO  

Na  podstawie  KPK  o  środkach zapobiegawczych  oraz    działając    na na podstawie  Art.9 pargf 
2  KPK wnoszę  wniosek o zastosowanie  wobec   oskarżonego  środka  zapobiegawczego w  for-
mie  tymczasowego aresztu    na 3  miesiące.   Oskarżony  pod doręczeniu  mu aktu  oskarżenia  na 
pewno będzie się  ukrywał  i  zasłaniał swoimi  radcami. Dozór  policyjny może nie  wystarczyć  . 

Rozdział  28   Środki zapobiegawcze   Art.  249 §  1.  Środki zapobiegawcze można stosować w 
celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia 
popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, 
gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestęp-
stwo.§  4.  Środki zapobiegawcze mogą być stosowane aż do chwili rozpoczęcia wykonania kary. 
Przepis niniejszy stosuje się do tymczasowego aresztowania tylko w razie orzeczenia kary pozba-
wienia wolności. 

Art.  258.  [Przesłanki szczególne] 
§  1.  Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli zachodzi:
1) uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można usta-
lić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu;

2) uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyja-
śnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

Art.  275.  [Dozór Policji] 
§  1.  Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego
żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie - pod do-
zór przełożonego wojskowego.§  2.  Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań 
zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opusz-
czania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstę-
pach czasu, 
zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe ( do jakiejś rezydencji zagranicznej) z  której  
już   nie wróci !  
oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z innymi osobami, zaka-
zie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, zakazie przebywania w określonych 
miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania 
dozoru. 

                                                                      Pokrzywdzona  mgr  Krystyna  Ziemlańska 
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                          WNIOSEK O  ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE 

Przepis art. 291 Kodeksu postępowania karnego stanowi, że w razie popełnienia przestępstwa, za
które można orzec grzywnę, przepadek, nawiązkę lub świadczenie pieniężne albo nałożyć obowią-
zek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, może z urzędu nastąpić zabez-
pieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego. 

W  związku z tym wnoszę o  zastosowanie  zabezpieczenia    na mieniu oskarżonego  to jest  na
jego kontach bankowych  środków  finansowych  które  pochodzą z  przywłaszczanych  zysków z
praw  autorskich,  które  stały się   stałym nieuprawniony, źródłem  dochodu dla  oskarżonego.

 Oskarżony zapewne  uznał się za  autora  ukradzionej  strategii  marketingowej  pokrzywdzonej  i
może z  tego  tytułu  czerpać  stałe  zyski w  formie  dywidend. Kto inny  jak nie  B. Kułakowski
podpisał się pod  strategią?
   Wynika    to  z  załącznika do  aktu   oskarżenia  - Jak zarobiono na  strategii    i na  pewno   sama
tylko   spółka  ERA  GSM  na tym  nie  zarabiała.  Co to byłby za  interes  dla  B. Kułakowskiego. 

4 września    2020 pokrzywdzona wniosła  do  Sądu  Okręgowego w  Lublinie pozew   przeciwko
T  Mobile  także z    ustawy  o prawie  autorskim ,ale do tej pory pozew  ten nie został nawet  prze -
kazany stronie pozwanej , co także o  czymś świadczy i nie pomagają  żadne  zażalenia ani wnioski.
I tak od  18 lat. Może  sprawa  karna  pomoże. 
        

                                                                  Pokrzywdzona  mgr  Krystyna  Ziemlańska 
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ZAŻALENIE

Na  podstawie  Art. 306. KPK
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wszczęcia śledztwa
§ 3.  Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 
6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do
prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomie-
nie.

Wnoszę zażalenie  na brak  odpowiedzi  na  zawiadomienie  o  przestępstwie z dnia 4  stycznia  
2021  -  strona  1  zawiadomienia  załączona     . Wniesiono razem  stron 237 plus  samo zawiado-
mienie  stron   15 z  wnioskami w  tym z  wnioskiem dowodowym  i innymi.  

Zamieszczona  była  omyłkowa  data  rok 2020 zamiast 2021 ale zawiadomienie wpłynęło na pew-
no w dniu 5  lub 6  stycznia  2021   roku.

Uprzejmie proszę o  wyjaśnienie  braku  odpowiedzi na  to zawiadomienie.

                                                                  Pokrzywdzona  mgr  Krystyna  Ziemlańska 
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W  związku z  postanowieniem z dnia  26 kwietnia  2021  roku  aspiranta  Tomasza  Żaka z  KRP w
Warszawie  o odmowie  wszczęcia dochodzenia w  sprawie  przeciwko  Bogusławowi  Kułakow-
skiemu  oraz  sędzi Kowalskiej  jak też w  sprawie  naruszenia  ustawy o prawach autorskich   na
moją szkodę, informuję  Prokuraturę,że  funkcja aspiranta  nie jest  żadną  funkcją w  sensie  funk-
cjonariusza  co podważa  to postanowienie  oraz  przekazanie  akt  do  KRP w Warszawie.

Poniżej jest  wyjaśnienie  tego zagadnienia.

Aspiranci w  ogóle nie  ruszają się z   komisariatów  tylko wklepują zeznania do  protokołu, które
potem przekazują  do prokuratury ,  i w dodatku    trzeba  zgłosić się do  komisariatu  nawet po 4
lub  5  tygodniach od  dnia  wniesienia  pisemnego zawiadomienia. A  protokół   zgłoszenia prze-
stępstwa  lub inny formularz powinien  być  dostępny  online , w dobie  informatycznej nie  jest to
problemem.

POLICJA

Inspektor  Mo(j)żejko w  serialu Ojciec  Mateusz,  który wciska  bezczelnie ludziom  kit o pracy po-
licji w Polsce ( mozes  wszystko).  W  którym komisariacie  są  inspektorzy policji w Polsce  ? Są
sami aspiranci.
I jeszcze  do  tego ksiądz  hulajnoga   detektyw  , z  której  parafii  ? 

Czym się zajmują  inspektorzy  inspektorzy  policji w Polsce i gdzie  oni są  oraz  komisarze?   Ale
jest komisarz  Alex  od wciskania ciemnoty , tylko z  którego  komisariatu  ? 
Komisariat kojarzy się z  komisarzem, ale  takich tam nie znajdziecie.
 Inspektor Policji (insp.) – najwyższy stopień oficerów starszych w polskiej Policji. Niższym stop-
niem jest młodszy inspektor, a wyższym nadinspektor. Podobnie jak  i komisarz  stanowią korpus
oficerski  - gdzie  się mieszczą i czym  się  zajmują  ? 
Komendantem  Wojewódzkim Policji   w  Lublinie jest  inspektor   czyli,że  Mojżejko powinien
być komendantem  wojewódzkim,  czy tak ?  Nadkomisarz  także  urzęduje w  KWP  i zajmują się
ci panowie  biurokracją,a  jak sama  nazwa wskazuje  -  czyli komisariat,  powinni tam pracować
komisarze  policji  ani aspiranci aspirujący do zawodu, zgodnie z nazwą. A  tymczasem dzielnico-
wymi i przełożonymi  komisariatów są  aspiranci  a  sami aspiranci w Policji  bardzo  długo tkwią
na tych  stanowiskach. 
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Aspirant  to kandydat,zainteresowany  który  aspiruje do czegoś.  Chyba wystarczy  ? 

Kilkadziesiąt  tysięcy takich aspirantów w całej  Polsce,  nawet  po 20 lat na tej  fikcyjnej  funkcji  ,
daje do myślenia.

Niestety,  etymologia oraz  słownik  języka polskiego wskazują  na inne  znaczenie słowa  aspirant. 

Aspirant  to kandydat,zainteresowany , który  aspiruje do czegoś.  

Synonimy aspiranta  : 
chętny,   kandydat,  pretendent,  reflektant,   zainteresowany,

I na pewno nie  jest   policjant  ani   funkcjonariusz. 

W  II  RP czyli  przed  wojną,  był  taki  aspirant  sztabu  jako osoba  na przyuczeniu,  oczekująca
na    stałe  zatrudnienie  czyli  coś w rodzaju stażysty.    W  tym  rozumieniu,  nie można  traktować
aspirantów  jako zawodowych  policjantów, bo nimi  nie  są.

W  związku  z  czym  postanowienie  jakiegoś  aspiranta   Tomasza  Żaka jest z mocy  prawa  nie-
ważne. Domagam się  wszczęcia postępowania  przygotowawczego  oraz  postawienia  zarzutów
sprawcom  przestępstw opisanych   i udokumentowanych w  zawiadomieniu  o  przestępstwie z
dnia   4 stycznia  2021   roku.

                                                                                 Mgr   Krystyna  Ziemlańska

                                                                                             Pokrzywdzona         
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