
                                                                       

                STRACH  BYĆ  POKRZYWDZONYM.
                            Raport  specjalny  o  stanie  prawnym  państwa.

                                                         MOTTO: 

               ABY ZMIENIĆ  RZECZYWISTOŚĆ  NALEŻY ZMIENIĆ  PRAWO.
         ABY ZMIENIĆ PRAWO  NALEŻY  ZMIENIĆ  MYŚLENIE  ORAZ  LUDZI.

     ----------------------------------------------------------------------                     
 Jest  to  szczegółowy zapis  wielu negatywnych doświadczeń  w zetknięciu  się z  
funkcjonowaniem  mafijnego  i  korupcyjnego  wymiaru sprawiedliwości epoki  unijnego  PRL-u.
Zawiera  on  także  analizę  prawną  obowiązujących przestarzałych  kodeksów  oraz  ustaw z  
czasów   głębokiego  komunizmu  ,który  jest  podłożem   korupcyjnego systemu  bezprawia .  
Telewizyjna propaganda w  serialach takich jak  ' Ojciec   Mateusz ' lub detektywi  tacy   lubi  inni 
np.  w serialu W-11   albo w serialu 'Sędzia  Wesołowska '   , szczególnie w  specjalnie  
preparowanych  policyjnych  serialach    telewizji TVN  oraz  specjalnie  selekcjonowany  materiał
propagandowy  z udziałem  rzecznika    Komendy  Głównej  , który sprawnie  ruszał się  na 
ekranie , podczas  gdy ludziom serwowano   dane  prasowe w  rodzaju '  ruszyło wreszcie  
śledztwo ', przyzwyczaiły  ludzi   do  całkiem  innego wizerunku policji   oraz  do fałszywego  
wyobrażenia  na temat pracy   naszego  wymiaru sprawiedliwości,  podczas  gdy  rzeczywistość  
jest   zupełnie  inna .W  przedwojennej  policji  obowiązywała  zasada  'łap złodzieja '  która     w 
Polsce  jest   od dawna w  zapomnieniu  ,nie  tylko w  przypadku wielu  mafii    oraz  sprawców ' 
nietykalnych ,ale  nawet  lekarzy  oraz  innych  przestępców. 
Nie ma czegoś  takiego  jak komisarz  Alex w  polskiej  szumnie zwanej  policji  składającej się 
chyba z samych  szumowin,  serial został  stworzony specjalnie do oszukiwania  ludzi i dla 
wrażenia, że  jesteśmy w Europie  zjednoczonej, nie ma żadnych  psów  policyjnych ani  
detektywów ,stopnie  komisarzy i inne  nadawane  są  za  wybitne  zasługi  czyli  fałszowanie  
szablonowych  umorzeń oraz działanie na szkodę  pokrzywdzonych a  cała  ta policyjna  mafia  
zachowuje się  jak aparat  bezpieczeństwa  służący do ochrony interesów  wielu  bandziorów  
przede  wszystkim  urzędowych,  złodziei oraz w komunistycznym przestępczym  półświatku 
biznesu, podobni jak prokuratorzy w  całej  Polsce  i chyba wszyscy  sędziowie.  Jakieś  
gigantyczne  afery i spektakularne  rozbicia  gangów, to  preparowane  scenariusze oraz  wrzuty  
medialne,  skoro na co dzień  ta  policja  służy do  pozorowania  pracy oraz  represjonowania  ludzi
nie podejmuje  żadnych spraw nawet   rodzinnych .
 Poziom  umysłowy  oraz  zawodowy  funkcjonariuszy  Policji w  Polsce   jest  tak niski , że  żaden
z nich   nie  potrafi nawet  przeprowadzić nawet  podstawowego śledztwa   lub    tzw.  dochodzenia
W  komisariatach  i komendach chodzą w  klapkach,  legginsach  i  sukienkach   albo w  strojach 
plażowych i  w  starych swetrach  jak  hippisi.  Prawie  wszyscy  funkcjonariusze  obecnej  
przestarzałej  i niezreformowanej  policji  ,to  zwykli  biurokraci  , którzy  nie  prowadzą  żadnych 
śledztw ani nawet  prostych  dochodzeń    tylko  pobierają  zeznania   i  umarzają  wszelkie  
sprawy  nie  ruszając się  nawet w  ogóle z komisariatów  oraz z  komend. Bezczelnie  kłamią, że  
prowadzą  dochodzenia lub śledztwa,  a  nie robią  nic. Nie  lepiej jest w  prokuraturach. Są  to  
meliny  przestępcze  zatrudniające samych fałszerzy  do produkowania  fałszerstw   na masową 
skalę . Mataczenie  i  mafijność nazywa  się  u  nich  śledztwem, sfałszowane  umorzenie  brakiem 
podstaw  a  poświadczenie  nieprawdy   rzetelną analizą. W  sądach jest  nie  lepiej  , ale o tym  
trzeba  przeczytać  na podstawie   opisów  tych  spraw  oraz  sposobu  ich prowadzenia  przez  tak 
zwane organy w Polsce. 
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   Dnia  25 sierpnia   2012.
                                                                                  Pan  Jarosław  GOWIN
                                                                                 Minister  Sprawiedliwości
                                                                                  
 WNIOSEK
 Szanowny  Panie  Ministrze  , 
Zwracam  się  do  Pana  z  wnioskiem  o  wniesienie  odpowiedniego  projektu  kodyfikacyjnego    
Kodeksu Postępowania  Karnego  oraz  innych  ustaw co  należy  do  Pana  uprawnień w  zakresie 
zmiany   prawa  karnego  oraz    odpowiednich  rozporządzeń   KPK  które  od    czasów  
komunistycznej  bezpieki  i roku  1985 czyli   czasów  PRL-u  nie  zmieniły  się  i mają  nadal  
zastosowanie .
Brak  nowelizacji  tych  przepisów  powoduje  chaos  ,  korupcję  oraz bezwład  wymiaru  
sprawiedliwości    i  wpływa  na  brak  odpowiednich  postępowań  karnych  oraz  bezkarność 
sprawców  wielu poważnych  przestępstw.  
W  cywilizowanych  krajach takie  łamanie  praw  człowieka  jest  zakazane i  niedopuszczalne  i   
państwo  prawa  jakim   na  pewno  nie   jesteśmy  oraz wymiar  sprawiedliwości  muszą  być  
wreszcie   uwolnione  od  tej   komunistycznej  zmory  jaką  są   takie  systemowe   zaszłości w  
prawodawstwie.  
Nie  można  ruszyć w tego powodu   bardzo  wielu spraw  karnych  ,  prokuratorzy  mają  
związane  ręce  i  muszą  stosować  te  przestarzałe  przepisy ze  szkodą  dla  ofiar przestępstw a  
nawet  postępują  mafijnie  i   uniemożliwiają    prowadzenie spraw  karnych .
Zmiana  tego  archaicznego oraz przestarzałego  kodeksu oraz innych  przepisów wymaga  pilnych
działań w interesie  ogółu tj. całego  społeczeństwa.
 Ten  PRL-wski  i  przestępczy   Kodeks  Postępowania  Karnego   był  i jest  nadal przedmiotem 
studiów prawniczych   ,   absolwenci prawa  zdają z  niego egzaminy  a profesorowie    wykładają  
go     na uczelniach , w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Niestety  nie  mamy w Polsce
cywilizowanego prawa   na  poziomie  wielu   krajów  demokratycznych  z   ustalonym   systemem
legalnym   tylko  pozory  prawa .
Przy  okazji  pragnę  zwrócić  uwagę  Pana  Ministra  na kilka  innych  ustaw  rodem  z PRL-u   
które należałoby    także  znowelizować ,  bowiem  samo  wdrożenie   nowego  KPK  (  o ile 
będzie  wdrożony)  niewiele  da.   Łączy  się   to zagadnienie   bezpośrednio   z  komunistyczną  
Ustawą  o Prokuraturze  oraz z   Kodeksem  Karnym  który  jest  nieprecyzyjny  i  i  również  
uniemożliwia   egzekwowanie  sprawiedliwości  jak  też z  bardzo  szkodliwym  dla   gospodarki    
Państwa tzw.  Kodeksem  Spółek  Handlowych   który   całkowicie  uniemożliwia  pociągnięcie  
do   odpowiedzialności  mafie  oraz   zorganizowaną   przestępczość  gospodarczą  oraz    z  
komunistycznym   i  przestarzałym lekarskim prawem  karnym.   Ale  zacząć  należy  od  Kodeksu 
Postępowania  Karnego   oraz  pracy  Policji  i prokuratur  które  na    PRL- owskim  i  
przestarzałym  kodeksie   postępowania  karnego   funkcjonują.  
Studiowałam  prawo  obszernie  we  własnym  zakresie  i  ponadto  byłam w  USA    gdzie  wiele  
się   nauczyłam  od  amerykańskiego  wymiaru  sprawiedliwości.  
Pana    odpowiedź oraz  moje  pismo  z  załącznikami  udostępnię   dla  PAP  oraz dla   prasy.   W 
załączeniu    lista  załączników oraz   dysk z  plikami i   wydruki.

    Mgr  Krystyna  Ziemlańska -      specjalista  ds.  marketingu  / prawnik  
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  ZAŁĄCZNIKI  :   Na  dyskietce  znajdują się  następujące  pliki  :

• Nowy  Kodeks Postępowania  Karnego.
• Nowe  Pouczenie  dla  pokrzywdzonego   do  powieszenia  na stronie 

 www  Ministerstwa.
• UWAGI z rozporządzeniami  .
•  Foto / skany  Komend w  Lublinie.
•  Całe  pismo.
•  Pliki  z  nowym   Kodeksem  Zawodowej  Etyki Lekarskiej oraz  starym.
• Nowa  Ustawa  o Prokuraturze - projekt  nowelizacyjny

 WYDRUKI
• Stare  pouczenia  dla  pokrzywdzonego   i wezwania.
• Dokumentacja   dotycząca   Prokuratur   Rejonowych  ,  Prokuratury Okręgowej  w  

Lublinie oraz  Komisariatów. 
• Pisma z  Komend  KG oraz KW/ CBŚ.
 Wydruki dot. psychiatrii w  Polsce.
 Dokumentacja  dot. spółek  Heel   Polska  oraz  Herbapol SA  ,  jak  też  Heel  Polska  oraz 

dokumentacja dot.  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych oraz   dane  nt.    
produktów  ziołowych   Hasco Lek  oraz Herbapol  w  Krakowie  

 Fragment przedwojennego  Kodeksu  Karnego.
 Fragment  Dowodu z  opinii  biegłych.
 Fragmenty   Kodeksu  Spółek  Handlowych  z  roku 1934/  1997  

oraz z  roku  2000.

                        CZEGO  DOTYCZA  NIEZBĘDNE  ZMIANY          
               ( dane  sporządzane  sukcesywnie  od   początku  lipca  2012   )

Anulowaniu   i  unieważnieniu   musi    ulec  cały  PRL- wski  KPK   w tym  przestarzałe  i 
komunistyczne  pouczenie     o prawach  i obowiązkach   podejrzanego    to  jest de  facto sprawcy,
który   ma ogromne      i   niezasadne    uprawnienia  jako  tzw.  podejrzany  jakich   nie ma  
ofiara ,   czyli    pokrzywdzony.  Następnie  zmianie  muszą  ulec   przepisy dla  pokrzywdzonego, 
na którego nakłada  się  niezasadny obowiązek  składania  zeznań , zamiast aresztowania sprawcy  
przestępstwa , który  korzysta z   nieuzasadnionych przywilejów podejrzanego  i  przebywa  na 
wolności    i  z  tego  powodu  dosłownie
                               'strach  być   pokrzywdzonym  ' !  
Wielokrotnie   byłam jako  pokrzywdzona  wzywana   do  składania  zeznań  po  4 lub  5  
tygodniach ,  co  polegało  na   cytowaniu     do protokołu treści  zawiadomienia  o  przestępstwie  
oraz  załączników  dowodowych   ,  potem  prokurator  niezasadnie  sprawdzał  wiarygodność  
moich zeznań  ,czy   przypadkiem nie    poświadczyłam  nieprawdy zamiast   aresztować sprawcę  
i wnieść  akt    oskarżenia  ,   następnie    według  tego  typu  procedur  rodem z  PRL-u  sprawca  
jako ' podejrzany '    jest  wzywany   do  złożenia  zeznań  do  protokołu   ale  może  odmówić    
składania  zeznań  wg  pouczenia  jakie  podpisuje  tzw.  podejrzany  a  nie  jako   sprawca   i    
takie  rzekome  ' postępowania'  ciągną się  miesiącami  bez widoków  na sprawne  zakończenie 
albo  są   natychmiast umarzane z powodu  ' braku dowodów '  lub 'nie  wykrycia sprawców'.  W   
tych  talmudycznych przepisach  kpk  oraz w  samym  pouczeniu  dla  pokrzywdzonego  panuje     
istny  bełkot pseudo-  prawny, przeinaczenia  ,  brak logiki  ,   pomieszanie   i zafałszowanie  
znaczenia  pojęć  oraz    nazewnictwa  ,  statutu  sprawcy , świadka ,  podejrzanego  jak  też  
pokrzywdzonego  , sprawca  jest  tylko  podejrzanym,  pokrzywdzony  jest  świadkiem a  
świadków  jako  takich  nie  ma w  ogóle , podczas  gdy  :                                                       
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1.  sprawcą jest   osoba  która  popełniła  przestępstwo   to  jest  czyn  karalny
2.  podejrzanym  jest osoba   wobec  której    prowadzi  się     śledztwo   
3.  świadkiem  jest osoba  która  była  na miejscu przestępstwa lub  była
      świadkiem zdarzenia  lub czynu
4.   pokrzywdzonym  jest   każda  ofiara przestępstwa  oraz   jego skutków
5.  oskarżonym jest  sprawca   któremu postawiono zarzut popełnienia     przestępstwa                   
                 
                       POKRZYWDZONY  JEST  REPRESJONOWANY               
                  
  Terrorystyczne    przepisy w  PRL-owskim  KPK   tj.    ' Podstawowe obowiązki 
pokrzywdzonego'   w  pouczeniu  dla  pokrzywdzonego  część  II   wyglądają  jak poniżej  :

       1.  Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego 
postępowanie(art. 177 kpk). Na pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z 
miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10.000 
złotych, a ponadto zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie(art. 285 § 1 i 2 kpk).
        2.    W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej 
ujawnionych śladów, można pobrać od pokrzywdzonego odciski daktyloskopijne, włosy, 
ślinę,próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu, za zgodą 
pokrzywdzonego biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę 
nieświadomych reakcji organizmu tej osoby (art. 192a kpk).
       3.   Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on sprzeciwić 
się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w 
zakładzie leczniczym (art. 192 § 1 i 3 kpk). W przypadku zaistnienia wątpliwości  co do stanu 
psychicznego pokrzywdzonego jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub 
odtwarzania przez niego spostrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić jego przesłuchanie z 
udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa (art. 192 § 2 kpk).

               SPRAWCA  PRZESTĘPSTWA  JEST  TYLKO  PODEJRZANYM 
                                 I MA WSZELKIE  PRAWA  DO  OBRONY 

1.   Podejrzanemu przysługuje prawo do:
- składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy   odpowiedzi     na poszczególne
pytania bez konieczności podania   powodów odmowy    (art . 175 § 1 kpk) ;
- składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub  dochodzenia, obecności przy 
czynnościach dowodowych (art . 315 § 1 i 2 kpk, ar t . 317 § 1 i 2 kpk i 325a kpk) Podejrzany 
obecny przy czynnościach dowodowych ma prawo składać  wyjaśnienia co do każdego dowodu 
(ar t . 175 § 2 kpk) ;   korzystania z pomocy obrońcy (ar t . 77 i 78 kpk) ;  

-  Żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy,  którego niestawiennictwo nie 
tamuje przesłuchania (ar t . 301   kpk)
- korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli i nie włada w  wystarczającym stopniu językiem 
polskim (ar t . 72 § 1 kpk) ;
-  złożenia wniosku o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby  godnej zaufania w celu 
przeprowadzenia postępowania  mediacyjnego albo wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie  za 
zgodą pokrzywdzonego (ar t . 23a § 1 kpk) ;
-  żądania, do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa / 
dochodzenia, podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na  piśmie. 
Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i  ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni (ar t . 313 § 
3 kpk i  325a kpk) ;
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- końcowego zaznajomienia - na wniosek - z materiałami śledztwa lub dochodzenia w obecności 
ustanowionego obrońcy.  Nie usprawiedliwione niestawiennictwo podejrzanego lub jego  obrońcy 
nie tamuje dalszego postępowania (ar t . 321 § 1, 3 i 4  kpk, 325a kpk) .
2.  Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani  obowiązku dostarczania 
dowodów na swoją niekorzyść (ar t . 74 §  1 kpk) . 
                                                                                   
                      PRL-owski  Kodeks Postępowania Karnego   mówi, że  :
Art. 2.  § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania 
karnego, aby:

1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba 
niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,

2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie 
okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania 
karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu 
poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,

3) uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

                                                A  jak   jest  naprawdę  ?
              Podam kilka  przykładów  ze swojego   niedawnego  doświadczenia  .
                                ( stan spraw na dzień  31  lipca  2012  )

                                                      Sprawa  I.
Wniosłam  w  czerwcu 2012  do KGP/CBŚ w   Lublinie   wniosek    o przeprowadzenie   
detektywistycznego  śledztwa   dotyczącego    oszusta niejakiego Waldemara    Bornego   
podającego się  za  uzdrowiciela   oraz który stosował   i nadal  stosuje   bo jest  na  wolności-  
jakieś egzorcyzmy, szamanizm  sekciarski   , jakiś  spirytyzm  i  inne    podejrzane  
metody,załączyłam  szczegółowy  opis  na  kilku stronach  ze spotkania   z nim oraz  wydruki    w 
sumie  kilkanaście ze  stron www  o jego działalności,
prosiłam aby  go namierzono  z  ukrytą  kamerą  ponieważ jeździ po Polsce   ze  swoimi    naukami
i wmawia  ludziom między innymi , że widzi w  ich ciałach tkwiące    sztylety,  noże,     złe  byty  
które     które powodują  choroby  duszy  i ciała  ,   modli  się  do  jakichś  jego  aniołów o 
uzdrowienie i wyłudza   duże  opłaty  za te  swoje ' sesje  naukowe ' .  W  KGP   nie   zrobiono nic, 
sprawa  została  przekazana  przez Naczelnika Wydziału do   Zwalczania     Zorganizowanej  
Przestępczości Narkotykowej do prokuratury jako    przestępstwo  o  wyłudzenie  a  z prokuratury  
do  Komisariatu  I w  Lublinie     ul  Okopowa  2  a gdzie mnie    wezwano  do  złożenia  zeznań  
do protokołu  , co  polegało na tym ,że   moje  zawiadomienie    oraz opis  spotkania w tym  
Bornym policjant  przegrał z  mojego pen- drive  do protokołu  ,  bo sama  go o  to prosiłam  
żebym  nie  musiała  cytować szczegółowego   opisu przez  kilka godzin , ponieważ  każde  
zawiadomienie  o  przestępstwie  pomimo  , że  zawiera  fakty   oraz okoliczności ,a  nawet  
kwalifikację  prawną  musi  być   przyjęte  na tzw.  protokół.
Następnie   zaraz  po  mnie zeznawał  Borny  i  po  tygodniu otrzymałam postanowienie  o 
odmowie  wszczęcia  dochodzenia  z     tego  komisariatu podpisane przez  prokuratora  z  powodu
braku podstaw  do wszczęcia śledztwa   , ponieważ   rzekomo nie  zaszło  popełnienie  oszustwa,  
bo ja   oszustowi nie  zapłaciłam  . Na dodatek postanowienie    nie  jest podpisane przez    
funkcjonariusza , który   je  tylko  zaopatrzył parafką,  bez    jego  pieczątki ,   brak  jest    na  nim  
nr  Ldz  oraz  uzasadnienia  a zatwierdził   je prokurator  rejonowy  bez    dochodzenia w  tej  
sprawie , które  należy  do    obowiązków  policji .                                                                    
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 W  tej sprawie  otrzymałam   w  tym    samym   Komisariacie   I  pouczenie   dla  
pokrzywdzonego które  mi wydał   ten  sam  policjant ,które także  nie zawiera  ani pieczątki 
komisariatu ani  sygnatury   sprawy  ,ani  jego podpisu ,tylko parafkę , wszelkie dane  na tym  
pouczeniu sama     naniosłam w komisariacie.   Na  to postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  
dochodzenia   moje  zażalenie  nie zostało   przekazane  do wyższej  instancji  to jest  to  
prokuratury  okręgowej   zgodnie z  art.  306  kpk  ale  do Sądu  Rejonowego  III  W/ K  .

Sprawa  II.
  Dotyczy  znanego neurochirurga   SPSK  4 w Lublinie   d r Jacka  O. ,który  prowadzi  od   kilku 
lat  przestępczą  działalność w  Neuro Centrum ,  nie  wystawia  rachunków  za  wizyty ,   wręczył 
mi  sfałszowany rachunek  21 marca 2012,   sfałszował   kartę  informacyjną  oraz   opis    
tomografii z  dyskietki ,  jego  medyczne  zalecenia urągają   wiedzy lekarskiej  ,  i od  dnia  30 
kwietnia    tj. wniesienia  zawiadomienia     do Prokuratury  Rejonowej Lublin Północ jest  
bezkarny .  Za   to   mnie   wzywano  do  składania  zeznania  na protokół    pomimo , że  
wniosłam szczegółowe  dowody  oraz bardzo  dokładny  opis  przestępstwa i   to samo 
opowiadałam ,  bo prokurator     sprawdzał  moją wiarygodność zamiast aresztować  sprawcę , 
który  jest  bezkarny  od  dnia   30  kwietnia  tj.   daty  wniesienia zawiadomienia  o   
przestępstwie,    więc  wniosłam  te samą sprawę  19 czerwca  2012  do Komendy  Miejskiej  
Policji  Lublin   Północ    gdzie   zapadła cisza  ,    bo  w  NeuroCentrum  jest plejada    takich 
znanych  lekarzy z  SPSK 4    i innych   i  są    nietykalni   jako   tylko  'podejrzani    '   a  
prawdopodobnie  wszyscy  ci  lekarze   okradają  ludzi     od   wielu   lat  i  przyzwyczaili  się do   
całkowitej bezkarności .
W  dniu  25  lipca  otrzymałam  sfałszowane  wezwanie z Komendy Powiatowej w  Puławach  
(  bez    sygnatury akt ) do stawiennictwa  tamże z  dniu 3 sierpnia w  celu  składania  wyjaśnień w 
sprawie  Neuro-Centrum  oraz  w/w  neurochirurga   !  Przez  telefon   do pani  sierżant w  
Komendzie   ,która   posłusznie wykonywała  zlecone  jej  czynności  ustaliłam , że  Prokurator  
Rejonowy w  Lublinie  przekazał   akta  tej sprawy   do  Prokuratury  w  Puławach , która się  
miała   zająć   tą  sprawą  poprzez  Komendę  Powiatową  Policji. Miałam  zeznawać w  sprawie   
tego samego  neurochirurga  oraz Neuro  Centrum podczas , gdy zeznanie w tej sprawie  składam  
1  czerwca  2012  w Prokuraturze  Rejonowej   Lublin  Północ.  Na dodatek sprawa  oraz  
przestępstwa  dr  Jacka  O.  dotyczyły   mojej ciężko  chorej    mamy , ale  ponieważ  ja   zebrałam 
i ustaliłam   dowody  oraz  ja wniosłam zawiadomienie  ,więc  mnie wzywano   do  Komendy   do 
Puław , przy  czym  moja mama  otrzymała   sfałszowane zawiadomienie  o  wszczęciu 
dochodzenia    przez  sierżant  Ewę  Rejn   i  to z art.  160  kk ,  a nie  za fałszerstwa     tego  
lekarza,  a     mnie wzywano   do  stawiennictwa w  Puławach . Zawiadomienie   do  mamy  nie  
zawiera    nawet  oznaczenia  sprawy   tj. kto,  kiedy  i co  popełnił tylko  art.  160  kk -  
przestępstwo  przeciwko  zdrowiu i życiu.

Art.  143  pargf 1  kpk    mówi, że  spisania  protokołu  wymagają  :
1)przyjęcie  ustnego zawiadomienia  o przestępstwie   , wniosku   o  ściganie  oraz  jego wycofaniu
-  co też jest  przestarzałe  i  kuriozalne  
2)przesłuchanie  oskarżonego, świadka,   biegłego   i  kuratora  -
   -ale  nie   ma mowy o pokrzywdzonym   którego traktuje  się  jako  świadka   !

Była   to  odpowiedź  w tej sprawie  na  moje  zażalenia na  brak czynności  prokuratora  Jacka  
Lipińskiego  
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Sprawa   III.

Opracowałam   w czerwcu   bardzo  dobrą  strategię  marketingową  dla  Herbapol SA w Krakowie
dla  syropów  ziołowych   , ale  okazało się,  że  w  zarządzie   jest mafia   która  produkuje   
niewłaściwie     opracowane   i  wręcz  szkodliwe preparaty ziołowe  , oraz nalewki  lecznicze z  
niedozwoloną  zawartością etanolu     powyżej  normy  ( istna  bimbrownia  )   i zawiadomiłam 
KWP  / CBŚ w  Krakowie z  wnioskiem o przeprowadzenie  dochodzenia   , ustalenie danych   kto 
opracował  oraz gdzie są produkowane  te  preparaty      kim jest  zarząd  oraz  jakie  ilości   tych 
preparatów  sprzedawali,   i  dopiero   po miesiącu   otrzymałam pismo  z  KWP /CBŚ w  
Krakowie   od Zastępcy  Naczelnika  do Walki z Przestępczością Gospodarczą  o  przekazaniu      
dowodów    oraz  mojego zawiadomienia w tej  sprawie  do Komendy  Miejskiej    bez  wszczęcia  
dochodzenia  !  
 Oczywiście  wniosłam sprawę  do prokuratury , ale  będzie  tam leżeć  6  tygodni  potem będzie    
dochodzenie  i nawet  może  umorzenie.  
Przedtem  opracowałam    podobną  strategię dla  HASCO  LEK  też dla  syropów  ziołowych  
które  są  bardzo  potrzebne  na rynku ,   bo    producent  ten nie  ma  pojęcia  o  działaniu i 
zastosowaniu syropów  ziołowych ,    strategia powstała po  ciężkim zatruciu   innym  chemicznym
syropem,  odkryty  przez  mnie syrop   ziołowy   Hasco  Lek   uratował  mi  życie , ale   zarząd  nie
chciał  mojej  strategii oraz   bardzo  dużych  zysków,  żeby  mi  nie  zapłacić  i nie  przyznać się  
do  dyletanctwa,  zaczął    podrabiać  etykiety  wg mojego  profesjonalnego  opracowania   , 
zaskarżyłam   więc zarząd   o działanie   na  szkodę  firmy  oraz moją ,   potem otrzymałam  od  
pełnomocnika   zarządu  adwokata Grzegorza  Łabudy pismo z  groźbami  karalnymi , że  jak się  
nie  odczepię od  Hasco lek  to  będę  narażona na  postępowanie  sądowe , a kilka  dni  potem 
sama   przez  telefon  ustaliłam,   że  w Hasco Lek  nie ma rady  nadzorczej -  a  więc  mafia  !    i 
to  która  zapewne   prowadzi  sfałszowana księgowość.
Wniosłam   12  lipca sprawę  do prokuratury we  Wrocławiu   i sobie  czekam i będę  czekać 
dopóki nie zmieni się  Kodeks   Postępowania  Karnego .

  Także  w dniu  12  lipca  2012   podczas pisania    niniejszego  projektu  otrzymałam   kolejne  
niezasadne  wezwanie   do   stawiennictwa w  Komisariacie  V w  Lublinie w sprawie Herbapolu  
w  Krakowie jako przerzutka  z  Komendy krakowskiej pomimo , że  wniosłam  obszerną  
dokumentację   do  Prokuratury w Krakowie   tj.  pisemne  zawiadomienie  o przestępstwie  do   tej
dokumentacji   całą  moją ofertę  jak  też dowody  na  przestępczą  działalność  Herbapolu  które  
nie wymagają żadnych   śledztw  ani  dochodzeń,  ale  zatrzymania  zarządu  i  wielu   innych  
osób.  Otrzymałam  nawet drugie   wezwanie   z Komisariatu   V w Lublinie    od jakiejś     Joanny 
Liszewskiej  (  bez stopnia  na wezwaniu ) w  sprawie  stawiennictwa  oraz  zeznań  dotyczących  
spółki Herbapol  SA   i  musiałam się stawić    pomimo ,  że  się  powołałam w  zażaleniu    na  Art.
143  pargf 1  kpk  który   mówi, że -     spisania  protokołu  wymagają  :  przyjęcie  ustnego 
zawiadomienia  o przestępstwie   , wniosku   o  ściganie  oraz  jego wycofaniu .
W  dniu 24  lipca   stawiłam się więc w  nowoczesnym  Komisariacie  V  u pani Liszewskiej   na  
zeznanie  do  protokołu   które  polegało    na podaniu  tych  samych danych   tj.  kto, kiedy, gdzie, 
po co ,  w  jaki sposób etc.  
Pani Liszewska  była bardzo  miła ,  ubrana   '  na luzie 'w  letniej  sukience   do  połowy  uda oraz 
w  klapkach   ,   w   kolejnym  pouczeniu,  które  od niej  otrzymałam   nie ma     żadnych danych  
poza  jej   stanowiskiem sierżanta sztabu !    Cały  Komisariat    V  (  podobnie   jak   inne  
komisariaty   oraz  komendy miejskie  ) wyglądał tak samo   czyli    ' na luzie  '   jak jakaś  
cywilbanda,  poza funkcjonariuszem w   okienku  oraz   doprowadzającymi.
(   Tu  mała    uwaga :  Komisariat  V  jest   nawet  nowoczesnym  budynkiem  wyposażonym w   
najnowsze  technologie  takie  jak czytniki,   zabezpieczenia  i inne   ,  nie ma nawet  porównania z 
Komisariatem  I  który  przypomina  szalet z  lat   70-  tych  XX  wieku ) . 
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 Zanalizowałam więc   takie  postępowanie  i wnioski   są  następujące  :

  Problem  leży w   przestarzałych  komunistycznych    przepisach kpk  które  rozdzielają   
śledztwo  od  dochodzenia ,co było potrzebne w reżimie  ,ale  nie  w  państwie  prawa,   i w 
przypadku niewygodnych   oraz  trudnych  spraw    następuje zepchnięcie  sprawy    na tzw. 
dochodzeniówkę  aby się  pozbyć sprawy tak   jak w  przypadku  Bornego oraz  znanych  firm lub 
osób.Iloraz  inteligencji przeciętnego policjanta jest  raczej  niski,     i   nie  ma     co nawet  marzyć
o  profesjonalnych  śledztwach  przy  takim  stanie rzeczy w Policji  . Są  to ludzie  tylko  
przyuczeni  do  zawodu   bez  wiedzy prawniczej   oraz  nawet  bez  wyższego   wykształcenia , 
którzy  ślepo  i  bez wyobraźni wykonują zlecone czynności i nawet nie  umieją    ocenić   zakresu 
sprawy,  podjąć   odpowiednich  działań    wywiadowczych  .  Nie  wychodzą   nawet z  
komisariatów   chyba ,  żeby   doręczyć  wezwanie  i ich praca  polega  na wpisaniu   lub 
przepisaniu  do  protokołu  treści zawiadomienia  o  przestępstwie.
  
                        ŚLEDZTWO  ORAZ DOCHODZENIE.
W  języku  angielskim   termin ' investigation ' oznacza zarówno  śledztwo  jak  dochodzenie , 
( nawet w  NKWD  był ' sliedowatiel   ' )  zaś w  języku  polskim
' dochodzi się sprawiedliwości ' a  prowadzi  się  śledztwo lub czynności
 śledcze ,     terminologia  typu  'czynności  dochodzeniowo-  śledcze'  była   nawet  stosowana  
nawet  w  II  RP  ale  nie w takim  znaczeniu  jak w  PRL- owskim KPK.  
 Dlatego   np. w  USA  jest śledczy   detektyw  policyjny  odpowiednio przeszkolony  , jak  też   
sędzia  śledczy  a  także  wydziały  śledcze,   ale nie tylko dla  przestępczości  zorganizowanej  jak 
to  jest u  nas  pod  którą   rozumie  się  u  nas   np.  narkotyki  albo przemyt graniczny ale  dla  
każdego  rodzaju  przestępstwa w tym  przestępczości  w  firmach,  spółkach  etc.  
 Przypadki   Herbapolu oraz Hasco Lek  oraz  spółki  Heel  są typowe  dla spółek akcyjnych ,  
każda  mafia  może wejść  do  takiej spółki z pakietem  udziałów oraz przejąć  kontrolę  nad  
przedsiębiorstwem  i   niszczyć  firmę    . Wynika  taka    taka  sytuacja  oraz  całkowita  
bezkarność    takich  mafii z  braku  odpowiedniego  Kodeksu  Spółek  Handlowych  (  o czym  
piszę  dalej )    jak też  z  Rozdziału  VII      komunistycznego   obowiązującego  nadal w  Polsce    
Kodeksu Postępowania   Karnego   o  tzw.    postępowaniu  przygotowawczym  które  polega  na :

DZIAŁ VII     Postępowanie przygotowawcze     ROZDZIAŁ 33   Przepisy ogólne

Art. 297.  § 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 i 214,

4) wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i 
rozmiarów szkody,

5) 5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy 
nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do wyjaśnienia okoliczności, które 
sprzyjały popełnieniu czynu.     

                                         ALE  UWAGA  !
przecież  wnosi  się   szczegółowo  opisane dowody , fakty  i  inne okoliczności    na  temat   
przestępstwa , które  nie  wymagają    ustaleń  ,ale   zatrzymania  sprawcy  potem   postępowania  
karnego  i   aktu  oskarżenia  i ponadto ,jeśli  nawet w  ramach  przestarzałego  postępowania 
przygotowawczego   zostały ustalone  oraz  stwierdzone  fakty   ,                                              8.



dane i  wina sprawcy  oraz  rozmiary szkody  , to  uczciwy  prokurator  winien  z  urzędu  wszcząć 
postępowanie  karne  ,   oczywiście  gdyby  tylko  chciał  , ale w  większości  spraw  karnych  akta 
przerzucane  są przez  komisariaty  w  których  podstawieni  funkcjonariusze   fałszują  umorzenia.

                                        Tzw.  ' postępowanie  przygotowawcze  '

 miało i ma  nadal  zastosowanie wobec  wielu osób  tymczasowo aresztowanych   i w  Polsce w 
tzw.  śledztwie   trzyma się sprawców   mniej poważnych  przestępstw   o mniejszej  wadze .    
Tego  typu 'śledztwa ' po prostu'  toczą  się z urzędu'   nawet  do  dwóch lat ,  nic  więc  dziwnego, 
że  więzienia są  przepełnione,  bo  prokuratorzy stosują przestarzałe  przepisy KPK   o  
postępowaniu  przygotowawczym  podczas  aresztu  tymczasowego,    a  ponieważ system   kaucji 
jest u nas   nieznany  i  prawie w ogóle w  praktyce  nie stosowany  jak to jest  na  przykład w  
USA , gdzie  kaucje  są  obligatoryjne a nie  uznaniowe,  więc  trzyma się  ludzi  latami w  
więzieniach,  a  mafie  są  bezkarne.

             Na czym    więc polega różnica w  PRL-owskim  KPK  między    
                                     śledztwem  a   dochodzeniem  ?
 Obecne  przepisy   dotyczące  śledztwa  miały  na celu  ochronę PRL- u   oraz  jego  struktur   jak 
wywiad, bezpieka  etc  :

ROZDZIAŁ 35  KPK z roku 1985  oraz  1997  :

Przebieg śledztwa

Art. 309. Śledztwo prowadzi się w sprawach:

1) w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,

2) 2) o występki -- gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

3) o występki -- gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad 
finansowym organem postępowania przygotowawczego,

w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych 
funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych,

4) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia,

5)o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na 
wagę lub zawiłość sprawy

Art.  304 a  pagrf 3  śledztwo  prowadzi  prokurator   

Art. 311.  § 1. Śledztwo prowadzi prokurator.

§ 2. Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym 
zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa; w wypadkach określonych w 
art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.

§ 5. Prokurator może zastrzec do osobistego wykonania jakąkolwiek czynność śledztwa, a w 
szczególności czynności wymagające postanowienia.
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                                                   DOCHODZENIE
ROZDZIAŁ 36a

Dochodzenie

Art. 325a. § 1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312, chyba że 
prowadzi je prokurator.

§ 2. Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Ale  art.  312  mówi   że  Uprawnienia Policji przysługują także:

1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości,

2)innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych

 jakich  oraz  których      KPK  nie  wymienia przecież  nie    np. uczelniom    

 Wg   tego  PRL- owskiego KPK     nie  ma  praktycznie  możliwości  przeprowadzenia 
profesjonalnego   śledztwa  w  Polsce     bo    tzw. dochodzenie   jest  czystą  fikcją  i  nie  spełnia 
w  żadnym wypadku   roli   śledztwa.  
W    PRL-owskim    KPK  prokurator    ma w  każdej   sytuacji    możliwość  odmowy  lub 
wszczęcia  śledztwa,  umorzenia   bez    podania  przyczyny   z  powodu  niskiej szkodliwości  
społecznej  a  jest  wyłącznie    uprawniony   do takiego śledztwa     które  nie  jest  żadnym 
śledztwem  ,  ale  sprawdzaniem  wiarygodności  zawiadomienia  o przestępstwie   w   tzw. 
postępowaniu  przygotowawczym oraz   podczas    wielogodzinnego  przesłuchiwania   ofiary  
przestępstwa .   Po  3  tygodniach otrzymałam w   KG /  CBŚ  w Warszawie       od  Naczelnika 
Wydziału  do Zwalczania   Zorganizowanej  Przestępczości    Ekonomicznej odpowiedź    o 
przekazaniu mojego zawiadomienia  oraz  wniosku  o  przeprowadzenie  śledztwa w sprawie   
spółki  Heel  Polska  ,  która    także  prowadzi   przestępczą  działalność   w  Polsce  oraz we  
Niemczech  . Centrala   Heela   ani  prezes  spółki  Heel  Polska Maciej Liberek  nie chcieli 
zakupić  mojej bardzo  dobrej strategii  know-  how   ani   promować  jednego z najlepszych  
leków   homeopatycznych  na  świecie  leku   stosowanego w  ortopedii  oraz reumatologii    i  
lekarze   w Polsce  nawet  nie wiedzą o tym  leku   oraz   spółce  Heel  ,która  istnieje w Polsce  od 
1999  roku. W tej sprawie   otrzymałam  z  KG/  CBŚ pismo   o  przesłaniu  mojego 
zawiadomienia z  aktami    do prokuratury ,   a  chodziło   tylko  o proste ustalenie danych w  e-
mailu   od     prezesa    spółki  Heel  Polska  tj.  czy   centrala   producenta  Heel w  Baden  Baden  
oraz  sam prezes  spółki  Heel wnosili  wnosili   lub  nie dokumentację do  Urzędu  Rejestracji  
Produktów  Leczniczych   dotyczącą  bardzo  potrzebnego   homeopatycznego  leku  
przeciwzapalnego, bowiem  w  e-mailu  do  mnie  prezes  spółki  Heel  w  Warszawie poświadczył 
nieprawdę,  co do   braku  dostępności     tego  leku  dla  centrali    Heela w Baden  Baden  
zasłaniali  się  rzekomymi trudnościami    w   Polsce  oraz w   UE   które   były  tylko    czczym 
wymysłem.
CBŚ  nie zrobiło nic a w  prokuraturze    odbył się   zwyczajowy  tryb czyli   tzw. postępowanie  
przygotowawcze  o którym  piszę  dalej.  
W  tym samym  czasie w sprawie    innej  lekarki w  Lublinie   która  popełniła  oszustwo 
medyczne  oraz poważny błąd   medyczny   i spowodowała bardzo   silny  rozstrój  zdrowia  co 
zostało udowodnione   wraz z  pełną  dokumentacją  oraz  zeznaniem    do protokołu  , po  2  i pół  
miesiąca  otrzymałam  zawiadomienie  od  Prokuratora  rejonowego  Piotra  Brona  o   wszczęciu  
śledztwa w  tej sprawie  !   A  sprawę   prowadzi   ten  sam  prokurator  Jacek  Lipiński.   
Jak widać   PRL- owski   KPK   oraz  praca  policji   i prokuratur wymagają   głębokiej reformy 
oraz  dostosowania  do   cywilizowanych systemów  prawnych a nie  stosowania   nadal tego 
samego archaicznego   KPK  oraz  starego  typu  myślenia  i działania.                                
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Nie  może  być  przecież  tak  jak w  art.   243  obecnego KPK  który  mówi, że  :
                                        Zatrzymanie
Art. 243.  § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu 
podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby 
lub nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Czy  więc  pokrzywdzony  ma  sam  ścigać    przestępców w każdej  sytuacji
                            i  musi tworzyć  brygady  pościgowe   ?!!

Ze  sprawą    dotycząca w.w   lekarki oraz  zleconego   śledztwa po  dwóch i pół miesiącach   łączy
się  gruba  afera    związana z  Okręgową Izbą  Lekarską w  Lublinie    która  została  zablokowana
przez  Prokuratora  Rejonowego Brona a prokuratorzy z Prokuratury  Lublin Północ   mają  jak  
najgorszą  opinię  nawet  u wielu adwokatów.   Jest   to  chyba  jedyna  prokuratura w  Polsce ,  
która  na swojej  stronie www  nie podaje  nazwiska  prokuratora  rejonowego  oraz    jego 
zastępcy , a pisma w  imieniu prokuratora  Brona  wysyła  referent  prokuratury  bez  jego podpisu,
ale skoro    obowiązuje  PRL-owski   Kodeks postępowania  Karnego   to nic  dziwnego , że w 
prokuraturach są  zasiedziałe   mafie ,  które   bardzo  trudno  jest  usunąć  bo   KPK  mówi ,    że  
pociągnięcie   funkcjonariusza  do  odpowiedzialności  jest  uzależnione  od zgody  przełożonego  
lub  organu władzy   ,jak  też  oskarżyciela .
               
                  I w tym  miejscu PRLowski  KPK  mówi , że :
Art. 13. Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie, należy do 
oskarżyciela  -   ale nie wiadomo  jakiej  władzy  oraz  kto jest  oskarżycielem ,  czy 
pokrzywdzony przez  prokuratora  który   został zaskarżony czy  też  jego zwierzchnik  w 
Prokuraturze  Okręgowej.
Prawie półtora   miesiąca  czekałam   na odpowiedź w  sprawie  pociągnięcia  do  
odpowiedzialności z  Ustawy o Prokuraturze  Prokuratora  Brona

                                     bo  art.   17 .§ 2 kpk  mówi, że  :
 do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, 
organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów 
i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub 
zezwolenie będzie wydane.

                 Na dodatek  pokrętny  artykuł  18  pargf  2  KPK  mówi, że :
 -  Jeżeli sąd lub prokurator dopatruje się w czynie przewinienia dyscyplinarnego albo naruszenia 
obowiązków służbowych lub zasad współżycia społecznego, może odmawiając wszczęcia 
postępowania albo umarzając je, zwłaszcza z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu, 
przekazać sprawę innemu właściwemu organowi. Ale   któremu  oraz  jakiemu organowi   
komunistyczny   KPK  nie  wymienia.  I niestety  zgodnie z  systemowym   i mafijnym myśleniem 
oraz  działaniem  w   odpowiedzi  na  trzy   poważne  zaskarżenia  prokuratora  Brona  wniesione   
do Prokuratora  Okręgowego  w tym  ostatnie  w sprawie  podrobienia  oraz  sfałszowania  przez  
niego  zarządzenia  o odmowie  przyjęcia  zażalenia   dotyczącego  Okręgowej Izby Lekarskiej w 
którym prokurator Bron m.in.  napisał  , że     sprawa    ta rzekomo dotyczyła '  wyłudzenia  
pożyczki  gotówkowej  '   oraz  że  jestem  nieuprawniona do wniesienia  zażalenia  ,
23 lipca  otrzymałam   pismo  od  Prokuratora  Brona  podpisane  przez  referenta  Prokuratury    
Rejonowej Lublin Północ  z zawiadomieniem  o wszczęciu  śledztwa w sprawie  Okręgowej Izby  
Lekarskiej  !!                                        
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   Ani słowa   od  Prokuratora  Okręgowego  o   pociągnięciu prokuratora  Brona  do  karnej  
odpowiedzialności.Niestety  PRL- owska  Ustawa  o  Prokuraturze   z  roku  1984 która  oparta  
jest  na    komunistycznym postępowaniu   przygotowawczym  które   stosuje  się z godnie z  PRL 
- owskim  KPK   i brzmi  mniej  więcej  tak :
                   Art. 66. 1.Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za 
oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu prokuratorskiego.

                                          Ale  nie  odpowiada  karnie !

 Art. 67. 1.Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie      2) nagana       3) usunięcie z zajmowanej funkcji
4) przeniesienie na inne miejsce służbowe    5)  wydalenie ze służby prokuratorskiej
2.Wymierzenie kary określonej w ust. 1 pkt 2-4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości 
awansowania przez okres trzech lat oraz niemożność udziału w tym okresie w kolegium 
prokuratury okręgowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokuratorów, w 
Radzie Prokuratorów i w sądzie dyscyplinarnym oraz uzyskania utraconego stanowiska.

Art.     68. 1.Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania     
dyscyplinarnego, a w razie wszczęcia ulega ono umorzeniu.

                   czyli  całkowita  bezkarność    -   oraz  dalej  
Art. 77. 1.Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na 
żądanie przełożonych dyscyplinarnych, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do 
ustalenia znamion przewinienia oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, chyba że złożenie 
tych wyjaśnień nie jest możliwe.
              I   co  może  trwać z nieskończoność  albo całą  wieczność.
 To  samo  dotyczy  sędziów i  starej   nieznowelizowanej  Ustawy  o Sądownictwie
                                             Art. 107   do  133.

                                                 Inne   przykłady  
                       pokrętnej wykładni prawa w  PRL-owskim  KPK  :

                                Dziennik Ustaw 1997 nr 89 poz. 555

                       Tytuł:Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.

                   ROZDZIAŁ 8  -  Oskarżony -    tak obecnie    brzmi  :

Art.71. §1.Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu
zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z 
przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

                                                A  powinno  być:

Art.71. §1. Za   oskarżonego  uważa się  sprawcę czynu zabronionego  któremu postawiono zarzut 
popełnienia  takiego czynu lub czynów  i  który  w związku  z  tym został  zatrzymany .

                            I  DALEJ  WG  OBECNEGO  KPK   art.  71 kpk  :
§  2 .   Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także 
osobę, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

§ 3. Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogólnym określenia „oskarżony”, odpowiednie 
przepisy mają zastosowanie także do podejrzanego.
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                                                        UWAGA      

 paragraf   3  powinien  być  uchylony   ponieważ  jest  nielogiczny  , bowiem  'podejrzany '   nie 
jest jeszcze' sprawcą'  ani'  oskarżonym'  w procesie karnym      a tylko  'podejrzanym'.                    

                                        Podejrzany definicja

1.  podejrzany w   rozumieniu podejrzany ,  niepewny,
                                                                     dziwny podejrzany osobnik
2 .podejrzany posądzony o coś być podejrzanym o kradzież 
3 .podejrzany  osoba posądzona o coś    /   przesłuchać podejrzaną  osobę

                                                         I dalej  :                                  
                                                                                      
                             Obecnie  jest   w   PRL-owskim KPK  :
art. 305
§ 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia 
postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o 
odmowie wszczęcia śledztwa.

                                                A  powinno  być   :
art. 305
§ 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia 
postępowania   karnego / śledztwa/   obowiązany jest wydać stosowne  postanowienie  o   
wszczętych  czynnościach    tego  organu   to  jest  śledztwie  lub  zatrzymaniu  sprawcy/  
podejrzanego.

                                                  Obecnie      jest :
§ 3. Jeżeli postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje Policja, niezwłocznie przesyła 
prokuratorowi jego odpis. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje 
prokurator albo Policja; postanowienie wydane przez Policję zatwierdza prokurator 

                                             a gdzie  aresztowanie  ????
UWAGI   .
Nie   może   być  żadnego’ umorzenia’ dokonanego     przez  Policję  , bo    w normalnym  kraju  
policja  prowadzi   śledztwo  i  zbiera  dowody,  które  przekazuje do prokuratury  do   
postępowania  karnego   i prokurator decyduje o dalszym  toku  postępowania,  ale    jak  
dotychczas  w dochodzeniówce  umarza  się  zwyczajowo   wszystkie  niewygodne   i  trudniejsze  
sprawy   na   podstawie  art.  305  kpk ,     bo  prawdziwe  śledztwo wymaga  ruszenia się z 
Komendy   .  Poza tym  wszczęcie   śledztwa    stosuje   się  w  stosunku  do  podejrzanego     o 
przestępstwo ,  a wobec sprawcy środki  karne oraz  zapobiegawcze  .                                       
                                
                                          i dalej -    OBECNIE  JEST  :

§ 4. O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub 
instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, 
oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego - z pouczeniem o 
przysługujących im uprawnieniach -Zaś   art.   73  pargf  2 i 3 dotyczył  chyba    opozycji   w   
PRL- u oraz  każdego  ' podejrzanego'   nawet  niewinnego:   
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 § 2. W postępowaniu przygotowawczym prokurator udzielając zezwolenia na porozumiewanie się
może w szczególnie uzasadnionym wypadku zastrzec, że będzie przy tym obecny sam lub osoba 
przez niego upoważniona.
§ 3. Prokurator może również zastrzec kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą.                 
                                                    I  tak dalej.
                                                  

                                   Ciąg   dalszy   moich  historii.
W  dniu  26  lipca  wybrałam  się    do  Komendy  Miejskiej  Policji Lublin  Północ złożyć  
zeznanie  do  protokołu  w sprawie  dr  Moniki  Jóżwiakowskiej  oraz  mojej  dyskietki z 
rezonansem  którą  sobie  przywłaszczyła  abym nie  miała  dowodu  przeciwko  niej , ponieważ  
prokurator  Wójcik  nic    nie  robił w  tej  sprawie  .  W  Komendzie  zastałam  następujące  realia.
 W okienku  dawniej portierni  a obecnie    w biurze  przepustek  siedział jakiś   cywil w  koszuli w
kratkę,  bez  komputera , ale z dziennikiem  oraz   drukami  przepustek  oraz z   telefonem .   Kilka 
lat temu   w    tym  biurze / portierni  urzędował      funkcjonariusz w  mundurze,  a  obecnie  już  
nie ,  a więc   jakaś   postępująca  degrengolada  Policji.
 Cywil  ten  skierował  mnie  do   pokoju  nr  15  do  dochodzeniówki ,  była to godzina  11:20  .  
Wyszła  po  mnie  jakaś   dziewczyneczka w  getrach  ,  bluzeczce  letniej  i klapkach  i zawiodła 
mnie   do jej  pokoju  nr  15.   Na piętrze   jakiś   inny  cywil wyraźnie   nudził  się  w  fotelu na 
korytarzu.  Dziewczyna nawet była   miła , ale  się  nie  przedstawiła  i nawet nie  wiem z  kim 
rozmawiałam. Krótko  opowiedziałam  jej     swoją   historię   oraz , że    chodzi  mi  o  
aresztowanie  lekarki , która  ma moją  dyskietkę  i  nie chce  ani  mi   jej  zwrócić   ani   wykonać  
poprawnego  opisu  rezonansu .  Dziewczyna  nawet  spisała  protokół   oraz  moje  wyjaśnienia,  
protokół podpisałam w  jej  obecności  , ale  nie  zawierał  żadnych danych  Komendy  ani  jej ,   
pouczenie  dla  pokrzywdzonego  wręczyła  mi  bez  żadnych  danych  nawet jej nazwiska. 
Sprawę miała przesłać  do  innego  Komisariatu IV  czyli  do niewłaściwego   bo właściwa   dla  
SPSK  jest właśnie  ta  Komenda  dosłownie  za  rogiem  SPSK  4.
Podczas  naszej  rozmowy   jakiś inny  jej   kolega  także w   cywilu     wszedł do  jej pokoju  i  
pytał ją  jak  się  wypełnia  formularz  policyjny   , dziewczyna  nawet  mu  udzielała  porady !
Cała  Komenda  Miejska    taka  sama  cywilbanda, panie w  letnich strojach  prawie  plażowych.  
Akurat  w tej  Komendzie   tylko   funkcjonariusze  wyjazdowi  byli  w mundurach  granatowych, 
ale w  Komisariacie V  byli w  błękitnych , inni w  czarnych, jeszcze  inni z  odblaskami, nie 
wiadomo kto,  gdzie i  po  co.
 Dziewczyna  mówiła  mi , że  zajmuje  się  kradzieżami  oraz  włamaniami   i w jej  pokoju  
widziałam   jakiś plastikowy   pojemnik z  teczkami   wiązanymi z  aktami ,  nie wiem  czy  taka  
osoba  jest  i  czy   byłaby  w stanie  przeprowadzić   profesjonalne   śledztwo   (  jeszcze  
dochodzenie  ),  być  może   ,że takie   dochodzenia  polegają na    rozsyłaniu   pism oraz akt  do 
Komisariatów  gdzie grzęzną  albo  wracają  z powrotem  do tej samej  Komendy. I  na  tym się 
zakończyło.                                                        
                    ABW  oraz  sprawa  spółki  Heel  Polska.
Tego  samego dnia  otrzymałam  pismo  od  ppłk. Jerzego  Kopcia   kolejnego  zastępcy  ' 
naczialnika'  Wydziału   I  Departamentu  Postępowań Karnych  ABW  o  odmowie  wszczęcia  
dochodzenia    -i bardzo  mnie  bardzo  dziwi, że   w  ABW  jest taki  Departament ,   bo  przecież 
tylko prokuratura oraz  sąd  mają  uprawnienia do   prowadzenia  postępowań karnych , a  nie  
ABW .  Napisałam w tej sprawie  pismo   zażalenie   do  Prokuratury   przesłane  do wiadomości  
ABW,  ale   od  generała  Bondaryka  szefa  ABW  odpowiedzi  nie  otrzymałam , tylko pismo z  
prokuratury  o  oddaleniu  mojej  skargi  na  ppłk.  Kopcia.2  sierpnia  otrzymałam  pismo   od 
referenta   Prokuratury  Rejonowej  Warszawa   Północ w  sprawie  odmowy  wszczęcia  
dochodzenia    dot. spółki  Heel  Polska     
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jako odpowiedź  na  przeniesienie  tam  akt tej sprawy  prawie    70  stron    wniesionych do KG/   
CBŚ w Warszawie .
Tego  samego  dnia  otrzymałam    także   wezwanie z  Komisariatu  V  w tej samej sprawie   od  
pani Liszewskiej    jako odpowiedź  na moje zawiadomienie  o  przestępstwie  z dnia  12  lipca    
które  dotyczyło  tylko  samego e-  maila  od prezesa  spółki  Heel i  6  sierpnia i stawiłam się u 
pani  Liszewskiej   ubranej    na letnio w legginsy  do  kolan,  letnią  bluzkę  z ramiączkami  od  
biustonosza  na wierzchu  (  taki  top  trendy  style  )  oraz  klapki , kobieta chciała sobie  przy  
okazji  pogadać  o odchudzaniu  i  dowiedziałam się , że  moje  zawiadomienie z dnia  12  lipca  
było  przesłane  w dniu  13  lipca z prokuratury   przy Wiktorskiej w Warszawie  do  Prokuratury  
Rejonowej w  Lublinie  a  z prokuratury  w Lublinie   26  lipca   do  Komisariatu  V  gdzie   
dopiero  6  sierpnia  musiałam   zacytować w skrócie  treść  zawiadomienia  o przestępstwie  oraz  
inne  fakty  szczegółowo  przeze  mnie  opisane.
Pani Liszewska  nawet  jeszcze  miała w komputerze  plik z Herbapolem  i pytała  mnie czy  to to 
samo  oraz  czy  może przenieść treść  tego  pliku  do  protokołu sprawy  spółki  Heel   !  
Streściłam więc   moje  pisemne zawiadomienie o przestępstwie  
wniosłam  wniosek  o   nakazanie ABW  przeprowadzenie  śledztwa  wg moich  danych. Ale  przy 
okazji  ustaliłam, że    prokuratura w Warszawie  już  13  lipca  nawet w  trybie  pilnym  nakazała  
przeprowadzić  przesłuchanie  mnie  ,  potem  akta   aż do  26  lipca  leżały  w  Prokuraturze  
Rejonowej  Lublin  Północ  z której  powędrowały  do   pani  Liszewskiej i  z powrotem  odbyła  
się  taka sama  droga  tych  akt.
Ale   to nie  jest tylko    przypadek pani  Liszewskiej , tak jak  ona   pracuje   większość  buraków i
łajz   w    obecnej policji.    Ich  praca  polega na  formalnym  pobraniu zeznania do  protokołu  i  
odesłaniu  akt  do prokuratury ,  których  zapewne  nawet   nie  czytają  i na tym   koniec.  
                  
               I tak to  wygląda  w policji w  Polsce  od   szeregu lat.

30  lipca  byłam ponownie  u  prokuratora   Andrzeja  Wójcika  (  bo    27-  ego  lipca  poszedł w 
czasie  wyznaczonym  przez niego   do sądu  i  niepotrzebnie się  fatygowałam   do  prokuratury  ) 
zeznać   do protokołu  jak  to  było z   uzyskaniem  poprawnego  opisu  tomografii  kręgosłupa  
mojej  matki    (  tak  jakby nie wystarczył dowód )  ale  w sprawie    dr Jóżwiakowskiej  nadal  
nic.   W  dniu  2  sierpnia    otrzymałam  także  wezwanie  z  I Komisariatu w  Lublinie  w  celu    
zacytowania  zawiadomienia  o przestępstwie  dotyczącego Okręgowej Izby  Lekarskiej ,  
zawiadomienie  nawet bez  uchybień  formalnych  ale co z tego  , skoro  niezasadne  i  wystawione
tylko  pro forma ,  aby  sobie    jakiś   funkcjonariusz  popisał   w protokole z braku  innych 
czynności.
Wniosłam  oświadczenie ,  ale  przedtem  musiałam  streścić  zawiadomienie  o   przestępstwie   
które    jakiś  burak   miał  i  nawet  je  czytał  i  pytał  mnie   u siebie w pokoju  podczas  
przesłuchania  prowadzonego   w tym samym czasie przez  jego  koleżankę  z  jakąś inną  kobietą, 
kiedy  i gdzie  doszło   do popełnienia   przestępstwa  czyli  sfałszowania  orzeczeń  przez  
rzecznika  odpowiedzialności  zawodowej  !  oraz  żebym  mu  opowiedziała    ' własnymi słowami
' jak to  było !  
Otrzymałam  pismo   od  prokuratora  Lenarda z  prokuratury w  Puławach że    na polecenie  
zastępcy  prokuratora  okręgowego w  Lublinie rzekome  śledztwo  dotyczące   mojej  matki  oraz  
narażenia  jej na utratę  zdrowia  przez  dr Osuchowskiego    prowadzi  Komenda  Powiatowa w  
Puławach  oraz  że  w  związku z  tym  moje  zażalenia  na  bezczynność  prokuratury  są  
niezasadne !Toteż    skoro  nie  można  było  nic  w  tej  sprawie zrobić  wniosłam  w sierpniu  
sprawę      neurochirurga  oraz NeuroCentrum   do  CBA w  Lublinie ,ale jakież  było moje  
zdziwienie  gdy w  delegaturze CBA w  Lublinie   dyżurny  oficer  powiedział  mi, że  CBA  nie 
udziela   odpowiedzi  w  sprawie  śledztw  i    sobie pomyślałam, że skoro  tak  to  jest  to  jakieś  
fajansiarstwo  .
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Także 3  sierpnia  otrzymałam  fałszerstwo  od    Prokuratora  Okręgowego  Cezarego Maja   tzw. 
typówkę  administracyjną z  poświadczeniami  nieprawdy które  oddala moje skargi  oraz  wnioski 
dyscyplinarne  przeciwko  prokuratorowi  Bronowi.   Pismo  a nie   postanowienie  , bo  na 
postanowienie przysługuje   zażalenie.
Również  3  sierpnia  prokurator  Wójcik z  Prokuratury Rejonowej  przy  Chmielnej   bezczelnie  
przyszedł do domu  do  mojej   chorej   matki   aby wyciągnąć  z niej  zeznanie   do protokołu  czy 
czuje  się  pokrzywdzona  faktem  niewykonania  opisu  tomografii   kręgosłupa  przez  dr  
Bętkowskiego   tak  jakby   fakt, że    ja  jako  córka wniosłam  dowód    o który się  sama  
postarałam  czyli prawidłowy  opis  nie  wystarczał do  wszczęcia  postępowania  karnego.  

Zażalenie  na jego  postępowanie  pozostaje  bez  odpowiedzi.
W  sprawie  NeuroCentrum Komendant  KPP w  Puławach   nie udzielił  mi  odpowiedzi  na dwa  
pisma dotyczącego     mataczenia   prokuratury w  Lublinie  oraz w  Puławach a także   w sprawie  
sfałszowania przez  sierżant Ewę  Rejn z  KPP w  Puławach  zawiadomienia  i wezwania do  mnie 
oraz   do  mojej matki   w której  to  sprawie  wniosłam zawiadomienie o przestępstwie wraz z  
dowodami   do  Prokuratury  Lublin  Północ  i   byłam  na  tę  okoliczność  przesłuchiwana 1  
czerwca  2012  przez  prokuratora Jacka  Lipińskiego w  Lublinie.
Jakieś  wybrakowane  akta  tej  sprawy przesłano   do  V  Komisariatu w  Lublinie aby  takim  
obiegiem wymusić  zeznanie  od   mojej  ciężko chorej  mamy  ponieważ ja   odmówiłam  
zeznania w  tej samej  sprawie jak  też   stawiennictwa w  KPP w  Puławach    na  sfałszowane  
wezwanie  od pani   sierżant  Rejn.  

 W  dniu  12  sierpnia 2012 w niedzielę    o  godzinie  13: 15   do  mojej matki  pod  jej  
nieobecność  przyszły jakieś  dwa  cywilne   typy,     funkcjonariusze z  V  Komisariatu   , st.  
sierżant Michał  Kneć  oraz    jakiś  drugi  który  nawet  się  nie  przedstawił,   sierżant   Kneć  
chciał  usilnie  rozmawiać z moją    matką  ale  jak się okazało   nie  był   z   nią  umówiony ,  tylko
wiedział,  że  może   być w domu   codziennie w porze  obiadowej.   Nie  chciał  ze  mną  
rozmawiać  na   temat  przesłuchania  ,  starałam  się  mu  jakoś  wytłumaczyć, że   moja  matka  
nie  ma  z  tą  sprawą  nic  wspólnego  oraz  żeby  mi  okazał  akta z  którymi    przyszedł z  kolegą,
ale  odmawiał  i  był  bardzo  nieuprzejmy  i  wręcz  napastliwy,    najwidoczniej  nadmiernie  
przejęty  swoją  rolą , nawet  na moje   pytanie  czy  może  powtórzyć  jak się  nazywa  powiedział 
:’  ile  razy  mam  się  przedstawiać   ‘-   a przedstawił się  raz i  to  niewyraźnie.

Ustaliłam, że chodziło   o  to  aby  pod  przykrywką  art.  160  KK   tj przestępstwa  przeciwko  
zdrowiu  i życiu   które  nie  zaszło  umorzyć poprzez  Prokuraturę  rejonową w Puławach    
dochodzenie  przeciwko dr  O. oskarżonemu  o  sfałszowanie  rachunku  oraz   fałszowanie  
księgowości   i inne przestępstwa  jak    też  przy  tej  okazji    umorzyć  sprawę przeciwko   
lekarzom z  Neuro  Centrum w  Lublinie    zaś  sierżant  Ewa  Rejn a  potem  sierżant  Kneć  byli   
podstawieni  do tego celu  aby  wyłudzić  ode  mnie  oraz  od  mojej   matki  zeznania, że  rzekomo
moja matka nie  doznała  uszczerbku na zdrowiu  od  dr  Jacka O. neurochirurga   SPSK  4   
którego  kretyńskich     i  niezgodnych  z  wiedzą  lekarska  zaleceń    nie  wdrożyła  i w  ten  
sposób  ubić  dwie sprawy  dotyczące    nielegalnej  działalności   lubelskich  lekarzy  w  Neuro 
Centrum.W dniu  9  sierpnia  2012   przed  południem starałam   się  dowiedzieć przez  telefon   do
V Komisariatu  pod  nr (   81) 535 47 00 ,   kto w  tej  sprawie  dzwonił do  mojej  matki   bo  nie  
otrzymała  wezwania  tylko ktoś  do  niej  dzwonił,   ale  dyżurny  oficer  gdy  usłyszał,   że    chcę 
sama    stawić  się  oraz  że  chodzi o mataczenie  prokuratorów   nabrał wody w  usta  ,  powiedział
, że  nie  jest rzekomo  możliwe  żeby   dowiedzieć się do  kogo  wpłynęła sprawa z  mojego  miejsca  
zamieszkania  bo  w  V Komisariacie pracuje aż   70 osób , a  na  moje  pytanie,  czy  w  Komisariacie  
jest  prowadzona  ewidencja  spraw  i  kto  ma  taką  ewidencję   nie  chciał  także udzielić   mi  
odpowiedzi , więc w  poniedziałek   13  sierpnia  wniosłam  skargę  do  Komendanta   
Parchimiuka. Komendy   Wojewódzkiej  Policji w  Lublinie.                                                   
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 Zaraz  potem  otrzymałam pismo  od komisarza  Kruka  zastępcy  Komendanta  KPP w  Puławach
jako  odpowiedź  na moje  skargi  w którym  pisze    o  przekazaniu mojego  pisma    do    
prokuratury   rejonowej w Puławach ‘  celem dalszej  realizacji ‘ a  potem  kolejne  pismo - 
fałszerstwo  od  komisarza  Kruka , w którym poświadcza  on  z  poplecznictwa   z sierżant  Ewą  
Rejn  oraz  Prokuratorem   Rejonowym  Dariuszem  Lenardem   nieprawdę,  że   rzekomo  sierżant
Ewa  Rejn  nie  wzywała  mnie  do  Komendy w Puławach  ,podczas  gdy żądała    mojego 
stawiennictwa  w Komendzie  podczas  rozmowy  przez    telefon z  nią w  dniu   26  lipca,    a  
skoro  otrzymałam wezwanie  od sierżant Rejn ,to  tym samym oznacza  , że   wzywała  mnie  
także  przez  telefon i  nie chciała  przyjąć   do wiadomości , że  postępowanie   to jest  
mataczeniem  oraz  ,że w  tej sprawie  zeznawałam w  Lublinie w  Prokuraturze  Rejonowej w  
dniu  1 czerwca  2012  u  prokuratora  Jacka  Lipińskiego .

 Pismo  to poświadcza  nieprawdę  co  do przepisów   dot. Policji   a także  zawiera  groźbę karalną
to  jest  nieuzasadnione   powołanie  się na   art.   177  kpk    pargf  1  i  3  kpk    terrorystyczne  
artykuły dotyczące  pokrzywdzonego   jako  świadka.  W  tym   samym mniej  więcej  czasie 
otrzymałam    sfałszowane  postanowienie   prokuratora  rejonowego  Kukuryka z Prokuratury  
Rejonowej  przy ul. Chmielnej w Lublinie w sprawie  umorzenia  dochodzenia   dotyczącego  
Ośrodka  DMP   w  Lublinie   który  popełnił  kilka  poważnych  błędów  medycznych   wraz z  
ciężkim  rozstrojem zdrowia    mojej  matki i   którego  zawzięcie  bronił prezes  Portka  od  
którego  otrzymałam  nawet pismo z  groźbami jako  odpowiedź na    propozycję  polubownego 
załatwienia sprawy.  

Dochodzenie  prokuratora  Kukuryka  polegało  na  dojściu  do  niego   w.w  ortopedy oraz prezesa
DMP,  którzy  poświadczyli nieprawdę   oraz  na  nieuprawnionym  wykorzystaniu  przez  tego  
prokuratora  sfałszowanych  orzeczeń  rzecznika    odpowiedzialności  zawodowej ,  w  tym    
skargi  nie  związanej ze  sprawą ,  którą  uzyskał   z przekroczenia uprawnień,   jak  też  na  
tworzeniu  fałszywych  akt  i  dowodów.  

Prokurator  Kukuryk   postarał się    od  prawie  wszelkich  placówek medycznych w  Lublinie o  
dokumentację  medyczną   dotyczącą przebiegu  leczenia  w  różnych  klinikach  mnie  oraz  mojej
mamy  i to leczenia  nie mającego  żadnego związku ze sprawą  .  Tworzenie  fałszywych akt i 
dowodów   prokurator  Kukuryk   nazwał  dochodzeniem , które   umorzył   sam  sobie  
poświadczając  nieprawdę  co  do wielu  okoliczności  prawnych. Na   to    sfałszowane 
postanowienie  wniosłam  obszerne zawiadomienie  o  przestępstwie   do  zwierzchnika  
prokuratora  Kukuryka  jak  na razie  bez  odpowiedzi.

7  sierpnia  otrzymałam   zawiadomienie  o    odmowie  wszczęcia  śledztwa  w sprawie  Urzędu 
Rejestracji Produktów  Leczniczych    które  wniosłam 12  lipca   wraz z  dowodami    w ilości  
ponad 100  stron które  nie  wymagały  żadnego  śledztwa , ale  postawienia  zarzutów  i    
wszczęcia  postępowania  karnego.    Urząd   rejestrował   niewłaściwie  opracowane  oraz  
niewłaściwie  zalecane a produkty  Hasco   Lek oraz Herbapol SA  w tym  mordercze  tinctury  
Herbapolu w  Krakowie    o czym  prezes     tego  Urzędu został  przeze  mnie  poinformowany  
odpisem zawiadomienia  i nie  zrobił  nic  ,aby   zmienić sytuację. Także    zastępca prezesa  tego 
urzędu  spreparował  dwa     poświadczenia  nieprawdy w  sprawie  innych  leków  oraz  ich  
stosowania  i  nie  udzielił mi odpowiedzi w sprawie  spółki  Heel   czy  spółka  Heel  oraz  
producent    koncern Heel w  Baden  Baden wnosili  i kiedy  dokumentację  rejestracyjną   i 
dlaczego  nie   byli w stanie    dokonać rejestracji  doskonałego   przeciwzapalnego  leku   
homeopatycznego , dla którego  opracowałam   marketingowe know-  how  , bo jak twierdził  
Maciej  Liberek  prezes  Heel  Polska w  e- mailu do  mnie , że  to z  winy Urzędu  Heel    nie był 
w  stanie   sprzedawać tego  leku w Polsce  .
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W  sprawie  Hasco  Lek    otrzymałam  16  sierpnia  po prawie  6  tygodniach   pismo z  
prokuratury  we  Wrocławiu  o  wszczęciu  śledztwa w sprawie  odrzucenia    mojej  oferty  przez  
zarząd  Hasco  Lek , ale  nie w  sprawie braku  rady nadzorczej.

29  sierpnia  otrzymałam  pismo  od zastępcy  naczelnika  Wydziału  Kontroli KWP w Lublinie  
podinspektora  mgr  Wojciecha  Komarowskiego  tzw. typówkę administracyjną  o  przekazaniu  
moich  skarg na postępowanie Komendy w Puławach oraz  V Komisariatu  do  kierownika  
Komendy Miejskiej w  Lublinie  oraz  do  KPP w Puławach  jak też do  wiadomości  kserokopie  
do Prokuratury Rejonowej  i Okręgowej w  Lublinie  bez  rozpatrzenia  tych skarg z   dyspozycją   
przeprowadzenia postępowania  wyjaśniającego  które  ja sama przeprowadziłam w międzyczasie  
wraz ze śledztwem  ( zanim CBA ruszyło się  !  ) .    Także  20  sierpnia  otrzymałam wezwanie z 
Prokuratury  Rejonowej  przy Chmielnej do  zeznania w  sprawie  mojego  zawiadomienia  o 
przestępstwie dotyczącego mataczenia  oraz sfałszowania   przez  prokuratora  Kukuryka 
postanowienia w sprawie dr  Króla    które  to wezwanie  jest    praktycznie sfałszowane  bowiem  
wymienia  tylko artykuł  231 KK   jako  przekroczenie uprawnień  z pominięciem   innych  
artykułów takich jak art.  239.p1, art.  271, art. 266    KK. 

                                 Takie poplecznictwo
pomiędzy  prokuratorami  wynika z  PRL-owskiej  Ustawy o Prokuraturze  między  
innymi w zapisie   w  art.  Art. 19. 1.   i  20  :
 
W prokuraturze apelacyjnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z prokuratorów 
prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych 
działających na obszarze właściwości prokuratury apelacyjnej. Delegatów prokuratorów 
prokuratur okręgowych i rejonowych,w liczbie równej liczbie prokuratorów prokuratury 
apelacyjnej, wybierają na okres dwóch lat, po połowie, zebrania prokuratorów prokuratur 
okręgowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych; Prokurator Generalny ustala 
regulamin wyboru delegatów.

2. Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator apelacyjny.

3. Posiedzenie  zgromadzenia  prokuratorów  zwołuje  prokurator  apelacyjny  z  inicjatywy
własnej lub Prokuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyjnej albo jednej piątej liczby
członków zgromadzenia.

Art. 20.  Zgromadzenie prokuratorów:

  1)  wysłuchuje informacji prokuratora apelacyjnego o działalności prokuratury apelacyjnej oraz
prokuratur okręgowych i rejonowych z obszaru działania danej jednostki oraz wyraża opinię w
tym zakresie;

  2)  ustala liczbę i wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury apelacyjnej;

  3)  wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratury;

  4)  wybiera członków sądów dyscyplinarnych;

  5)  rozpatruje  sprawozdania  z  działalności  kolegium  prokuratury  apelacyjnej  i  coroczne
sprawozdania z działalności rzecznika dyscyplinarnego prokuratora apelacyjnego;

  6)  wyraża  opinie  o  kandydatach  na  prokuratora  apelacyjnego,  prokuratorów  okręgowych  i
rejonowych;

 Czyli  koleś  kolesia  wybiera   oraz  zatwierdza  do  pracy w prokuraturze   a także 
opiniuje   i potem  trzymają się  razem   i dlatego  nie ma  mowy o jakiejkolwiek 
odpowiedzialności  karnej a  nawet  dyscyplinarnej  ! 
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                 Podobnie  rzecz  ma się w  prokuraturze     okręgowej:

Art. 22b.Kolegium prokuratury okręgowej:
1) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur,

2) wyraża opinię o kandydatach na asesorów prokuratorskich oraz prokuratorów prokuratur 
rejonowych,

3) wyraża opinię w przedmiocie odwołania prokuratora prokuratury rejonowej,
4) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora okręgowego.

  Przy  zatrudnianiu  prokuratorów  także  uczestniczą  ci sami  prokuratorzy
      wg   Art.  14  b :

5. Prokurator okręgowy, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego 
w terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do objęcia stanowiska 
prokuratora prokuratury rejonowej przedstawia jego kandydaturę kolegium prokuratury 
okręgowej, wraz z oceną kwalifikacji sporządzoną przez wyznaczonego prokuratora prokuratury 
okręgowej.

6. Prokurator apelacyjny, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego
w  terminie  oraz  stwierdzeniu  spełniania  przez  kandydata  warunków  do  objęcia  stanowiska
prokuratora  prokuratury  okręgowej  albo  prokuratora  prokuratury  apelacyjnej  przedstawia  jego
kandydaturę  kolegium  prokuratury  apelacyjnej,  wraz  z  oceną  kwalifikacji  sporządzoną  przez
wyznaczonego prokuratora prokuratury apelacyjnej.Do te j pory  wg  PRL-owskiej  Ustawy  o
Prokuraturze  prokuratorem  mógł  być  (  i  nadal  może)  obywatel  innego państwa  bez  studiów
prawniczych w  Polsce  a nawet  notariusz , zaś   kandydat  na prokuratora  wybiera sobie  100
spraw  wg własnego  uznania  do oceny  jego  kwalifikacji    , sporządzona  ocena   na podstawie
jego  wybranych  akt  była  mu udostępniana  do poprawek oraz  uzupełniania  danych  przez
niego  !!!

                                 CIĄG  DALSZY  MOICH  SPRAW.
21  sierpnia  otrzymałam  nawet   jakieś pismo z  KMP w Krakowie  bez    adresu  Komendy  oraz 
bez   pieczątki  i podpisu   funkcjonariusza   jakiejś  pani  aspirant   oraz  bez tytułu pisma  oraz 
kogo  pismo  dotyczy o  wszczęciu  dochodzenia   o  przestępstwo określone  z art.  124  Ustawy   
Prawo  Farmaceutyczne  nadzorowane przez   prokuratora  rejonowego   Kraków  Śródmieście  
Wschód.
  Art.  124 Ustawy   Prawo  Farmaceutyczne  stanowi  : .Kto wprowadza do obrotu lub 
przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.
– ale  przecież  niewłaściwie opracowane  produkty   Herbapol SA zostały
              zarejestrowane  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych  !

21  sierpnia  otrzymałam  od  zastępcy  prokuratora  rejonowego w  Puławach   Grzegorza  Kwita 
pismo  jako  odpowiedź    na moje    penetrujące  pismo w   sprawie  NeuroCentrum oraz  dr  Jacka
O.  dotyczące  potwierdzenia    zawartości  akt przekazanych   do prokuratury w  Puławach z  
prokuratury w  Lublinie   i okazało  się,  że w  aktach  brak  było bardzo  ważnego  dowodu  ,czyli 
prawidłowego opisu  tomografii  z  SPSK  4  który  potwierdzał  sfałszowanie    opisu oraz  
dyletanctwo  dr  O., poświadcza   to pismo  nieprawdę  jakoby w aktach  sprawy  brak  było  
informacji  o  przekazaniu  dyskietki  do opisu  temu  lekarzowi  , pismo  prokuratora  Kwita  
powołuje  się  na wewnętrzny  regulamin prokuratur    co  do  rzekomo   prawidłowego  
przekazania  akt  do  prokuratury  w Puławach  na wniosek  prokuratora  Lipińskiego  który  mnie  
przesłuchiwał  1  czerwca  w  Lublinie  ale  także  pismo   to  potwierdza  że  akta  zawierały 
protokół  mojego zeznania                                                                                                       19.



ale     także brak  protokołu zeznania   dr  .Osuchowskiego  ,który  być  może  nie  był nawet  
przesłuchany   lub protokół taki  został z akt  usunięty,    jak tez  pismo  twierdzi, że   prokuratura  
rejonowa w  Puławach prowadzi  nawet postępowanie  przygotowawcze w  sprawie  moich  
zarzutów  postawionych  prokuratorom w  Lublinie  !

22   sierpnia  otrzymałam  dwa  sfałszowane  pisma  ,  pierwsze  to sfałszowane zarządzenie  o   
odmowie  przyjęcia  zażalenia w sprawie  sfałszowanego  postanowienie prokuratora  Kukuryka   
od  prokuratora  Bartosza  Kołszuta    ( Chmielna 10  ) który  
bezczelnie  poświadczył  nieprawdę , że rzekomo  zażalenie  wniosłam po  terminie   to jest  10  
sierpnia podczas  gdy  zgodnie z  pieczątką  biura  podawczego   zażalenie  wniosłam   9  sierpnia  
i drugie  fałszerstwo z  CBA  od  naczelnika   Wydziału  Operacyjno- Śledczego  Tomasza  Grasza 
o treści, że   nie można   wszcząć  w  sprawie  NeuroCentrum   oraz  dr  O. postępowania  
przygotowawczego z uwagi  na fakt, że  sprawa  przeciwko dr  O.  toczy się w  Prokuraturze  
Rejonowej w Puławach  z art.  160  pargf 2  kk i że   sprawa  ta    rzekomo  wykracza  poza  
właściwości  merytoryczne  CBA  ,ponieważ   podnoszone  przeze  mnie  kwestie  w  żaden sposób
nie pozwalają    stwierdzić ,  że zostało popełnione  jakiekolwiek przestępstwo  pozostając w 
związku z korupcją   bądź   działalnością godząca w  interesy  ekonomiczne państwa – tak  jakby  
fałszowanie  księgowości oraz     rachunków  i  nierozliczanie się z fiskusem  nie  godziły w 
interesy ekonomiczne  państwa  ! 

23  sierpnia  otrzymałam    zawiadomienie z Sądu  Rejonowego w Lublinie o tym, że  w dniu   18 
września  odbędzie  się  posiedzenie w przedmiocie  rozpoznania  zażalenia  na postanowienie   z  
dnia  4  lipca  o   odmowie  wszczęcia  dochodzenia  w  sprawie  Waldemara  Bornego  i  to bez  
rozpatrzenia  mojego  zażalenia  na bezzasadne przeniesienie   zażalenia  do sądu zamiast do  
prokuratury  okręgowej. 
Na koniec   napiszę  o sprawie  rodzinnej oraz  akt  w  IPN  mojej  babki  członka Zrzeszenia   
WiN ,  która    dotyczy  poważnego fałszerstwa  prokurator  lubelskiego oddziału IPN  Izabeli 
Wiercińskiej .  Sfałszowała  ona  w  roku   2005 postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa , 
w którym to postanowieniu  napisała  między  innymi
 że '  sądownictwo  stalinowskie  jak  też  mordowanie  członków  Podziemia  Narodowego w  
Polsce   przez  NKWD / UB było  zgodne z ówczesnym   ' prawem',    
że  Bolesław    Bierut był  legalnym  polskim prezydentem  którego decyzje   były  prawidłowe  ,  
jak  też  legalne  i zgodne z  ówczesnym    ' prawem'  oraz . że  w świetle  takiego  ' prawa'   wyroki
komunistyczne  były  usprawiedliwione ' -    i    w  związku z  tym  na moje zawiadomienie  o  
przestępstwie  wniesione  do  IPN  otrzymałam  w dniu  22 sierpnia   pismo w  którym  zostałam  
poinformowana  o  wszczęciu    postępowania  przygotowawczego i  na  tym  koniec  do dnia  
dzisiejszego .
                         Powyższe   dane do dnia   25  sierpnia  2012.

Danych  tych  wraz z  pozostałymi  danymi  w  tym  raporcie   zebranymi  do  dnia  25  sierpnia   
wraz z  nowymi  projektami  prawnymi  nie  chciał  opublikować   redaktor  naczelny  Gazety  
Polskiej  Tomasz  Sakiewicz.  Także   Polska  Agencja  Prasowa  nie  dopuściła  w  sierpniu  
informacji  o  wniosku   do  ministra sprawiedliwości  do   publicznej  wiadomości.

        
             Po  wniesieniu  wniosku  do  Ministra  Sprawiedliwości  otrzymałam    :
Sfałszowane postanowienie o    dopuszczeniu  opinii  biegłego  prokuratora  Jacka  Lipińskiego w 
sprawie  już  udowodnionej  dotyczącej    dwóch innych  lekarzy   między  innymi spowodowanie 
ciężkiego zatrucia  narkotycznym  plastrem  Transtec  przez  anestezjoloa  Poradni  Leczenia  Bólu
która  zaleciła  mi  silny  opioid  nie  informując  mnie  o  tym,     sfałszowane  postanowienie  od  
zastępcy  prokuratora  rejonowego  z  Chmielnej w Lublinie  prok.                                        
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 Czekaj  o     odrzuceniu  zażalenia  na postępowanie  prokuratora    Wójcika w s prawie  dr  
Jóźwiakowskiej   oraz  dr  Bętkowskiego   oraz dwa  wezwania  od     pani  Liszewskiej z  V  
Komisariatu,  jedno  dla  mnie   w sprawie  tych  samych  spraw   dot. Herbapol w Krakowie   oraz
Hasco  Lek  i   ABW  a  drugie  dla  mojej  mamy w sprawie  NeuroCentrum .
 W dniu  28  sierpnia  o  godzinie   9  rano  w  Prokuraturze  Rejonowej   przy  Chmielnej 
zeznawać w sprawie  zawiadomienia  o   przestępstwie  na sfałszowane  postanowienie  
prokuratora  Kukuryka  ,  w obecności  podstawionego  bubka i  jakiegoś rosłego  draba    
prokuratora  Kozaka ,   który     twierdził  , że  nie  rozumie  treści  kilkustronicowego  
zawiadomienia   o   przestępstwie  i żądał  abym  je  opowiadała,     zmienił  zdanie  gdy 
zagroziłam  mu  wniesieniem  skargi  na  jego  zachowanie .  Otrzymałam  od  niego  pouczenie   
dla  pokrzywdzonego z  roku  2010   bez  jego pieczątki  oraz  podpisu.

Takie  zawiadomienie   przeciwko  prokuratorowi  powinien  rozpatrywać   jego zwierzchnik  a  
nie   kolega   z  tej samej  prokuratury , ale  jak widać   w  prokuraturach  pracują   chyba  tylko  
sami  podstawieni    gangsterzy    (  i to młodzi !)   a  nie  normalni  prokuratorzy.
 30  sierpnia  byłam w  V  Komisariacie  u  pani  sierżant  Liszewskiej  w sprawie  wymuszenia  po
raz  kolejny  od mojej  matki  inwalidki  zeznania   dot.   dr   Osuchowskiego  , w  teczce z  aktami 
było  tylko moje  skserowane zeznanie z dnia 1   czerwca  u  prokuratora  Jacka  Lipińskiego ,  
poza  tym  nie  było    żadnych  załączników  dowodowych   oraz     mojego pisemnego  
zawiadomienia   o  przestępstwie  była  to  przerzutka  z  KPP w  Puławach     z  niewyraźną  
pieczątką    chyba   od   podinspektora  Komarowskiego   .
 Moja schorowana mama   wielokrotnie  mówiła  że  nie    będzie  się  nigdzie  stawiać,   nie  ona  
wniosła  zawiadomienie  i  nie ona  uzyskała  dowody  ale  ja. Sierżant  Liszewska    twierdziła, że 
jej  koleżanka z  KPP  w Puławach (  której nazwiska  nie  chciała  ujawnić  )  domaga się  
przesłuchania  mojej  matki,   chciała  nawet   przyjść  do nas   w tej sprawie  aby  przesłuchiwać  
moją  matkę(   bo  ma takie  polecenie  i  musi  )  ale    ostro zaprotestowałam  i powiedziałam jej  
o skardze  na układ   sprawczy pomiędzy  prokuratorami    oraz z Komendzie  Powiatowej Policji  
w  Puławach    wniesionej  do  prokuratora  okręgowego  i    chyba z tego  powodu  odstąpiła  od  
złożenia  nam  wizyty. 
  Do  podrzuconej teczki z aktami załączona  była  podstępna  lista  pytań  dla  mojej  matki , 
między  innymi  takich    jak  czy  była  obecna  podczas   wręczania     rachunku   przez  dr  O.
( sfałszowanego , który  był wręczony  mnie ),   czy  było w tej  sprawie  prowadzone  inne  
postępowanie  ( skąd  moja  matka  ma  o  tym wiedzieć  ?)   oraz  czy   żąda  ścigania  i 
odszkodowania , po  to   to żeby zaprzeczyła  i żeby umorzyć  sprawę  ,oraz   kilka  innych  pytań 
na dodatek   stronniczych .  Sierżant   Liszewska  powiedział  mi także , że    jest  jakaś   inna 
sprawa   do  mojej  matki  dotycząca innego  lekarza  ,  miała   do  mnie  zadzwonić  i  powiedzieć 
mi o co chodzi,  ale  nie zadzwoniła.
 W  tym samu  dniu  i  tej  samej  pani  sierżant  Liszewskiej  musiałam  po raz  kolejny zeznawać  
w sprawie  spółek   Herbapol , Hasco  Lek oraz  Heel.  Cale  szczęście, że ta  sierżant   Liszewska  
miała w  plikach  moje  poprzednie  zeznania    które  tylko   odpowiednio  poszerzyłam    i 
dodałam  od  siebie    nowe  zarzuty.   W  Komendzie    Policji   w  Krakowie   pracują chyba  sami
idioci  , skoro chcieli  żebym  raz  jeszcze  do protokołu   to samo  opowiadała  ,  pomimo, że    
otrzymali   obszerną    ekspertyzę  oraz dokumentację  na  temat  syropów    i  nalewek  
Herbapolu , z  nazwami   tych  produktów,  opisanym  nieprawidłowym  opracowaniem oraz    
nieprawidłowym  zaleceniami   producenta  wraz z    poprawnymi   opracowaniami  i zalecaniami  
leczniczymi  do   tych  produktów  i  życzyli  sobie ,  abym  im  podała  nazwy  tych  produktów,  
w jaki  sposób i gdzie  zostały zarejestrowane    i dlaczego  są  niewłaściwie  opracowane , że  
wymienię  tylko   trzy z  wielu  takich  produktów  krakowskiego  Herbapolu ( które  zostały 
dopuszczone do  sprzedaży   przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych)   : 
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 Syrop Melistolic  zawierający  głóg  ,  który   stosuje  się  na  choroby serca , nadciśnienie   
głównie   dla  osób starszych   zalecany  przez  Herbapol w  Krakowie  '  uczniom   na wyciszenie  
się  ,'  Syrop  dla  niejadka  '  którego składniki      zalecane  są   między  innymi     na wrzody ,    
jako wykrztuśne,  napotne,  moczopędne,  odkażające,   na  reumatyzm, dnę  moczanową   oraz 
inne   stosowane w  przetwórstwie  spożywczym  .    

W  sprawie  Hasco Lek  podobnie,  prokurator z  Wrocławia  żądał ode  mnie  dodatkowo  
wyjaśnienia w  jaki  sposób  pełnomocnik Hasco Lek      Grzegorz Łabuda popełnił  groźby  
karalne,   tak  jakby    nie  rozumiał  treści  pisma  z  groźbami   oraz czy   czuję się z tego powodu 
pokrzywdzona.  W  teczce z  Hasco  Lek  nie  było  jednak  pisma   adwokata  Łabudy z  groźbami 
jak  też  dokumentacji dotyczącej  oferty   marketingowej,  nie  posiadając  przy  sobie  tej  
dokumentacji  pomyliłam   nazwę  syropu   do  którego zarząd  Hasco  Lek zmienił   etykietę z  
zaleceniem  stosowania   opracowaną  wg  mojej  oferty,   teczki z  Herbapolem   nie  widziałam  i 
nie  wiem  co zawierała,   sierżant  Liszewska  odczytała  mi  listę  pytań  przygotowanych  przez  
Komendę  Policji w  Krakowie , wszystkie te  trzy sprawy wymienione  były  na  jednym  
wezwaniu  od  sierżant  Liszewskiej  po  jedną sygnaturą  z jej adnotacjami   na odwrocie,  jako   
wezwanie  ' w  sprawie  zawiadomienia(  8901 / 12 z  dnia  23.  08.  2012  )  , wezwanie  jak  
zwykle    nie zawierało  nr  ewidencji  Ldz    jednostki  policji   .

Zadzwoniłam   do  pani  Liszewskiej  4  września  rano żeby  sprostować     pomyłkę z  nazwą 
syropu  Hasco  Lek,    dowiedziałam   się, że   oświadczenia  mojej  matki  oraz  innych  
dokumentów  nie  przekazała  do  Komendy w Puławach  oraz  że  przy  okazji   odda  mi je,  bo  
jej koleżanka  z  KPP w  Puławach  powiedziała  jej, że  skoro  moja  matka  nie  chce  zeznawać  
to   nie  będzie  przyjmować  żadnych  dokumentów, z  czego   wynika  układ  sprawczy.
W  sprawie  spółki  Heel  wyszło 30  sierpnia   na jaw, że pani Liszewska   otrzymała  te  same  
akta  wraz z  pismem   do Komendy  Głównej w Warszawie (przesłane      do    tej samej  
Prokuratury  Rejonowej  przy  Wiktorskiej  z ABW )   od   zastępcy  prokuratora  rejonowego  
Ewy  Prostak  (  Ko  1391/ 12 )    która   chciała  ode  mnie  wniesienia   zawiadomienia  o   
przestępstwie   na protokół  jako  pokrzywdzona,  zaś w  dniu  5  sierpnia   zeznawałam    po  raz  
pierwszy w  tej samej   sprawie jako  świadek  ,nie  jako  pokrzywdzona   i w  aktach  także  nie 
było     70  stron   z mojej strategii  know-  how   i  innej  dokumentacji  dowodowej   dot.   firmy   
oraz  spółki  Heel (akta  od  prokuratora  Wojciecha  Sołdaczuka  ( Rejonowa  Wiktorska   W-wa    
Ko  1299/12 ) .
Pani  Liszewska  pomimo   cywilnego   wyglądu  w  sumie  okazała się    miła  i    pomocna      
nawet  pisze  ładnym  i  poprawnym  stylem, ale  co  z tego ,    kiedy    musi  bezmyślnie  
wykonywać  polecenia  naczelnika   Komisariatu   oraz  prokuratorów , a w  razie  odmowy  
wylatuje z  pracy.  Jeśli  więc   funkcjonariusze  muszą  bezmyślnie    oraz  ślepo  wykonywać  
zlecone  czynności  słuszne   lub też  nie  i  nie mają  na  to wpływu  , i boją się   sprzeciwu , to ich 
praca  jest   niczym innym jak świadomym  lub nie, ale  jednak przestępczym  postępowaniem   o 
czym   prokuratorzy  doskonale  wiedzą , skoro podrzucają   listy  pytań  które  funkcjonariusz  ma 
obowiązek  zadać  i    zapisać. 

                                     CIĄG  DALSZY  MOICH  HISTORII  
                     oraz  fałszerstw  które  otrzymałam we  wrześniu 2012.

Sfałszowane postanowienie  o umorzeniu  śledztwa z dnia  30 sierpnia  2012 (  które  to śledztwo 
nie  było w ogóle  przeprowadzone  ) w sprawie Hasco  Lek z Komisariatu Wrocław Psie  Pole od 
specjalisty  referatu  dochodzeniowo- śledczego aspiranta Jacka   Podrucznego zatwierdzone  przez
prokuratora Adriana  Koguta  Prokuratura Rejonowa  Wrocław Psie Pole które  pomija  brak  rady 
nadzorczej w  Hasco Lek oraz  zawiadomienie  o przestępstwie w  tej  sprawie i powołuje  się na 
brak naruszenia  prawa  farmaceutycznego                                                                                 
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 czyli   prawidłowo  zarejestrowane  syropy   a nie  na  nieprawidłowo  zalecane  wskazania 
lecznicze  tych  syropów  oraz  odrzucenie z  tego powodu  oferty współpracy. Na postanowieniu  
brak  danych adresowych komisariatu ale  jest pieczątka  prokuratury nawet ze  skrytką    
pocztową.   
Ale fałszerstwo to   może  nawet  nie jest zawinione przez  aspiranta Podrucznego który otrzymał  
od  prokuratora  wytyczne  co do kierunku śledztwa  pod  przykrywką prawa farmaceutycznego,  
co tylko potwierdza fakt,   że     funkcjonariusze  są  ćwierć-inteligentami  skoro  sami nie  są w 
stanie przeprowadzić analizy   akt ani  też s samodzielnego myślenia  o  co w  sprawie  chodzi,  
tylko  tępo  wykonują polecenia podstawionych prokuratorków  którzy  się nimi  posługują   i 
zlecają tak jak w tym przypadku przeprowadzenie  postępowania  przygotowawczego ,które należy
zgodnie z PRL-owskim KPK  do  zadań  prokuratury.  Z czego  jak widać   kolejny  bardzo   
poważny problem w  Polsce  to   brak    normalnej ustawy o  prokuraturze   oraz przepisów  o 
karnej odpowiedzialności prokuratorów. 
   Następne  fałszerstwo-  sfałszowane  postanowienie o   odmowie  wszczęcia śledztwa z dnia 28  
sierpnia  2012 z Prokuratury Rejonowej  Lublin  Północ   od prokurator Katarzyny Fedeńczuk   
dotyczące oddalenia skarg i  wniosków  na prokuratora  Brona oraz  Jacka Lipińskiego tzw. 
typówka  administracyjna  czyli bełkot  prawniczy  który cytuje  różne przepisy  aby  uniknąć  
odpowiedzi  na meritum  prawne  oraz zarzuty.
  Sfałszowane  zarządzenie  zastępcy  prokuratora  rejonowego  Magdaleny Kanadys- Matko  
(  Rejonowa  Lublin  ul  . Chmielna  10) z dnia  7  września które uchyla  sfałszowane 
postanowienie   kolegi    prokuratora  Bartosza Kołszuta dotyczące  rzekomego wniesienia po 
terminie  zażalenia  na sfałszowane postanowienie prokuratora  Kukuryka bez  uwzględnienia 
zawiadomienia  o przestępstwie  na fałszerstwo  kolegi  Kołszuta.
  Dwa  fałszerstwa  komisarza  Dariusza  Kruka z  KPP w  Puławach  z 27 sierpnia 2012 w sprawie
tuszowania  afery  w NeuroCentrum.

______________________________________________________________                 
                       Wiadomość z  ostatniej  chwili.  31  sierpnia  2012. 

I  ' latająca  trumna ' (  smoleńska)   która  lata  od  komisji  do  komisji  i  od  prokuratury do 
prokuratury  doczekała  się  PRL-owskiego  śledztwa,  jak  poinformował  ' Nasz Dziennik '    - 
Prokuratura  Okręgowa  Warszawa – Praga  wszczęła  śledztwo   ( w sprawie dowodów  !!  )  to 
jest  poświadczenia  nieprawdy, niedopełnienia  obowiązków  i głównego utrudniania  śledztwa 
prokuratury   wojskowej  przez  członków  Komisji Millera  badającej  katastrofę  smoleńską  -  i 
Antoni  Macierewicz  poseł  PiS  tak  się tym  faktem  ucieszył, że  nawet  stwierdził że 'materiał 
dowodowy   był  tak  oczywisty (  SIC  !)  że  trudno  było  nie  podjąć    decyzji o  wszczęciu 
śledztwa  '-  (  L.  G. z dnia 31.  08  2012  ) - ale  dlaczego    dowody  i  to  niezbite  mają  być 
przedmiotem  śledztwa a  nie  od  razu  i z urzędu postępowania  karnego?17  września odebrałam
także  trzecią  kopię  sfałszowanego   postanowienia  prokuratora  Jacka Lipińskiego  o powołaniu
biegłego  w sprawie zatrucia   mnie plastrem  narkotycznym Transtec.  Raport   oraz CD z 
nowymi    ustawami  wysłałam także    do prokuratora generalnego Andrzeja  Seremeta    na 
początku września   2012  ale  nie  udzielił  mi odpowiedzi na  wniosek  o odwołanie  kilkunastu 
prokuratorów z  różnych  miast   bowiem  okazało się,  że prokurator   Janina  Serowik z 
prokuratury  generalnej  nie  dopuściła  tych materiałów  do  Andrzeja Seremeta   prokuratora 
generalnego  i  przesłała  je  do prokuratury apelacyjnej w  Lublinie       pismem które otrzymałam
21  września 2012.Został  wniesiony wniosek  o jej  odwołanie  oraz    wniosek  o zwrot 
dokumentacji z dyskietką spowrotem  do  prokuratora  generalnego  ale  prokurator apelacyjny 
wnioski te pominął  i przekazał   materiały  przeznaczone  dla  Andrzeja  Seremeta do prokuratora
okręgowego Cezarego  Maja  poważnego seryjnego przestępcy  gdzie   sobie  do tej pory leżą,  
może w  pancernej szafie  ?                                                                              
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Prokurator  Generalny Andrzej  Seremet  też  poświadczył  nieprawdę  w piśmie  do  mnie z dnia  
w którym napisał w  typowym  sztampowym  dla  PRLowskich  prawników stylu  (  29/10/2012  
Sygn  PG IX K 051/48/12)  że:

  (…) wnikliwa  analiza  przedstawionej  przez Panią  sprawy  (dotyczącej  odwołania ze  
stanowiska    prokurator  Janiny  Serowik)  nie  potwierdziła podniesionych w  piśmie  zarzutów. 
(…)  I dalej  na temat  przepisów  dyscyplinarnych  które w  tym  wypadku ' nie  mają  
zastosowania, ponieważ   z  treści  zebranych w  omawianej  sprawie  materiałów  ( które  przed  
tym pismem  były  porozsyłane  do  innych  prokuratur  i nie było w  ich w Prokuraturze  
Generalnej)  jednoznacznie  wynika, że   żadna z wymienionych  wyżej  okoliczności   nie ma w  
tym  przypadku zastosowania.  Pani  prokurator  Serowik  podjęła  właściwe  czynności  działając  
w oparciu  o  przepisy  rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia  24  marca  2010 ' (…)  - 
ale niestety  przepisy te  nie  dotyczą  przedstawionych  danych  o PRL- owskich  kodeksach  i 
ustawach  oraz  dotyczących  kilkunastu  prokuratorów z  różnych  prokuratur  (  w  Lublinie, 
Warszawie,  Wrocławiu  oraz  Krakowie)  tylko  właściwości    terenowej  prokuratur. Być  może  
że  pan  Seremet  był  przez  kogoś  wprowadzony w  błąd,  bo takie  pismo  jest  jeśli chodzi o  
jego  bardzo  dobrą prawniczą  reputację jest  dość  dziwne.

  21 września   otrzymałam  także  fałszerstwo z  KMP policji  Lublin Północ    od młodszego 
inspektora  Grzegorza  Hołuba  który    ostro  bronił  w tym  piśmie  buraków sierżanta  Karaska  
oraz  Knecia  i powołuje się  na kodeks  postępowania administracyjnego   który  mówi w  art.  238
pargf 1  i art.  239 pafgr 1  , że w  przypadku jeśli skarga została  uznana  za bezzasadną  a 
skarżący  może  podtrzymać  swoje poprzednie  stanowisko   , organ  właściwy do  jej  
rozpatrzenia może  podtrzymać  swoje poprzednie  stanowisko  bez zawiadamiania  skarżącego .'  I
taka  treść  KPA  dowodzi całkowite bezkarności  obecnej  policji  ,' naczialników, '  buraków oraz 
łajz.
   24  września  otrzymałam  pismo   od  prokurator  rejonowej  Beaty Łęckiej (  prokuratura 
Wrocław Psie  Pole  )  o  przeniesieniu  mojego niepodważalnego zażalenia  na  fałszerstwo 
prokuratora  Koguta  oraz Komisariatu  Psie Pole  do Sądu Rejonowego   z  wnioskiem   od 
prokurator Łęckiej  o  nieuwzględnienie mojego zażalenia  przez   sąd.   

 Z  sądu otrzymałam    9  listopada sfałszowane postanowienie  od  sędziego  Łukasza 
Franckiewicza  podtrzymujące   wniosek   prokurator Łęckiej , pomimo,  że wystosowałam    ostre 
pismo, że w  przypadku  oddalenia tego zażalenia  wniosę natychmiast  wniosek  dyscyplinarny. 
Jak więc  wynika z bezczelnego postanowienia sędziego  Franckiewicza   sędziowie  nie  obawiają 
się wniosków dyscyplinarnych ,  które  nie  są  nigdy  uwzględniane , a  poza  tym PRLowska 
ustawa  o sądownictwie  także  nie umożliwia  pociągnięcia  sędziego do  karnej 
odpowiedzialności. I  oczywiście  jak się  okazało  później    ten sam  sędzia  Franckiewicz  sam  
sobie  oddalił   moje niepodważalne zażalenie    na  jego fałszerstwo     na  posiedzeniu  w  dniu  
22  listopada postanawiając  o  pozostawieniu   zażalenie  bez  rozpoznania,  pomimo wniosku 
 o   odsunięcie  go  od  prowadzenia sprawy  na podstawie  obecnego  kpk na te podstawie, że  
rzekomo  moje zażalenie   jest  niedopuszczalne  z  mocy ustawy  co jest  oczywiście  
poświadczeniem nieprawdy.
 W tym samym dniu    24 września otrzymałam  dwa  kolejne  fałszerstwa  od prokuratora 
rejonowego  Lublin  Północ  to jest zawiadomienie  o  umorzeniu dochodzenia  przeciwko 
Okręgowej  Izbie  Lekarskiej w Lublinie  sfałszowane postanowienie  z Sądu Rejonowego Lublin 
Zachód    sędzi  Suchorowskiej o oddaleniu zażalenia w sprawie   spreparowanego umorzenia  
dochodzenia  przeciwko W. Bornemu  szarlatanowi z  lubelskiej  Starówki. 
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 W  tym samym czasie  zmuszona    byłam wnieść  kolejne  zawiadomienia  o przestępstwie  
przeciwko  kolejnym  mafiom   na jakie się   natknęłam  w spółce PLAY  4  z powodu    nabrania  
mnie   na  fałszywą  promocję    oraz  przeciwko Instytutowi Włókien Naturalnych  i  Roślin  
Zielarskich w Poznaniu w  związku z wykrytą  tamże  mafią  .

Tym razem    obszerne  zawiadomienia wniosłam   na protokół  u pani Liszewskiej w   V 
komisariacie  metodą  '  na  pen driva'. 
Od  pani Liszewskiej  zawiadomienia  wpłyną  do  innych  komend  gdzie  sobie poleżą     kilka  
tygodni i z  tych  komend   będą  dopiero  przekazane  do prokuratur, gdzie  też  sobie  poleżą  i  
poczekają   na   wszczęcie  postępowania przygotowawczego  i tak  też  się  stało. 
Jak  widać   jednak  na podstawie opisywanych spraw  postępowanie  przygotowawcze wszczęte  
na podstawie  wniesionego   zawiadomienia  o  przestępstwie  wraz z  dowodami   polega   na 
niczym  innym  tylko  na  przygotowaniu    odpowiedniej    odpowiedzi  czyli  najczęściej  
fałszerstwa , toteż  nie  należy się spodziewać innych   odpowiedzi , i tak  na  przykład z  IPN- u  
właściwa    odpowiedź w sprawie  fałszerstwa    prokurator  Wiercińskiej     nie  nadeszła  jeszcze 
w  grudniu  2012  ani  potem  do tej  pory.
    W  dniu   26 września 2012  otrzymałam  fałszerstwo  prokuratora    Wojciecha Sołdaczuka z 
prokuratury  rejonowej   Warszawa Mokotów ze sfałszowaną podstawą prawną   dot.    spółki  
Play  który   pozbył się  akt    przenosząc  je  do Lublina  oraz  dwa    pisma  od prokuratora 
Lenarda z prokuratury  w  Puławach  podtrzymujące  poprzednie  fałszerstwa  dotyczące  afery z 
NeuroCentrum  i dr  Osuchowskiego .

 Wszystkie  te    pisma   oraz   zażalenia   przecież  kosztują ,  zarówno wydruki jak duże ilości 
kserokopii  oraz  znaczki  i  koperty  nie mówiąc  o tym , że takie przestępcze postępowanie 
prokuratorów  uniemożliwia  dochodzenie roszczeń   od sprawców  . W sprawie   przeciwko spółce
oraz  IPN zapadła  głucha  cisza, sprawa przeciwko  spółce Play  4 została  zablokowana przez 
prokuraturę  Warszawa Mokotów  oraz prokuraturę rejonową  Lublin  Północ , w sprawie 
przeciwko Bornemu uzdrawiaczowi - oszustowi otrzymałam  fałszerstwo z  Sądu Rejonowego , a 
na wniosek  dyscyplinarny  nie udzielono mi  nawet  odpowiedzi, zaś sprawa przeciwko Herbapol 
są  została umorzona fałszerstwem prokuratora rejonowego  w Krakowie   zawiadomieniem  o 
umorzeniu dochodzenia. Na zawiadomieniu   Sygn 3  Ds  1208/12/D  brak    nawet  nazwiska 
prokuratora. W  dniu   9  października otrzymałam sfałszowane  postanowienie sierżant Ewy Rejn 
z  KPP w Puławach o umorzeniu śledztwa   przeciwko  dr Osuchowskiemu   na którym nie ma 
nazwiska tego  lekarza , zatwierdzone przez  kolejnego  prokuratora Ziemowita Sułka z 
prokuratury rejonowej w Puławach. Ewa  Rejn  była tak  bezczelna , że  napisała wbrew 
dowodom, że  dr O. nie  sfałszował  rachunku  który mi osobiście wręczył  u siebie w gabinecie 
oraz że  nie popełnił żadnych   innych przestępstw  ani błędów medycznych. W tym samym dniu 
przesłałam faxy bezpośrednio  do prokuratora generalnego        z informacjami  o    zablokowaniu 
dokumentacji przez   prokurator Serowik a  potem przez prokuratora apelacyjnego i okręgowego w
Lublinie oraz CD z nowymi ustawami   wraz z  wnioskami dyscyplinarnymi  oraz  wieloma 
nowymi fałszerstwami   które   oczywiście nie dotarły  do Andrzeja Seremeta    bo  nie  były  mu 
przekazane  z  winy Tomasza Tłuczkiewicza dyrektora  biura      Prokuratora  Generalnego , a 
potem   16  i  17   października  z   przez prokurator  Elżbietę  Szawurską  oraz prokuratora 
Tomasza    Małucha  delegowanych  do prokuratury  Generalnej, którzy pozbyli się  wniosków 
dyscyplinarnych   skierowanych do  Prokuratora Andrzeja Seremeta     odsyłając  je  do  Lublina 
oraz  do  Wrocławia  . W tym czasie    Jarosław Gowin Minister  Sprawiedliwości  był  całkowicie 
nieświadomy   tego materiału oraz korespondencji  do  niego  która  była konsekwentnie 
blokowana od   26 sierpnia  przez  przez Biuro  Ministra, gabinet  polityczny  Ministra , jego biuro 
poselskie w  Krakowie przez  dyrektor tego  biura  Annę  Salomończyk  Mohel , przez dyrektora 
generalnego ministerstwa  , przez  rzecznik  prasową  Ministerstwa   Patrycję Loose  ,        
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a przede  wszystkim  przez   Departament  Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości i 
dyrektora    tego departamentu Tomasza   Darkowskiego który    nie przekazał   Jarosławowi 
Gowinowi    dokumentacji    oraz  nowych ustaw    jak  też    pism    wniesionych  z adnotacją  ' 
do wyłącznej wiadomości Ministra  Sprawiedliwości '  Od  Tomasza  Darkowskiego   dyrektora 
Departamentu Prawa  Karnego   otrzymałam  nawet  pismo   DPK-461-912/229 z dnia  10 
października o  następującej  treści  :  

 ' W   odpowiedzi  na  Pani  pisma z dnia  25  i  29   sierpnia  2012  (  pominął  tu bardzo ważną  
korespondencję z dnia  4  września  )   dotyczące  wniesienia odpowiedniego projektu 
kodyfikacyjnego Kodeksu Postępowania  Karnego  oraz innych  ustaw  uprzejmie informuję, że  
wszelkie  inicjatywy  społeczne zawierające  postulaty  legislacyjne  są poddawane bieżącej  
analizie   oraz wykorzystywane w  procesie  legislacyjnym   . 

Zwracam  jednocześnie uwagę, że w Ministerstwie  Sprawiedliwości   opracowano  projekt  
zmiany  ustawy  - Kodeks Postępowania  Karnego ,  ustawy  -Kodeks  Karny  i  niektórych  innych
ustaw  jak  również  projekt  ustawy    Prawo  o  prokuraturze.  
 Wskazane  projekty  istotnie  modyfikują  zarówno  procedurą  karną  jak  i organizację 
prokuratury.  projekty  te są  dostępne  na  stronach   internetowych Ministerstwa 
Sprawiedliwości.   '            
Dyrektor  Departamentu  Prawa  Karnego  Tomasz  Darkowski.  

A  przecież   dane  oraz dokumentacja  jak  też  cały  materiał  nie dotyczy  tylko nowych ustaw  
prawa   karnego , ale także  braku    lekarskiego  prawa karnego oraz  nowego kodeksu    
odpowiedzialności zawodowej  lekarzy , jak też   braku odpowiedniego  kodeksu karnego  i  
szeregu   rozporządzeń  co do nowych przepisów  prawnych. Kolejnych pism   do Jarosława  
Gowina w sprawie  braku możliwości skontaktowania  się z nim  nie  przekazał  umyślnie  radca  
stanu Sokołowski, dyrektor  Biura  Ochrony  Karczewski  ,  następnie dr . praw  Michał 
Królikowski członek  KK  poświadczył  nieprawdę ,że    pisma  przekazał  ale tego  nie  uczynił   i
został złapany    na gorący uczynku   oraz  zaskarżony  do prokuratury .  Według  danych  ze 
strony internetowej  Departamentu    Prawa Karnego Ministerstwa  Sprawiedliwości (autorem 
tych  danych  jest Rafał Matusiak ) 

-do zadań  Departamentu Prawa  Karnego  należy :   zapewnienie  obsługi legislacyjnej  i pracy 
Ministra  Sprawiedliwości w zakresie  nieobjętym właściwością  Departamentu    Prawa  
Cywilnego określoną w  pargf  18  ust. 1 w tym w  szczególności w zakresie  prawa karnego  i 
prawa  konstytucyjnego, prawa  administracyjnego, adwokatury , zawodów  prawnych  o  
notariatów, zawodów  regulowanych oraz   ustroju  i organizacji  prokuratury.
-  organizowanie  i  koordynacja w  Ministerstwie  Sprawiedliwości  przebiegu prac 
legislacyjnych
-  organizowanie  i prowadzenie prac  legislacyjnych  dotyczących przygotowania ,uzgodnienia  
lub zaopiniowania  przez  Ministra  Sprawiedliwości projektów aktów  normatywnych, projektów 
założeń  ustawy   innych projektów dokumentów  rządowych,  projektów  prawnych  Unii  
Europejskiej oraz umów    międzynarodowych,     itd.  -   ale czy tak jest rzeczywiście ? Następne 
fałszerstwa   otrzymałam     z  Biura  Ministra   o  takiej samej treści, że   : (.....)'  Pan  Minister z  
uwagi  na liczne  obowiązki  służbowe  nie jest w stanie   osobiście  zapoznawać  się ze 
wszystkimi  pismami  wpływającymi  do Ministerstwa  Sprawiedliwości.   Zgodnie z  
Regulaminem  Organizacyjnym  Ministerstwa  Sprawiedliwości  tego  rodzaju  korespondencję  
rozpoznają w  zakresie  swej  działalności  pracownicy  poszczególnych  departamentów  i   biur   
'-     etc.
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                          Ciąg  dalszy  rok  2012

W  roku  2012  specjaliści  Ministerstwa  Sprawiedliwości wydali   piękny systemowy i   folderek  
reklamowy  wspólnie  z  Fundacją  ' Pomóżmy  potrzebującym''  dla  ofiar  przestępstw. Fundacja 
świadczy  bezpłatną  pomoc  prawną  i psychologiczną  w  ramach  której można  uzyskać    
podstawowe  informację  o tym jak   'zachować się   przed  organami   wymiaru  
sprawiedliwości  ,jak    najskuteczniej  dochodzić   naprawienia  szkody  wyrządzonej 
pokrzywdzonemu przestępstwem,    jak i gdzie  uzyskać informacje o procedurach  związanych  z  
odszkodowaniem  i inne   świetne  porady    dla pokrzywdzonej osoby  ,której dobro   prawne  
zostało  naruszone  lu zagrożone w wyniku  przestępstwa takiego  jak  uszkodzenie ciała,   szkodę  
psychiczną,  stratę ekonomiczną,  cierpienie  emocjonalne. 

                    Treść  tego folderka  nie wymaga komentarza.
Wniesione  przeciwko  osobom  w  Ministerstwie  Sprawiedliwości    zawiadomienia  o 
przestępstwie   do  prokuratury  rejonowej Warszawa  Śródmieście   zostały rzecz  jasna oddalone  
sfałszowanym postanowieniem  prokuratora Bartosza Tomczaka   i raczej  nie należało  się  
spodziewać, że  systemowi    prokuratorzy    dopuszczą  do    ukarania  ich popleczników . 
Prokuratorzy  w Polsce wywodzą się   produkującego  przestępców    komunistycznego  systemu a 
nie  wymiaru  sprawiedliwości z prawdziwego zdarzenia ,  jaki  jest  w Ameryce   lub też w  
krajach  ,które  nie   były pod  sowiecką  okupacją  .Nawet wszelkie  komisje  śledcze    
powoływane  ad  hoc  przez  takie  lub inne  ekipy  polityczne  również  w konsekwencji   do 
niczego  nie    prowadziły , bo  przyczyna   leżała i leży  w   stosowaniu   przestarzałego  PRL- 
owskiego  prawa. 
Również   wszelkie  dotychczasowe poronione  projekty  nowelizacyjne  expertów  prawniczych  i 
innych doradców  z  PRL-owskimi dyplomami  wywodzących się  z  systemowego getta   i  PRL- 
owskiego grajdoła  prawnego   nie  nadają się  nawet do  określenia  jako   projekty   
cywilizowane.  
 Powielają  one tylko   PRL-owski  system  i  nie  wychodzą  mentalnie  poza   wyuczone  
schematy prawne, nie są  kreatywne  ani odkrywcze  i  niczego  nie  wnoszą  poza  systemowymi  
wypocinami  szumnie  zwanymi      ' projektami  nowelizacyjnymi  '.  Narzekać  na system prawny
potrafili  różni znani  znawcy'  praw  człowieka ',  jak też  pisać  raporty  o  złym  prawie w  
Polsce,  ale  żaden z nich  niczego konstruktywnego  nie potrafił zaproponować  ani  opracować.

Różni  'młodzi i prężni ' także  posłowie  wymyślali   niestworzone  rzeczy  żeby  tylko  jakoś  
uzasadnić  pracę w  Sejmie, we  wrześniu  2012  posłowie z  SLD  nawet  wymyślili  projekt  
ustawy o  Rzeczniku  do  spraw  Przeciwdziałania   Dyskryminacji osób  homoseksualnych  oraz  
transesksualnych   , które  zdaniem  posłów  SLD  czują  się  pokrzywdzeni , tak  jakby  to  była  
najważniejsza w  Polsce grupa  pokrzywdzonych ,jacyś posłowie  z  Platformy  wymyślili  projekt 
nowelizacyjny  rozszerzenia  katalogu osób  uprawnionych  do  działania w imieniu    
pokrzywdzonych    w  procesie karnym, sam  pan  Zoll  jest  autorem  wielu  podobnych  
poronionych  projektów . 
Wprost  trudno  uwierzyć , że doktorzy  oraz  profesorowie  prawa  nie  umieli odróżnić  
pokrzywdzonego od    świadka,  podejrzanego od sprawcy  lub świadka od  podejrzanego   , ale    
jest  to wina  studiów  prawniczych  , tej PRL-owskiej skamieliny systemowej.  
 W  dodatku prokuratorzy   zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości    są  absolwentami     
kadrówki (Dzierżyńskiego  ) dla  systemowych fałszerzy  i przestępców    z  wyższej szkoły    dla 
prokuratorów  i    sędziów , w której    jak się zdaje ,   jedynym kryterium   selekcji  jest  
przydatność   w obowiązującym systemie  w  blokowaniu  spraw  przeciwko  mafiom     oraz wielu
innym niewygodnym  sprawom   ,  jak  też  kryterium     umiejętności takiego zastosowania  
pokrętnego  PRL-owskiego  prawa  aby państwo pogrążało się w chaosie  oraz  korupcji  i  
bezprawiu.   
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Dlatego  nawet  na najwyższym poziomie prawnym zażalenia  oraz  zawiadomienia  o 
przestępstwie nie  są    uwzględniane przez takich  systemowych prokuratorów. 

Artykuł 50. 1b.   PRL-owskiej Ustawy o Prokuraturze  mówi sam  za  siebie :   '  Do Ministerstwa 
Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury może być delegowany jedynie 
prokurator wyróżniający się wysokim poziomem  wiedzy prawniczej oraz wykazujący znajomość 
problematyki w zakresie powierzanych mu obowiązków. '

 Ale  jak wynika z powyższych danych  poziom  ten to poziom  przestępców  !

  Kolejny  art.  62. 2. mówi, że  :'  Przy dokonywaniu okresowej oceny prokuratora uwzględnia się 
rodzaj i stopień zawiłości przydzielonych prokuratorowi spraw lub powierzonych zadań bądź 
funkcji, obciążenie pracą oraz warunki pracy w całym okresie objętym oceną jak też stopień  
zaangażowania  w  służbę  na rzecz  umacniania praworządności   i autorytetu  wymiaru 
sprawiedliwości.   (  SIC  !!!) 
  '   I dalej  ta  sama  PRL-wska Ustawa o  prokuraturze  twierdzi  w art. 62e.62. 1. , 
że: '   Efektywność wykonywania zadań oraz kompetencje zawodowe prokuratora  podlegają 
okresowej ocenie   na podstawie  sprawozdań zwierzchnika  jednostki prokuratury  
przedkładanych  Krajowej  Radzie Prokuratury  raz w   roku lub w zależności  od potrzeb. ' 
Można  sobie  wyobrazić te sprawozdania  oraz  oceny systemowych  zwierzchników  kolegów  i  
koleżanek   dobieranych    na podstawie tej  ustawy. 
 Na  pewno  twierdzą, że   wszyscy  prokuratorzy   są bezwzględnie uczciwi, praworządni  oraz , 
że  powierzone  im    obowiązki wykonują  bez zarzutu.  Uczciwi  absolwenci  prawa   w  takim 
systemie    nawet  jeśli  mają PRL-owskie dyplomy  ,na pewno  nie  byli  i  (  lub   też nie  pracują )
w prywatnych kancelariach, ale  tutaj  z kolei  także  napotykamy     na  problem adwokatów 
obsługujących  mafie , a  szczególnie spółki ,oraz tych   prawników z przeszłością zapapraną 
współpracą  z  organami  bezpieczeństwa  ,  co także dotyczy  jeszcze nadal   niektórych sędziów  
z komunistyczną  przeszłością  oraz z  pewnością  i  jakichś PRL-  owskich   prokuratorów   z  
kartoteką  w  IP-enie    . 

Zbigniew Gierżyński poseł  PIS  stwierdził  nawet w  niedawnym wywiadzie, że 
'  Jarosław Gowin  stoi na    czele  ministerstwa  które  jest  dzisiaj  nikomu niepotrzebne oraz, że' 
resort'  sprawiedliwości  powinien  zostać zlikwidowany, ponieważ  nie posiadał żadnych  
kompetencji poza  zajmowaniem  się więzieniami' .
Tym  nie mniej  w nowym  ustawodawstwie  opracowanym  przez firmę Vanguard  Promotion 
Polska  minister  sprawiedliwości  ma  przyznane bardzo szerokie  kompetencje oraz  całkowitą  
kontrolę  nad  całym   wymiarem sprawiedliwości  , tak jak   to jest  w  krajach  z ustabilizowanym
systemem   legalnym .  
 Trudno zresztą się nawet  dziwić panu  Gierżyńskiemu  ,skoro rzeczywiście  pracownicy tzw. 
resortu sprawiedliwości  nie  mają      nic  do roboty  na co dzień  poza   pobieraniem pensji   i  
utrzymywaniem kryminogennego  i skorumpowanego  PRLowskiego  systemu  i podobnie  jest w  
Prokuraturze  Generalnej czy też w  resorcie  Skarbu  Państwa , w  którym     funkcjonuje  
administracyjna przybudówka z  naczelnikami  (  '  naczialnikami  wydziałów  ') zwana 
Prokuratorią  Generalną. 
 Czym zaś  zajmuje się  19 - osobowa Komisja Kodyfikacyjna ,   która  nie  kodyfikuje żadnego 
prawa ,  bo nawet nie potrafiłaby    opracować żadnego    cywilizowanego ustawodawstwa poza 
pobieraniem resortowych  pensji  ?  Jednym z  członków  tej  komisji  jest  profesor prawa  
medycznego  którego  w Polsce  do tej  pory  nie  ma i  nie   było ,    przewodniczącym Komisji 
Kodyfikacyjnej  Prawa Karnego    w Ministerstwie  Sprawiedliwości  jest prof. dr hab. Andrzej 
Zoll wywodzący  się ze  szkoły profesora  Buchały – Kierownik Katedry Prawa 
                                                                 
                                                                                                                                                     28.



Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego twórca   gettowego 
PRL-owskiego  Kodeksu Karnego ,  który trudno nazwać cywilizowanym ( o czym  jest mowa  
dalej ) i bardzo jest wątpliwe ,aby   zgodził się  na wdrożenie nowych  ustaw  karnych oraz zmianę
kodeksu karnego własnej  produkcji,  podobnie  jak  pozostali członkowie  tej resortowej komisji 
która nawet  na co dzień  nie  pracuje w ich resorcie ,  bo  nie ma  nic do  roboty. 
                
                     Poplecznictwo między  policją a  prokuraturami   
    wynika  także z  PRL-owskiej  Ustawy  o  Prokuraturze  która    mówi, że  :

Art. 11. 1. 15) Prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz 
prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury powołuje Prokurator Generalny
na wniosek Krajowej Rady Prokuratury.

3. Prokurator Generalny zasięga od właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) 
Policji informacji o kandydatach do objęcia stanowiska prokuratorskiego zgłoszonych przez
Krajową Radę Prokuratury, z zastrzeżeniem ust. 

4. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska prokuratorskiego uzyskuje się i 
sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska 
sędziowskiego.

4. Przedstawianie informacji i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, a także zasięganie 
informacji, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy kandydatów zajmujących stanowisko prokuratora 
oraz stanowisko sędziego sądu powszechnego, administracyjnego lub wojskowego.

5. 18)  Przedstawiając informację, o której mowa w ust. 3, komendant wojewódzki (Stołeczny)
Policji przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie zebrane materiały służące do 
sporządzenia informacji.

6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem kandydatury, zawiadamia kandydata na stanowisko 
prokuratorskie o treści informacji uzyskanej od komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

                                                                SIC  !

           Czyli nadal  ta sama  komuna a  potem solidarna   współpraca    przestępcza  ! 
Ponadto    komendanci komend  policji      wszyscy  lub   prawie  wszyscy mieli  i   mają   
komunistyczno-PRL-owskie   wykształcenie  w   prawie , administracji i  innych    przepisach .

Jeśli chodzi  o pracę  prokuratorów  Prokuratury Generalnej, to  jak wynika z  raportu oraz  danych
w  prokuraturze  tej  pracują  tacy sami przestępcy od   poplecznictwa  i tuszowania  przestępstw  
systemowych  prokuratorów, i pomimo ,że do  uprawnień    prokuratorów   prokuratury  
Generalnej  należy  należyty  nadzór  nad    innymi jednostkami  prokuratur z danych  oraz  
obserwacji  ich działalności,  to jednak   nie  wynika  z ich  faktycznej  działalności  żadna   
praworządność:
Do podstawowych zadań Departamentu Postępowania Przygotowawczego  Prokuratury  
Generalnej należy:

         sprawowanie nadzoru procesowego związanego z realizacją uprawnień Prokuratora 
Generalnego w postępowaniu przygotowawczym; 

koordynowanie i kontrolowanie prawidłowości sprawowania zwierzchniego nadzoru 
służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury apelacyjne i 
prokuratury okręgowe           ( UWAGA  ale  nie rejonowe  !) 
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Biurokratyczny     zbędny  przerost zatrudnienia  systemowych  prokuratorów w Prokuraturze  
Generalnej  nie  budzi  optymizmu, na przykład  czym się zajmuje  zespół  prezydialny  albo  
wydział  kwestii  prawnych, które  to wydziały  nie  opracowują  ani  nowego  porządnego  prawa  
ani   porzadnych  przepisów  prawa czy też  kodeksów !Zespół Kontroli i Działań Operacyjnych 
Organów Ścigania to już  jest w ogóle  kpina z  praworządności  przy takiej   policji  jaką  mamy w 
Polsce  ale    można  się założyć,że  dane  preparowane  przez  te  komórki organizacyjne  
wykazują  z  pewnością, że  mamy  wspaniałe  organy ścigania  oraz  wspaniałą  policję  …..

Jeszcze  wyjaśnię  dlaczego w policji  jest  tak źle.  Otóż  dlatego, że  jest  to  nie organ  prawa  
jak w innych  systemach  legalnych , ale  cywilny  organ administracji rządowej , nad  którym nie 
ma  żadnej  faktycznej  kontroli  ani  praktycznie zastosowania  przepisów  prawa  karnego ale    
wyłącznie przepisy  administracyjne  jakie wynikają z  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego.
Zacytuję  dlatego fragment    pisma -  fałszerstwa  oraz  poświadczenia  nieprawdy  z dnia  24  
sierpnia   2012 z  Wydziału Kontroli  Komendy  Wojewódzkiej w  Lublinie  od  zastępcy  
naczelnika  Wydziału  Kontroli  KWP w  Lublinie  podinspektora   Wojciecha  Komarowskiego ,  
który powołuje się  na  :'  Kodeks  Postępowania Administracyjnego  Dz. U.z  2000   r.  nr  98  poz.
1071  z późniejszymi  zmianami ' :

(…..)  '  wyjaśniam, że   postępowanie  w sprawach skarg  i  wniosków stanowi  rodzaj  
uproszczonego   postępowania  administracyjnego   .  Uproszczenie  to  polega  na  braku stron  
oraz  mniej  sformalizowanym   toku  postępowania. Postępowanie  skargowe   nie  zmierza   do 
ustalenia   lub  stworzenia  jakiejś  indywidualnej  sytuacji  prawnej.   Nie ma  tu  stron , nie ma  
więc   współdziałania  skarżącego w   kształtowaniu  treści  załatwienia  sprawy.  
Wynikiem tego  rodzaju  postępowania    nie jest   decyzja  od  której  służy stronie  odwołanie   
lub  postanowienie  na które  można  złożyć  zażalenie  .  Zgodnie z  postanowieniami   art.  237  
pargf 3  Kpa    skradającemu skargę  przysługuje  jedynie    prawo  do  otrzymania     
zawiadomienia   o załatwieniu  sprawy.  W zapisach  Kpa-  regulujących  postępowanie  skargowe 
brak  jest  instytucji  odwołania  lub zażalenia   w przypadku niezadowolenia  autora  skargi  z    
otrzymanej odpowiedzi.    (….......)

Jednakże  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego twierdzi  zupełnie  co  innego    z  tym, że  
kodeks    ten   powinien  mieć  zastosowanie  wobec  urzędników administracji   rządowej, 
terenowej  etc  .a nie  w  stosunku do  przestępców w policji . Oto  co  mówi  KPA  :
                                                         Art.28.
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek

                                                                 Art.227.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań 
przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.                                  
                                                            
                                                              Art.89.
§ 1. Organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku 
postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie 
postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.

§ 2. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron 
oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w 
drodze oględzin.
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                                                                Odwołania

Art.127.

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, 
chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Zażalenia

Art.141.

§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak 
stanowi.

§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy 
postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

             POLICJA  UWAGI    dane z  dnia  25  sierpnia  2012

Przedwojenny oficer  Policji Państwowej   był  na służbie   cały czas w mundurze  co  też  
widzimy na filmach  amerykańskich  z  wyjątkiem detektywów.  U  nas  jest  zgoła    inaczej.  
Zgodnie z  moimi  obserwacjami   funkcjonariusze w  Komendach oraz w  Komisariatach   chodzą 
w obwisłych spodniach  oraz w   wymiętych   koszulach    lub swetrach .  Widziałam  kilka lat 
temu  policjantkę konwojentkę  w Prokuraturze w  Lublinie w jej    '  służbowym   stroju  ' którym  
były  drewniaki, skarpety  frotte,  miniówa,   wydekoltowana  bluzka , pazury  oraz    kabura u 
pasa.   Jej  koledzy   nie  wyglądali   lepiej.   Od  tamtej   pory   sytuacja  w  Policji   nie  tylko , że 
się  nie zmieniła , ale  jest  nawet  jeszcze  gorsza.   Do  domu  przychodzą   takie  buraki i  łajzy o 
dziadowskim wyglądzie  z  wezwaniami  do  stawiennictwa na  pozorowane  dochodzenia, które  
polegają  na  przesłuchaniu na zlecenie  prokuratury,  nawet  nie okazują legitymacji  służbowej   
ani  się  nie  przedstawiają    tylko mówią , że   są z  takiego  lub innego   komisariatu.    Ich  
poziom  widać na  wezwaniach   ,   brak  nr  Ldz,   stopnia,  pieczątki    nawet     sygnatury    oraz  
zakreślenia    osoby  wzywanej  a nawet  określenia  sprawy  to jest  czego  lub kogo wezwanie  
dotyczy.  
 Na  drukach  fałszerstw z    dochodzeniówek  oraz  komend   i  komisariatów  jak  też  wielu  
prokuratur  i innych  organów  a nawet z  Prokuratury   Generalnej  brak  nawet danych  
adresowych tych  jednostek.  Pokrzywdzony sam  musi   wyszukiwać  w  Internecie  potrzebne  
mu  dane  adresowe  organu  do  wniesienia  pisma  czy  zażalenia  !!! W  dyżurkach  komisariatów
oraz  komend  brak jest  komputerowych   baz zdanymi     dotyczącymi  wezwań, sygnatur  spraw, 
dat  , nazwisk, nie  sprawdza  się  nawet  dowodów  osób   przychodzących,  nie  ma dzienników  
przyjść i wyjść  ,  dyżurny  funkcjonariusz    telefonicznie  powiadamia  kolegów  i  koleżanki  o  
przybyciu   interesanta, każdy  może  tam wejść , nawet  terrorysta. Nawet     Policja w  II  RP   bez
współczesnych  technologii  była  bardziej skuteczna  niż obecna    ledwie  przyuczona   hołota  i 
cywilbanda.   Współcześnie  przecież   wykorzystuje   się do śledztw  wszelkie  media  w tym  
Internet,  prasę  oraz  inne  źródła,   na  przykład  ja  w Internecie  znajduję     przez  wyszukiwarkę
wiele  potrzebnych  mi  danych   oraz źródeł  jak  też   plików   z  wielu  różnych dziedzin.   

             W  II  RP    organizacja  Policji  wyglądała  zupełnie  inaczej.
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Była   Komenda  Główna w  stolicy oraz  Komendy  Wojewódzkie w  miastach wojewódzkich  z   
wydziałami  śledczymi  ( zwanymi    jeszcze  w II  RP  urzędami  śledczymi  )   potem Komisariaty
oraz posterunki  w   małych miastach ,gminach  oraz  na dworcach  kolejowych a  w miastach  
takich  jak  np   na  Lubelszczyźnie   Puławy,  Zamość  czy  Kraśnik -  Komendy    Powiatowe.

Nie   było żadnych naczelników wydziałów  ( 'naczialników '  z  sowieckiego  systemu )  którzy 
byli w  II  RP  w  Urzędach  Skarbowych  oraz w  bankach   a w   Policji   byli    Komendanci oraz 
oficerowie  Policji. Tacy sami' naczialnicy' są w  CBA  które  nie  podejmuje   spraw  przeciwko  
mafiom  tylko  ściga płotki  zamiast  grubych  ryb. 'Naczialnicy'   są także   IPN.   'Naczelnik ' 
wywodzi się   z  Komisariatów  sowieckich, w których  byli  naczelnicy  różnych wydziałów,  na 
przykład  Bolesław w Bierut  (  'polski Stalin')  był  zastępcą  naczelnika  wydziału  gospodarczego
i rozdziału   produktów  żywnościowych  na Białorusi w   Mińsku   Białoruskim  ,gdzie  zresztą   
dopuszczał  się  licznych nadużyć.
Jedyny naczelnik  był   zwierzchnikiem  w  Urzędzie  Śledczym w   Policji  II  RP  ,ale  wtedy  
ramy prawne  oraz ustrojowe państwa  dopiero  się  tworzyły  i nie  było
 ' naczelników  wydziałów'   którzy  zostali ustanowieni  na wzór bierutowski. 

 Szkoła  podoficerska w  Żyrardowie   w II  RP kształciła  oficerów  Policji  z wykształceniem  co 
najmniej  średnim  (  gimnazjalnym) którzy w  Policji zaczynali od  stopnia  aspiranta a  bardzo  
wielu   miało dyplom  wyższej  uczelni.    Jedynie  posterunkowy  nie  musiał   mieć  aż  tak  
wysokiego  wykształcenia , ale w  początkach II  RP  brakowało  kadr  i dlatego  każdy  kto się   
nadawał     i  przede wszystkim  musiał  być    nieposzlakowanie  uczciwy  mógł  pracować w 
Policji    . Umundurowanie Policji w II RP też  było poważne i  stosowne  do  wyglądu '  stróża  
prawa   '  jak w  wojsku ( Korpus  Policji  )  a  nie   przestarzałe   niebieskie   mundury  rodem z 
reżimu  PRL-owskiego.

W  PRL- u   były  i  nadal   są  oraz   funkcjonują Komenda  Główna  oraz  Wojewódzka   jak też   
CBŚ  których  kompetencje  są  nieznane  a   które   na przykład w  Lublinie   znajdują się   w 
jednym wielkim gmachu    przedwojennej  Policji Państwowej , potem są   przybudówki  takie   
jak  Komendy  Miejskie  na przykład  KMP   Lublin Północ   (   usytuowana   jeden  przystanek  
od  Neuro-Centrum  oraz  na   tyłach  SPSK  4 ) ,  do  tego    są  wielkie  Komisariaty   miejskie   
oraz osiedlowe  .  Komisariat    V prawie      oddany do  użytku   na wiosnę  2012   za   - bagatela-  
7  i  pół  miliona złotych , przylega  prawie   do  KMP Lublin  Północ  a Komisariat  I   w   
budynku  Prokuratury  Lublin -  Północ    który zajmuje trzy  piętra  jest  usytuowawszy  kilka 
przystanków  od  KG oraz  KW  Policji !   
                                            Tak dalej  nie  może  być.
W  dniu  13  sierpnia    osobiście  byłam w  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji w  Lublinie  ze  
skargą    na KPP w  Puławach    oraz    na  V  Komisariat   i    oto  co  tam zastałam:

   -    zamiast     funkcjonariusza  w mundurze w  dyżurce   jak   to  było  kilka lat temu , siedział 
starszy  pan w garniturze i krawacie
–do  czekających  interesantek    wyszedł  jakiś  zarośnięty  brodacz w   wyleniałym swetrze ,   
obwisłych  dżinsach  i  trampkach   i    nie  bardzo wiedział   co  ma  mówić, ( być  może   był to  
jakiś  zastępca'  naczialnika'  jakiegoś  wydziału  który  się  nudzi i pali  gdzieś  trawkę w  kącie ) 

–do  mnie  odebrać  moje pismo   do komendanta  wyszła   jakaś  asystentka szefa, atrakcyjna 
lolita w  szpilkach, spódnicy  mini,   wydekoltowanej  bluzce, wygląd   jak z magazynu  mody
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-  na  tablicy  informacyjnej  przeczytałam, że  potężny  gmach   KWP w Lublinie   dla kilkuset 
osób  mieści  takie  wydziały  jak  : Wydział  Kontroli, Prasowy,  Prawny, Łączności  i informatyki,
Finansowy,  Kadr  i  Szkoleń, biura kilku  zastępców komendanta,  dalej takie wydziały  jak 
Administracyjny, Zamówień  Publicznych, Inwestycji  i  Remontów, Stowarzyszenie Emerytów 
Policji, Ochrony Informacji, Prezydialny,   Sekcję Psychologów,  Zespół  Prawny każdy    z  
naczialnikiem  i zastępcą oraz chyba tylko  na  przyczepkę  Wydział  Kryminalny, Wywiadu 
(  ciekawe  czym się ten wywiad  zajmuje  ), Prewencji ,  Do  walki  z korupcją  , Drogowy,  i   
kilka  innych w  tym  Wydział Wewnętrzny-  o ile  ten wydział  jeszcze    w  ogóle funkcjonuje a 
raczej  na pewno  nie  !   
–Na  tablicy  ogłoszeń w  wejściu  głównym    przeczytałam  ciekawy plakat, który daje  wiele   do
myślenia  na temat ,czy  my  jeszcze  mamy policję , czy tylko    przyuczonych  cywilów  
udających  policjantów  ,  bowiem treść  tego plakatu  brzmi     że  zgodnie z  art.  153  Konstytucji
oraz  na podstawie zarządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów z  roku  2008      w urzędach 
administracji rządowej   wprowadza  się   Korpus  Służby Cywilnej  -    - więc  to  nie  jest żadna   
policja  ,którą  widać    tylko w  propagandzie  telewizyjnej oraz  serialach  o  detektywach  w 
różnych mundurach  , ale  podstawieni  cywile – kursanci   do przeprowadzania przesłuchań  oraz 
spisywania  zeznań  na  protokół  i przerzucania  akt z prokuratur !

Art. 28a. 1. obecnej  Ustawy  o  policji  mówi, że  : ' Mianowanie w służbie kontraktowej może 
nastąpić na stanowisko podstawowe, jeżeli osoba mianowana ma wykształcenie średnie i odbyła w
Policji przeszkolenie podstawowe lub ukończyła służbę kandydacką i zobowiąże się do 
uzupełnienia przeszkolenia podstawowego w terminie określonym w kontrakcie. 2. Osoba 
nieposiadająca średniego wykształcenia może być mianowana na stanowisko, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli postępowanie kwalifikacyjne wykaże posiadanie przez tę osobę szczególnych 
predyspozycji do służby w Policji.'
A  zatem  dyletanci  bez   właściwego   wykształcenia oraz bez  profesjonalnego  przygotowania ! 

Ja  będąc w  USA   widziałam  kobiety   policjantki   wyłącznie w spodniach  i mundurach, 
przecież  to jest  służba  taka  sama    prawie  jak w  wojsku  ,   ale także w  amerykańskich i  
innych filmach    widzimy  detektywów  czy  to  z CIA  czy   z FBI w  garniturach  i  nawet  
krawatach  , agentów  - tajniaków , ale  nie   taki   ‘shaggy  look’    bez  prestiżu  oraz  klasy 
zawodowej ,   jaki jest  w Polsce  , czyli  policjantki  w   getrach, klapkach lub  drewniakach  oraz  
lolity w  szpilkach     i   goryli  w    wyleniałych  swetrach ,  oraz   obwisłych  dżinsach   na 
poziomie    ' stój  bo strzelam  '    oraz  ' znaleźliśmy  pani  torebkę ' - która  sama  się  znalazła ,  
bo ktoś zadzwonił , że  znalazł.
Niektórzy policjanci  zajmują   się  nawet  ściganiem  drobnych  przestępców a  prokuratorzy   
ochoczo  wlepiają  nadmierne    kary zamiast kolegium,  grzywny  lub aresztu:  pięć  lat  więzienia 
za  kradzież  blach miedzianych , które  sprawca  demontował  ze słupków  bramy  
ogrodzeniowej , pięć  lat więzienia  za  wandalizm--sprawca  wgniótł  karoserię  oraz  zniszczył  
lusterka  na   parkingu   bo  był  pijany,pięć lat  więzienia  za   demontaż   drabiny   co 
zarejestrowała   kamera   monitoringu  sklepu,  pięć lat więzienia  za  kradzież  11 belek   słomy  
przez  rolnika,  ale  umorzenie   dla  radnego  Platformy  Obywatelskiej za  znęcanie  się  nad  
wychowankami   w domu dziecka  'Promyk ' w   Wałbrzychu.
 
 Postępowanie  sprawdzające   policji w  tej  sprawie  doprowadziło   do dochodzenia  
(  sic  !)   ale  sprawa   została  umorzona  podobnie jak taka  sama  sprawa z   roku 2005. 
  (  Lubelska  Gazeta  20-  26 . 07. 2012  )
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 POLICJA  II  RP.

                                               Policja  Państwowa  II  RP   
                                  http://www.dws-xip.pl/wojna/2rp/ad8.html         
                                                 strona  o  policji w  II  RP

                                  Wyższa  Szkoła Policji w Szczytnie

                                     10  lipca   2012.     dane      CBA  
                                nieujawnione  przez  media w  Polsce
http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/2035/Zawiadomienie_przeslane_do_prokuratury.htm

                               Zawiadomienie przesłane do prokuratury

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 
Dzisiaj zebrane materiały zostały przekazane do Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku.

Agenci  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  przeprowadzili  od  13  grudnia  2011  roku  do  18
czerwca 2012 roku kontrolę w Wyższej Szkole Policji  w Szczytnie.  W jej  trakcie sprawdzono
decyzje dotyczące zamówień publicznych organizowanych w latach 2008-2011. CBA przekazało
dzisiaj  do  Prokuratury  Apelacyjnej  w  Białymstoku  zawiadomienie  o  podejrzeniu  popełnienia
przestępstw przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania prowadzonych
postępowań  przetargowych  przez  pełniącego  w  okresie  objętym  kontrolą  funkcję  Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami. Jednocześnie Biuro poprosiło prokuraturę o
powierzenie przedmiotowego śledztwa w całości CBA.

                                                                                                 Małgorzata Matuszak, CBA

                           

                                                                     34.                                 

                                          



Zawiadomienie w sprawie Help Desk

                                     nieujawnione  przez  media w  Polsce
                                            

                                                  CBA   LUBLIN  01.08.2012

Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw
przez byłego i obecnych funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Sprawa dotyczy możliwych 
nieprawidłowości w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup usługi Help Desk.

(  komentarz  :  bierutowska  tradycja , że każdy naczialnik  i jego podwładny  musi  kraść i
fałszować ? !)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' NAPAD  ANTYTERRORYSTÓW'

'   Do mieszkania  niewinnych  ludzi  wpada banda  uzbrojonych  debili,  osiłków,   tłucze   głową  
kobiety  o  podłogę  a  rzecznik  tej  bandy  ma  pretensje  , że  kobieta  nie  współpracowała  , zaś  
szef  śląskiej  policji   Dariusz  Działo  wytacza  armaty  i zamiast  wyciągnąć  wnioski z    błędów 
pozywa  przedstawiciela  opinii  publicznej  do sądu z art.  212  kk. W marcu  grupa  śląskiej  
policji  dwukrotnie  się  pomyliła.  

W trakcie  próby  ujęcia  groźnego  przestępcy  sterroryzowali   dwie  niewinne  rodziny .  Pod  
właściwy  adres trafili  dopiero  za trzecim  razem. '  

Czy zawinił  brak  listy  lokatorów  czy też   brak  umiejętności  operacyjno- rozpoznawczych ?   ' 
Z  akt sprawy  wynika, że  antyterroryści   najpierw   brutalnie  obeszli  się z   24 – letnią kobietą   
a  następnie  okrutnie  potraktowali   40 - letniego   mężczyznę .  Pokrzywdzona  stwierdziła, że  
jej  głową  aż  sześciokrotnie  uderzano w  podłogę  powodując  siniaki  na twarzy   i   wybijając  
ząb.  Mężczyzna  odniósł  obrażenia  na całym ciele  m. in.  miał  złamany nos  i  uszkodzone  oko 
. Podczas  akcji  zdemolowano   również  mieszkanie .  Gdy  okazało się  , że  policjanci  weszli    
do niewłaściwego  mieszkania   akcję  kontynuowano dalej.  Niestety  ,była  to  próba  również  
zakończona   przysłowiowym pudłem.    Antyterroryści  znowu  trafili  pod niewłaściwy adres.   
Niebezpiecznego  przestępcę  zatrzymano  dopiero przy  trzecim podejściu.

Podobno  grupy  antyterrorystyczne  są jednostkami  specjalnymi , antyterrorysta   podobnie   jak   
saper  nie powinien  się  pomylić'   -  martwi  się  zastępca  redaktora  naczelnego  Gazety  
Finansowej.' W  wielu  innych krajach  europejskich  za  o    wiele  mniejsze  pomyłki  poleciałby 
głowy,  w Polsce  jedyną  ukaraną  osobą  może  być  dziennikarz  który   odważy  się  się całą  
sprawę  opisać.'    A może  zawinił  paragraf  ?     Artykuł  222  pargf  1   kodeksu  Karnego 
autorstwa  profesora Andrzeja  Zolla oraz  profesora  Buchały  (  aparatczyków  PZPR ) umożliwia
takim  bandziorom  nietykalność  zaś  ofiary  pozbawia   możliwości  samoobrony  , bowiem    
artykuł  ten mówi : § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby 
do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
 I kto  tu kogo  ma  się  bać ?  Policja  ludzi  czy ludzie  policji ?

  A co robi  szef  MSW i A     pan Jacek  Cichocki ?  Pan  Jacek  Cichocki  jest z  wykształcenia     
socjologiem  oraz  politologiem   z  zatem  wątpliwym  jest,  aby   znał się  na  pracy  policji.   Być 
może  zajmuje się  drukiem  ulotek  takich  jak  'Najważniejsze  zasady'  finansowane  z  funduszy 
bezzwrotnych    złotowych  UE ( tzw.  CPF )  które   nakazują  każdemu obywatelowi w  sytuacji 
gdy zagrożone jest  życie, zdrowie  lub mienie  drugiego człowieka  dokładnie  obserwować  i 
zapamiętać wygląd  zewnętrzny  przestępcy,  zorganizować pomoc  dzwoniąc pod  numery 
alarmowe oraz zaopiekować się ofiarą. 
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Poprzebierani w mundury  oraz   wyposażeni w glany  i  pałki antyterroryści służyli   niedawno  do
propagandy  oraz  ochrony Euro  co  widać  na folderze reklamowym Mazowieckiego  Centrum 
Polityki  Społecznej  wydrukowanego z języku rosyjskim a dostępnego w Komisariatach  Policji.   
A'  GROM  GROUP'  organizuje   obozy  szkoleniowe  między  innymi   także   dla  pododdziałów
antyterrorystycznych  policji   być  może także    jak  podaje  reklama   dla  ochrony  VIP-ów - czy 
także   dla  lekarskich   VIP-ów  dla  których  Kasy  Stefczyka  oferują  preferencyjne   pożyczki   
najniżej  oprocentowane  ? 

Informacja  o  śląskiej  policji   pochodzi z  artykułu  pt:  ' Komendant  Śląskiej  Policji  zamiast   
podać się  do  dymisji poszedł  do sądu ' - ' Lubelska  Gazeta  '3-  9  sierpnia  2012.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              
                            Punkt 9 programu  Solidarnej Polski 
                    byłego ministra  sprawiedliwości i  prawnika  Zbigniewa  Ziobry
                                      Pomoc dla pokrzywdzonych.

Należy stworzyć system pomocy pokrzywdzonym w postaci Centrum Pomocy
przy  każdym komisariacie.  W tych centrach powinna być  oferowana pomoc
prawna, psychologiczna, socjalna i materialna dla ofiar przemocy. 

                                   118  tysięcy   buraków  i łajz.

                             O policji w II RP i dzisiaj

Przy okazji ostatnich pomyłek naszej policji - kilka refleksji:

"Stan etatowy Policji Państwowej według preliminarza budżetowego na rok 1920 wynosił 29511 
policjantów w tym 723 oficerów. W 1937 roku przewidziano etaty dla 28 716 policjantów zaś stan 
etatowy Policji Państwowej w roku 1938 liczył 29 936 szeregowych i 850 oficerów ... i był 
porządek.

No tak, ale wtedy nie było też bezstresowego wychowania, ojciec mógł korzystać czasami z paska,
chyba nikt nie znał choroby ADHD, tak jak i dysleksji. Dzieci, zwłaszcza na wsi, dużo pracowały. 
Nauczyciel był osobą szanowaną. Ludzie bali się potępienia boskiego i piekła, ale i na wszelki 
wypadek, była kara śmierci. No i nie było telewizji. Dzisiaj jest to około 118 000 etatów (cztery 
razy więcej) i jest tak jak widać, np. sprawa Olewnika i jej podobne, choć może mniej drastyczne. 
Dodam, że w 1938 nie było indywidualnych środków łączności, samochodów, komputerów i temu 
podobnych bardzo pomocnych i użytecznych akcesoriów a terytorium RP było około o 25% 
większe. Liczbie ludności w tym czasie jest podobna a więc wniosek taki, że dzisiaj powinno 
wystarczyć 15 000 - 20 000 etatów. Co zatem robi te dodatkowe 90 000 policjantów? Niektórzy 
odczuli to na własnej skórze. Druga zasadnicza różnica to taka, że przed 1939r. każdy z 
funkcjonariuszy rozpoczynający służbę składał przysięgę: „Przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro 
publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności 
dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec 
pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać 
dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż” ... i może w tym cała 
tajemnica tej różnicy.Policjanci powinni mieć wysoki żołd. Ale też dopóki Policja nie będzie 
PŁACIĆ odszkodowań za swoje pomyłki – i to płacić z funduszów danej jednostki: „Chłopaki – w
tym kwartale nie ma premii, bo płacimy odszkodowanie za spieprzoną akcję »Mysikrólik«” - 
dopóty nic się nie zmieni."                                                                                                       36.

 Wykorzystano JKM oraz pana Marka    http://prowincjusz.salon24.pl/
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                                            Komendant-Rektor 
                                 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
                                           insp. dr Piotr Bogdalski
                                              tel. +48 89 621 51 00
                                            e-mail: rektor@wspol.edu.pl

insp. dr Piotr Bogdalski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach
1991-1993 funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie.
W latach 2001-2005 pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Praw Człowieka. Od
1993 roku związany z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Pełnił w niej służbę na wykonawczych i
kierowniczych  stanowiskach  dydaktycznych.  Od  2006  roku  sprawował  funkcję  zastępcy
komendanta-prorektora właściwego do spraw szkolenia i  doskonalenia zawodowego.  W marcu
2012  roku  został  wyznaczony  na  stanowisko  komendanta-rektora  Wyższej  Szkoły  Policji  w
Szczytnie.  W  2000  roku  uzyskał  na  Wydziale  Prawa  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  stopień
naukowy  doktora  nauk  prawnych.  Autor  kilkudziesięciu  publikacji  z  dziedziny  prawa  oraz
bezpieczeństwa wewnętrznego.
                                     
                                Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

insp. Jan Michał Chojnowski
tel. +48 89 621 51 13

e-mail: kanclerz@wspol.edu.pl

insp.  Jan  Michał  Chojnowski  jest  absolwentem  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  w  Szczytnie  i
Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział prawa i administracji - kierunek - administracja). W Wyższej
Szkole Policji pracuje od 1988 roku, kolejno jako: Zastępca kierownika, Kierownik, Naczelnik
Wydziału Żywnościowego. W 2004 roku zostaje Zastępcą Komendanta do spraw logistycznych w
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a od 2006 jako Naczelnik Wydziału Żywnościowego w
Wyższej Szkole Policji. Z jego inicjatywy powstała idea wspólnego wdrażania systemu HACCP,
dla którego opracował harmonogram i projekt oraz zorganizował cykl szkoleń dla przedstawicieli
wszystkich Szkół Policji. insp. Jan Michał Chojnowski interesuje się: sportem, muzyką, filmem,
filatelistyką i numizmatyką

Policjanci skazani za działalność w gangu. Próbowali włamać się do 
banku.

 2013-05-27 www.gazetawroclawska.pl

Była policjantka z wydziału kryminalnego w Jeleniej Górze oraz były dzielnicowy z Zabobrza 
zostali skazani za działalność w gangu złodziei. Oboje stanęli przed sądem za udział w próbie 
włamania do placówki bankowej w Starej Kamienicy. Prokuratura zarzucała także kobiecie 
włamanie do sklepu spożywczego w Karpaczu, skąd złodzieje wynieśli alkohol i papierosy. 
Jeleniogórski sąd skazał dzielnicowego Michała R. na dwa lata więzienia i 1 tys. zł grzywny. Sąd 
zakazał mu też pracy w policji przez co najmniej pięć lat. 
Sierżant Katarzyna H. usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia i ma zapłacić 1,5 tys. zł grzywny. Nie 
będzie też mogła pracować w policji przez co najmniej 8 lat. Wyrok jest nieprawomocny. 
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Podejrzenie przestępstwa w Komendzie Głównej Policji. 

 2013-04-15  wp.pl 
Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa niedopełnienia 
obowiązków lub przekroczenia uprawnień przy organizowanym w 2010 r. w Komendzie Głównej Policji 
przetargu na rozbudowę policyjnego systemu radiołączności. 
CBA zakończyło kontrolę w Komendzie Głównej Policji i skierowało do Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - poinformował w 
poniedziałek rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Według niego "istnieje podejrzenie, że mogło dojść 
do nieprawidłowego wydania ponad 15 mln zł". Zawiadomieniem objęto cztery osoby, które od 
września do listopada 2010 r. pełniły kierownicze funkcje w biurze łączności i informatyki KGP. 

Wojtek [2013-05-11 08:27]    Ciekawi mnie ile CBŚ wydał pieniędzy by ujawnić w KGP 
korupcje,tak wiem już była taka afera z przetargiem na sprzęt komputerowy,super terenowe auta 
marki Aro,system helpDesk,czekam kiedy ktoś wpadnie na to ile zostało utopionych pieniędzy na 
system LoJack potem GPS potem Tracking Ericson,potem Mobilne Terminalne w 
radiowozach,potem system łączności DMR? a to zaledwie wierzchołek góry lodowej ?

GA3280J [2013-07-04 22:34]    Uważajcie na AUDI A6 rejestracja GA3280J ponieważ jego 
właściciel Roland Kurkowski (ratownik medyczny) ma układy z Policją i razem starają się 
wyłudzić od was albo od firm ubezpieczeniowych pieniądze za wypadki których nie było. Będąc 
ratownikiem medycznym i mając układy z Policją zastrasza innych kierowców a policjanci z 
którymi współpracuje wystawiają fałszywe raporty z wypadków których nie było razem starając 
się wyłudzić kasę za nic.  On  de mnie chciał wyłudzić 500 zł, domagając się numeru polisy 
ubezpieczeniowej za wypadek którego nigdy nie było, miął poprzednio pod brudem który szybko 
wyczyścił leciutko zarysowany samochód o wartości około 10-15 zł! To bezczelny cwaniak 
polujący na frajerów. Tą sprawą powinna zainteresować i zająć się prokuratura pomorska jak i 
firmy ubezpieczeniowe. Podejrzewam że ma układy solidne układy, startował w przetargach na 
usługi ratownictwa w rejonie pomorskim. Ja się nie poddałam, może się pocałować w swoją 
świńską szynkę! Moi adwokaci śmieli się z niego, mam go na ignorze, i jeżeli ma jakieś roszczenia
to musi sprawę wytoczyć w sądzie, ale wpierw musi udowodnić wypadek, a tylko policjanci będą 
jego świadkami, ponieważ innych świadków nie było. Trudno znaleźć świadków do wypadku 
którego nigdy nie było. Powinny zainteresować się nim agenci ubezpieczeniowi. Był ubezpieczony
(OC - Polisa PZM KA 00431705). Gdańska Akademia Morska. Wygląda na to że używa adresu: 
Buraczana 89c m 13 - 81/587 Podał mi swój tel. 500 255 4642 Polisa OC PZM KA 00431705

Przestępczość w policji

2006-04-18. 

Policja zaostrza walkę z korupcją we własnych szeregach. Z najnowszych danych Komendy 
Głównej wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy 152 policjantów popełniło przestępstwo. 
Tylu postawiono zarzuty dotyczące między innymi łapownictwa i korupcji oraz niedopełnienia 
obowiązków służbowych. Komendant Główny generał Marek Bieńkowski powiedział IAR, że 
skuteczniej pracuje "policja w policji" czyli Biuro Spraw Wewnętrznych. Od stycznia jego 
oficerowie zastosowali o wiele więcej prowokacji wobec policjantów niż w roku ubiegłym. 
Dokładna liczba jest objęta tajemnicą .Generał Bieńkowski zaznaczył, że teraz - w porównaniu do 
roku ubiegłego - znacznie wzrosła liczba policjantów pracujących w Biurze Spraw Wewnętrznych.
Stąd większa skuteczność działań tej formacji. Biuro Spraw Wewnętrznych liczy około 240 
policjantów. W przyszłości ma być zaangażowanych ponad 700 funkcjonariuszy głównie z pionu 
kryminalnego.                                        
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http://wiadomosci.wp.pl/query,kgp,szukaj.html
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Co pół roku - zgodnie z najnowszym rozporządzeniem generała Bieńkowskiego - każdy szef 
garnizonu policji będzie musiał złożyć raport o zagrożeniach przestępstwami w jego jednostce. W 
nowej ustawie o policji przyjętej tydzień temu przez rząd jest przepis o odbieraniu przywilejów 
służbowych policjantom skazanym za korupcję lub współpracę z przestępcami. Na przykład w tej 
chwili nie można skorumpowanemu policjantowi odebrać służbowego mieszkania.                          
http://www.bankier.pl/wiadomosc/

Prostytutki: Policjanci nie płacili nam za seks
17  czerwca  2013  fakt.pl

Kolejne bulwersujące doniesienia w sprawie policjantów z bydgoskiej drogówki zaprzyjaźnionych
z tirówkami. Fakt dotarlił do prostytutki pozującej w radiowozie. Kobiety „pracujące” przy trasie z
Bydgoszczy do Poznania, skarżą się na policjantów, że ci ich nachodzą i zachowują się niemal jak 
sutenerzy. Korzystają ile wlezie i nie chcą płacić za sex! Dotarliśmy do prostytutki pozującej w 
radiowozie. Początkowo nie chciała rozmawiać, ale w końcu dziewczyna się otwiera i przyznaje, 
że ma problem z policjantami. – Trzeba robić co każą i tyle. Miałam kilka stosunków w radiowozie
i kilka „orali” obrobiłam. Jedni płacą za seks, a inni chcą za darmo.

 To taki haracz. Miałam tego dość i zdjęcie poszło gdzie trzeba. Proszę już jedźcie stąd, bo nie chcę żeby 
mnie widzieli z wami – kończy tirówka. Największe zagęszczenie policyjnych patroli, raczej nie 
przypadkowe, znajduje się teraz w okolicach miejsca gdzie stoją prostytutki. Kilkanaście kobiet 
„pracuje” pomiędzy węzłami drogowymi pod Bydgoszczą na trasie numer 10. – Przyjeżdżają tu 
do nas zarówno tajniacy, jak i ci w oznakowanych radiowozach. Teraz przez dziennikarzy, na jakiś 
czas jest ich mniej – mówi nam inna rtirówka, 22-latka przedstawiająca się jako Dominika. Przed 
rozmową prosi o zostawienie w aucie telefonów, aparatu i kamery.

– To zdjęcie w radiowozie jest autentyczne – mówi dziewczyna. Widocznie dobrze 
się postarała, że ten pozwolił jej przebrać się w swój mundur i wsiąść do radiowozu. 
- Panowie policjanci zachowują niczym kiedyś sutenerzy, za spokój trzeba coś dać, bo jeżeli
nie, to będą podjeżdżać, wystawać koło dziewczyn i dawać mandaty po 500 złotych. Wiedzą,
że nie poskarżymy się, bo policja to oni! - dodaje dziewczyna. Słowa prostytutek 
potwierdzają kierowcy. – Często jadę tą trasą i nie raz widziałem jak policjanci zabierają 
tirówki do radiowozu i jadą w las, albo wyjeżdżają z nimi z lasu i wysadzają na drogę – 
mówi kierowca z Torunia. 

26  maja  2013  fakt.pl 

To że opolski komendant Leszek Marzec nie ma wyszukanego słownictwa, nie jest w tej aferze 
najistotniejsze. Mieszane uczucia mogą budzić też jego relacje z koleżanką z pracy (z nagrania 
wynika, że to kochanka), ale i to nie powinno bulwersować najbardziej. To co najmocniej 
wstrząsa, to nieświadome obnażenie przez komendanta procederu, o którym tak często opowiadają
filmowcy (choćby w filmie "Drogówka"). Chodzi o kontakty z prostytutkami...Nie pamiętasz 
historii, że on na prostytutki jeździł od lat? Jeszcze jak pracował. Normalnie radiowozem. 
Wypierdzielał policjantów z radiowozu, a sam te przydrożne, te lachony zaliczał - to można 
usłyszeć w nagranej rozmowie komendanta z kochanką.Leszek Marzec - były już komendant, 
który jak podaje prasa idzie na emeryturę - wie sporo o procederze korzystania przez jego kolegów
z usług prostytutek. – To jest wieśniak. Najgorszy taki, wiesz - opowiada kochance o innym 
policjancie, który miał chodzić na prostytutki. – Ku...a , nie ma co ku...a, takie to nieumyte. Ja 
pier...lę. Tfu. Ktoś bzykał przed chwilą jeszcze, fe. - słychać na sekstaśmie. – Dlatego ja blee. To 
stara historia. Podobno, jakieś naloty na te prostytutki, no i nagrali go, nie., Patrzą, a tu komendant,
to znaczy on nie był jeszcze komendantem, tylko współpracował, nie. Więc ja go nie lubię - 
opowiada swej kochance Leszek Marzec.                                                                                   
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  5.11.2013  dziennikbaltycki.pl

 We wrześniu w ręce CBŚ wpadło 12 osób podejrzanych o sutenerstwo. Na naszych łamach 
ujawniliśmy, że trzej bracia, którzy według prokuratury kierowali grupą, to synowie Jana B., 
emerytowanego policjanta Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, który miał być związany z 
niesławnym Gangpolem, zajmującym się m.in.  uprowadzeniami  dla   okupu.               
                                                       
Zespół Prawny  Komendy Wojewódzkiej  Policji  realizuje zadania w zakresie:
 1. zapewnienia pomocy prawnej Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, 
2. informowania Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o aktualnym stanie prawa policyjnego 
i powszechnie obowiązującego.
    3. zastępstwa procesowego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  przed sądami i innymi 
organami,
4. bieżącego doradztwa prawnego,
5. opiniowania projektów, decyzji i zarządzeń Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

          Wydział  Kontroli  zajmuje się: 
• realizacją zadań z zakresu kontroli i czynności wyjaśniających prowadzonych w 

jednostkach Policji województwa lubelskiego oraz wydziałach i komórkach 
organizacyjnych podległych KWP  w Lublinie,

• tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
• rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Lubelskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji.

 Szkolenia i doskonalenie zawodowe  zapewniają  podobno  wysoki  poziom
i    profesjonalizm.

 Szkolenia  zawodowe  przewidziane  do  realizacji  w  Wyższej  Szkole  Policji  w  Szczytnie  
w 2011 roku:

1. Szkolenie dla absolwentów szkół wyższych

 Doskonalenie  zawodowe  przewidziane  do  realizacji  w  Wyższej  Szkole  Policji  w  Szczytnie  
w 2011 roku:

1. Kurs doskonalenia zawodowego dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych
Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji

2. Warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności prowadzenia odpraw i narad służbowych dla
komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji

3. Kurs specjalistyczny dla negocjatorów policyjnych
4. Kurs  specjalistyczny  dla  oficerów  prasowych  w  zakresie  wykonywania  działalności

prasowo-informacyjnej w Policji
5. Kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane  z adaptacją zawodową

policjantów w okresie służby przygotowawczej
6. Kurs  specjalistyczny  dla  organizatorów  lokalnego  doskonalenia  zawodowego  jednostek

organizacyjnych Policji
7. Kurs  specjalistyczny  dla  policjantów  komórek  organizacyjnych  Policji  właściwych  w

sprawach sztabowych
8. Kurs  specjalistyczny  dla  policjantów  służby  kryminalnej  w  zakresie  wykonywania

wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
9. Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru

nad prowadzeniem pracy operacyjnej                                                                                  40.



10.Kurs  specjalistyczny  dla  policjantów  służby  kryminalnej  z  zakresu  taktyki  i  technik
przesłuchań

11.Kurs specjalistyczny dla policjantów w specjalności do spraw nieletnich
12.Kurs  specjalistyczny  dla  policjantów  wykonujących  czynności  na  miejscu  zdarzenia

drogowego
13.Kurs  specjalistyczny  obsługi  Krajowego  Systemu  Informacyjnego  Policji  oraz

wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w
zakresie zagadnień operacyjno-dochodzeniowych\

14.Kurs  specjalistyczny  obsługi  Krajowego  Systemu  Informacyjnego  Policji  w  zakresie
zagadnień prewencyjnych

15.Kurs specjalistyczny w zakresie języka angielskiego dla policjantów Centrum Dowodzenia
Operacją oraz Centrum Wymiany Informacji powołanych do zabezpieczenia EURO 2012

16.Kurs specjalistyczny w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen,
Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VIS Mail
Kurs  specjalistyczny  w  zakresie  metodyki  nauczania  dla  osób  prowadzących  lokalne
doskonalenie zawodowe

17.Kurs specjalistyczny w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków
18.Kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w

rejonach przygranicznych
19.Kurs  specjalistyczny  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy  w  warunkach  działań

specjalnych
20.Kurs  specjalistyczny  w  zakresie  uzyskiwania  informacji  z  Internetu  dla  policjantów

zwalczających przestępczość komputerową
21.Kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji
22.Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji
23.Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi
24.Kurs specjalistyczny z języka angielskiego - poziom IV
25.Kurs specjalistyczny z języka angielskiego - poziom V
26.Kurs specjalistyczny z języka angielskiego - poziom VI
27.Kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania
28.Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji
29.Kurs specjalistyczny w zakresie analizy kryminalnej
30.Kurs  specjalistyczny  dla  policjantów  realizujących  zatrzymania  niebezpiecznych

przestępców
31.Kurs  specjalistyczny  dla  kierowników  komórek  organizacyjnych  ruchu  drogowego

Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji w zakresie Krajowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-2007-2013 "Gambit-2005"

32.Kurs specjalistyczny dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych
i niebezpiecznych

33.Kurs  specjalistyczny  dla  policjantów  realizujących  czynności  w  postępowaniu
administracyjnym

34.Kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego
35.Kurs specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych
36.Kurs specjalistyczny dla dowódców operacji policyjnych
37.Kurs specjalistyczny dla ekspertów kryminalistyki
38.Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej
39.Kurs  specjalistyczny  w  zakresie  ujawniania,  identyfikacji  i  zabezpieczenia  mienia

podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym
40.Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania obronne
41.Kurs  specjalistyczny  dla  służby  dyżurnej  Komendy  Głównej  Policji,  komend

wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji                                                         41.



                                                          WYWIAD                       
                                             
Zgodnie z    działalnością   Policji,  ABW  oraz  CBA  mamy  w Polsce  aż  3    organy  ścigania   
zajmujące  się  między  innymi  wywiadem,   ja  dostarczyłam  tym organom  wszelkich  
dokładnych  danych  do przeprowadzenia  błyskawicznego wywiadu zarówno w  sprawie  
NeuroCentrum  jak  też    spółki  i  koncernu Heel   i  niestety  takiego  wywiadu  nie  
przeprowadzono.  Ciekawe  ,co na  to  powiedziałby   major  Żychoń , słynny  as  przedwojennego 
wywiadu   wojskowego  ,   który  rozpracowywał  agentów  Abwehry  i wielu  innych  ?  Nie   było
wtedy    telefonów   komórkowych ,  ani  e-mali  ani  faxów   a   skuteczność  majora  Żychonia  
dorównywała  najlepszym współczesnym agentom  FBI !
Że  zacytuję  w tym  miejscu  fragment  książki  poświęconej    pracy  majora 
Żychonia  (  'Kokino  kłamie  '-Adama    Wysockiego  ):
'  Nazajutrz  w południe  Żychoń dokładnie  studiuje  gruby  plik dokumentów  spiętych w  
skoroszycie  które  przesłano  mu  z  archiwum  sądowego. Opinie  służbowe,  zeznania  
świadków,  wyniki  badań  komisji  finansowej.....Wątpliwości  nie ma  żadnych:  oczywisty 
defraudant, a ponadto  kawaler z  wybujałym życiorysem . Ciągle  jakieś  nieporozumienia  
koleżeńskie,  awantury  w  poznańskich  lokalach,   pożyczki, zaległe   komorne.  (..) 
Żychoń    po  powrocie  do ekspozytury  jeszcze  raz  siada  nad skoroszytem , robi   odręcznie  
krótkie wyciągi  z wielu dokumentów.  Musi  więc  zebrać  wszystkie  dane  o   osobie  
Haraszymowicza. Jeszcze  tego  dnia  rozdzwoniły się    telefony  na liniach  
międzynarodowych   , poszły   szyfrowane depesze   depesze  do Warszawy  Poznania,   
Torunia....Na kartce papieru   wynotował   punkt   po  punkcie sporo  spostrzeżeń  …..”                  
     

PRZEDWOJENNY  POLICJANT  BYŁ  PATRIOTĄ 

(  ….)  My pamiętamy i historię naszych ojców dobrze znamy - praca w policji była i jest 
najbardziej niebezpieczna i odpowiedzialna. Osiągnięcia policji w okresie międzywojennym były 
naprawdę niemałe zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. W ciągu 20 lat 
stworzono instytucję policyjną stojącą, na wysokim poziomie sprawności zawodowej i 
intelektualnej. Polska była ponadto współzałożycielem Międzynarodowej Komisji Policji 
Kryminalnej (Interpolu). Funkcjonariusz polskiej Policji musiał charakteryzować się nieskazitelną 
przeszłością, wyrobieniem społecznym oraz właściwą postawą moralną i służbową. Policjant 
identyfikowany był z patriotą - byłym powstańcem, obrońcą Kresów Wschodnich, wreszcie 
aktywnym uczestnikiem wojny polsko-sowieckiej lat 1919-1920. Na Ich piersiach widniały 
najwyższe oznaczenia -ordery Virtuti Militari, Krzyże Walecznych, Krzyże Zasługi. Wychowywali
swoje dzieci w duchu patriotycznym, w miłości do Ojczyzny. Pamiętam - gdy się mój ojciec ze 
mną żegnał, powiedział: Bądź mądra, odważna, dzielna i pracowita jak na Polkę przystało, tak że 
jak kiedyś wrócę, będę mógł stwierdzić, że byłaś godna być moją córką. 

KRYSTYNA BALICKA, z domu Listwoń. Tarnopolanka, z zawodu ekonomistka, gł. księgowa, 
obecnie na emeryturze. W czasie II wojny ppor. AK, instruktor Harcerstwa, przewodnicząca 
„Rodziny Policyjnej 1939 r.", członek organizacji Rodzin Katyńskich i Sybiraków, b. z-ca 
przewodniczącego Koła Tarnopolan przy TMLiKPW w Krakowie. 
Ojciec K. Balickiej - Bronisław Listwoń, policjant ,zamordowany przez NKWD w 1940 r., matka 
Maria zginęła w więzieniu tarnopolskim.     
                                                                                  www.lwow.com.pl/policja/policja.html
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'Armia starych kawalerów' - pod koniec lat trzydziestych tymi słowami określano korpus 
policyjny, mając na myśli ograniczenie w kwestii swobodnego zawierania związków małżeńskich 
przez funkcjonariuszy.
Określenie to było mocno przesadzone, gdyż odsetek osób żonatych mających na swym 
utrzymaniu dzieci wahał się średnio w przedziale 70-80% całego stanu osobowego. Jedna 
niewątpliwie służba policyjna pociągnęła za sobą odgraniczenia. Związane to było przede 
wszystkim z charakterem wykonywanych obowiązków. Konieczne było utrzymanie pewnego 
odsetka osób stanu wolnego. Wszelkie dysponowanie funkcjonariuszami kawalerami było 
łatwiejsze, tańsze i szybsze. możliwość koszarowania kawalerów dawała ponadto lepszą 
gwarancję bezpieczeństwa, niż rozproszenie funkcjonariuszy żonatych po prywatnych 
mieszkaniach. Uważano również, że umysł policjanta stanu wolnego nie było obciążony 
codziennymi troskami, związanymi z koniecznością utrzymania rodziny. Na przykład przy 
powoływaniu funkcjonariuszy na kursy do szkół policyjnych okazywało się, że nie lada trudnością
sprawiał w wyszkoleniu poszczególnym funkcjonariuszom stan małżeński. Rezygnowali z udania 
się na kursy lub po prostu często je opuszczali, jako powód podając między innymi złą sytuację 
rodzinną, chorobę dzieci lub żony.

W związku z tym główny komendant PWŚL  stwierdził, że zezwolenia na zawarcie związku 
małżeńskiego nie udzieli żadnemu funkcjonariuszowi policji przed ukończeniem kursu 
posterunkowych. Zdaniem przełożonych kontroli wymagało przede wszystkim wspólne dobro 
całego korpusu. Koncepcję wysunął inspektor Władysław Łoziński, który pisał na ten temat: 
'Małżeństwo policjanta jest bowiem bardzo ważnym aktem także dla całego Korpusu. Przez ten akt
wprowadza policjant do wielkiej rodziny jak gdyby 'synową', dlatego policjant musi prosić o 
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Następnie władza przełożona przeprowadza 
badania, czy osoba wybrana przez policjanta odpowiada wymaganiom i ambicjom. (...)'
Otóż dokonywano oceny kandydatki na żonę (lub kandydata na męża) w celu sprawdzenia czy 
przez zawarcie związku nie dojdzie do narażenia owego munduru.
Z podanych względów instrukcja policyjna nakładała istotne ograniczenia na funkcjonariuszy PP i 
PWŚL. Początkowo zakazano zawierania bez zgody przełożonych związków małżeńskich przez 
szeregowych przed upływem dwóch lat od momentu wstąpienia do policji. Odstąpienie od tej 
zasady było dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Po upływie tego czasu szeregowy 
mógł zawrzeć związek. 
Do informacji o planowanym zawarciu związku małżeńskiego dołączano:
~ metrykę urodzenia policjanta i jego narzeczonej, 
~ świadectwo moralności narzeczonej,
~oświadczenie jej rodziców, że dysponuje ona odpowiednią wyprawą lub gotówką na jej zakup 
oraz podające wysokość posagu,
~ potwierdzenie, że narzeczona jest stanu wolnego,
Opinia o kandydatce na żonę funkcjonariusza policji obejmowała podstawowe dane osobowe, 
wykształcenie, charakterystykę rodziny z podaniem źródeł utrzymania, zebrane opinie o 
zainteresowanej i jej rodzinie.
Naszym policjantom II RP nie było łatwo z zawarciem związku. Jednak ten zawód bardzo 
zobowiązywał, był wręcz szlachetny. A my tak często o tym zapominamy. 

www.dobroni.pl      
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                              SZKOŁA  DLA PRZODOWNIKÓW

                         USTAWA z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej.
                                                      
 Art. 32. Przy każdej okręgowej komendzie istnieją szkoły dla posterunkowych 
                                           i przodowników policji.

                  PRZODOWNIK   POLICJI   ASPIRANT WICEMISTRZEM !
                                                              24.11.2010.
Wicemistrzem świata w kulturystyce klasycznej na odbywających się w Budapeszcie 
mistrzostwach został aspirant Jerzy P. dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w 
Jaworze.Nic  dziwnego,   kulturystyka  to bardzo  czasochłonny  sport , trzeba  się  szkolić 
i ćwiczyć   kilka  godzin  dziennie ! Pofałszować,  poćwiczyć  potem, wypad w  miasto 
pobić  ludzi  i  emerytura  po 15  latach ciężkiej  pracy.

KUTNO - Policja mnie skatowała!
Łukasz Stasiak, Konrad Sobczyk, 13 czerwiec 2013  
Szok! Funkcjonariusze z kutnowskiej komendy w biały dzień mieli w Bielawkach (gmina Kutno) 
skatować do nieprzytomności 64-letniego mężczyznę tylko dlatego że ten nie miał przy sobie 
dowodu tożsamości. Wszystkiemu przyglądali się klienci pobliskiego sklepu, a także małe dzieci. 
– Policjant wpadł w szaleńczy amok i zaczął bić mężczyznę. W ruch poszły kajdanki i gaz – 
relacjonuje Wiesława Brzezińska, właścicielka sklepu, przy którym doszło do zdarzenia. Sprawą 
zajęła się już kutnowska prokuratura, którą o zajściu poinformowała rodzina pobitego. Zdaniem 
policji zarzuty są całkowicie bezpodstawne.
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To było zwykłe popołudnie w sennych Bielawkach w gminie Kutno. Pod sklepem spożywczym 
odpoczywał 64-letni Ryszard Ciechomski z Gajewa (gm. Oporów). Mężczyzna uchodził za 
spokojnego i bezkonfliktowego. Nikt nie przypuszczał także, że pojawienie się patrolu policji 
w okolicy zamieni się – jak twierdzą mieszkańcy wsi – w istne piekło.                                       
                                                                  
 „Wstawaj, bo ci ku... zaje...”Około godziny 19 pod sklep spożywczy należący do Wiesławy 
Brzezińskiej podjechał radiowóz policji, z którego wysiadło dwóch funkcjonariuszy.
 Jak mówią świadkowie, stróże prawa podeszli do siedzącego pana Ryszarda i chcieli go 
wylegitymować. Mężczyzna nie posiadał przy sobie jednak żadnego dokumentu tożsamości. To 
zdaniem mieszkańców miało rozwścieczyć jednego z policjantów.– Chwilę przed przyjazdem 
policji pan Ryszard zapytał się mnie, czy może usiąść na skrzynkach przed sklepem, bo źle się 
czuje i bolą go nogi. Zachowywał się kulturalnie, nie spożywał alkoholu. To samo powiedział 
jednemu z policjantów i wtedy rozpętało się piekło – mówi Wiesława Brzezińska.Jak twierdzi 
właścicielka sklepu, przy którym miało dojść do zdarzenia, pani Wiesława, policjant zaczął 
używać niecenzuralnych słów, a następnie poderwał mężczyznę z siedziska i rzucił na radiowóz. 
Następnie pan Ryszard miał upaść twarzą na asfalt.
– Ci ludzie, bo nie można nazwać ich policjantami, zachowywali się jak bandyci. Chwycili za 
pałki, gaz i dosłownie wgniatając go nogami do ziemi zakuli w kajdanki. Pan Ryszard krzyczał 
i błagał o litość. Prosił, żeby nie robiono mu krzywdy. Dusił się i prosił, żeby podać mu wodę, ale 
policjanci na to się nie zgodzili. Z zakrwawioną twarzą podnieśli go z ziemi i wrzucili do 
radiowozu – relacjonuje kobieta.  Pan Ryszard wraz z drugim mężczyzną, który mu towarzyszył, 
trafił do kutnowskiej komendy, gdzie w areszcie spędził całą noc.

                    TYLE  ZARABIAJĄ  W  POLICJI 
                      Dane  ze  strony  : www.info.policja.pl      stan  na 2011  rok.

Komendant Główny Policji      14.057

Zastępca Komendanta Głównego Policji    12.285

Komendant wojewódzki Policji   8.185

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji   6.437

Kierownik referatu   3.809

Detektyw/asystent  3.144  - nie  ma  takiego  stanowiska  

                                              ( chyba, że z  FBI  przylatują  na śledztwa  do Polski ) 

Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego  2.910  -   nie ma  żadnych  kontrolerów  !!!

Policjant   2.264     Kursant   1.357

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 95 tys. (stan na czerwiec 2011)  funkcjonariuszy, z 
czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 82 tys. – w tej 
liczbie mieści się około 2,6 tys. kursantów (2,7 proc. ogółu), prawie 15 tys. osób na etacie 
policjanta (16 proc.), 18,6 tys. referentów (19,6 proc.  ciekawe  co  i jak  referują ?!), 10,8 tys. 
dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego  (11 proc), prawie 21 tys. detektywów i 
asystentów (22 proc.) i 14,5 tys. dyżurnych i specjalistów (15 proc.). 
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Pozostałe 13,7 proc. to stanowiska kierownicze i wykonawcze wyższego szczebla.Kursant (1. 
grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu 
podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 1357 zł – ma on zapewnione na czas kursu 
zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem 
w 2. grupie uposażenia, a jego zarobki rosną średnio o ponad 900 zł do sumy 2264 zł. Wraz z 
nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także 
uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 2617 zł, a 
na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 2910 zł.

                                                             

Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione na etatach detektywa i asystenta (5. grupa) 
– pracuje w niej prawie 21 tys. policjantów. Zarabiają oni średnio 3144 zł miesięcznie.  (!?!) 

Grupę zaszeregowania stanowią policjanci na stanowiskach dyżurnych i specjalistów – średnie 
miesięczne zarobki to w tym wypadku 3645 zł. Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla najliczniejszą grupę stanowią kierownicy 
referatów (994 osoby, 1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 3809 zł, zastępcy 
naczelników wydziałów (3767 osób, 4 proc. ogółu) – 3959 zł, a także eksperci (5566 osoby, 6 
proc.) – 4548 zł. Dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio 6437 zł, komendant 
wojewódzki – 8185 zł, zastępca komendanta głównego – 12 285 zł, a komendant główny Policji –
14 057 zł. 

 Powyższe  zarobki nawet  tylko  przyuczony  funkcjonariusz  otrzymuje  już po  15 latach pracy 
w  policji o  czym stanowi  obecna  wersja    tzw.  Ustawy  o  policji z roku  2011.    ] ( cytat)

Do  tych  wysokich  uposażeń  dochodzą dodatki  funkcyjne,  wysługa  lat,  dodatki  
mieszkaniowe,  żywieniowe,  urlopowe,  przejazdowe, w  tym  dla  rodzin  i krewnych, 
dodatkowe  urlopy  pełnopłatne  ,  inne  ulgi  oraz  dodatki  za  wysługę  lat, za  śmierć 
członka  rodziny ,dodatki  kierownicze, służbowe, zasiłek na zagospodarowanie,  nagrody 
oraz zapomogi,  nagrody jubileuszowe,  dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie 
zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe,  należności za podróże służbowe 
i przeniesienia, świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby  i inne  

Art. 103.
1. Policjant przeniesiony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia

zasadniczego zachowuje prawo do stawki uposażenia pobieranego na poprzednio 
zajmowanym stanowisku, do czasu uzyskania wyższej stawki uposażenia według 
stanowiska służbowego.

Art. 110.
1. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda
roczna do wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

Art. 110a.
1. Policjantowi, niezależnie od wyróżnień, o których mowa w art. 87 ust. 1, mogą
być przyznawane nagrody motywacyjne, w formie pieniężnej lub rzeczowej, za wzorowe 
wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie męstwo i inicjatywę oraz pełnienie 
służby w trudnych warunkach. Art. 87 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Policjantowi mogą być przyznawane zapomogi, w formie pieniężnej lub rzeczowej,
w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej, choroby, śmierci członka 
rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie  sytuacji materialnej policjanta i jego 
rodziny.
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3. Tworzy się w Policji fundusz nagród i zapomóg dla policjantów, z przeznaczeniem
na nagrody i zapomogi, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 111.
1. Policjantowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
po 20 latach służby – 75 %,
po 25 latach służby – 100 %,
po 30 latach służby – 150 %,
po 35 latach służby – 200 %,
po 40 latach służby – 300 %                                                           
Art. 113.
1. W razie przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo
delegowania go do czasowego pełnienia służby, policjantowi przysługują należności
za podróże służbowe i przeniesienia.
Art. 114.
3. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2
pkt 8   ( wydalony  za  przestępstwo   lub dyscyplinarnie ) otrzymuje 50 % odprawy oraz 
ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe, niewykorzystane w latach 
poprzedzających rok zwolnienia ze służby, nie więcej niż za okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Art. 41.
1. Policjanta wydala  się ze służby w przypadkach:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską,
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej,
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, 
ścigane z oskarżenia publicznego,
4a) wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu 
wykonywania zawodu policjanta,
Art. 151.
1. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby w Milicji Obywatelskiej, którzy nie podejmą
służby lub pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 
zachowują uprawnienia przewidziane dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby na podstawie art.
41 ust. 2 pkt 5, chyba że nabyli  uprawnienia do zwolnienia ze służby na korzystniejszych 
warunkach.
Art. 153.
Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Milicji Obywatelskiej” i „funkcjonariuszach
Milicji Obywatelskiej”, należy przez to rozumieć „Policję” i „policjantów”.
Art. 115.

1. Wysokość odprawy dla policjanta w służbie stałej równa się wysokości trzymiesięcznego 
uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio 
zajmowanym stanowisku służbowym. Odprawa ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia 
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysługi 
ponad 5 lat nieprzerwanej służby aż do wysokości sześciomiesięcznego zasadniczego 
uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres służby przekraczający 6 miesięcy
liczy się jako pełny rok.

Art. 121.
1. W razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania bez 

przydziału służbowego policjant otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o
charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym – z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na 
prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.                     47.



5 tysięcy buraków zostało wcielonych do służby w policji w 2013 r. 
To ok. 10 proc. z tych, który zgłosili chęć pracy w największej formacji mundurowej w kraju. 
Funkcjonariusze ci nabędą uprawnienia emerytalne na nowych zasadach - po 55. roku życia i 25 
latach służby. Obecnie, by przejść na emeryturę, mundurowi muszą - niezależnie od wieku - 
przepracować 15 lat. Wtedy emerytura wynosi 40 proc. ostatniego uposażenia. Maksymalna 
emerytura wynosi 75 proc. ostatniej pensji. Uchwalone w tym roku zmiany w ustawie o 
zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej 
żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 10 formacji: policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.
Emerytury mundurowe będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą 
wypłacane z budżetu państwa. Wysokość tego świadczenia będzie obliczana na podstawie średniej 
pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby
emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. 
Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.  Jak dotychczas, emerytura będzie 
mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie 
wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą. Nowy 
system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na 
początku 2013 r.
Osoba, która zgłosi się na kurs podstawowy dostaje na rękę ok. 1700 zł miesięcznie. Po 
ukończeniu tego kursu średnie zarobki wynoszą 2300-2500 zł.
    
                                GETTOWY   KODEKS  KARNY

                                                   profesora  Zolla  

               MUSI NASTĄPIĆ    ZMIANA  ART.  231  Kodeksu  Karnego  
                          Obecny zapis  brzmi  :  art. 231  KK
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,  podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.
a powinien  brzmieć:
 art. 231  kk§ 1. Funkcjonariusz publiczny  oraz  każda   inna  osoba  która przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków wynikających ze  sprawowanej  funkcji  lub 
wykonywanego zawodu  działa na szkodę interesu   społecznego  lub prywatnego,  podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1.  Gdy  przekroczenie  uprawnień  lub niedopełnienie obowiązków powoduje  poważne skutki   
trwałej  utraty zdrowia  lub  utraty  życia lub   poważną szkodę  społeczną od lat 3 .  Przepisy  
rozdziału XIX KK  stosuje się   odpowiednio.

UZASADNIENIE   do  zmiany art. 231  KK.
 Nie  ma  żadnej  możliwości  przy braku   takiego  zapisu    w KK  pociągnięcia  do  
odpowiedzialności  karnej  na  przykład   takiej  lekarki  która  nie  wykonała  opisu  mojego   
rezonansu    albo    dr  Bętkowskiego,   który  nie  wykonał  opisu  tomografii  mojej  mamy  a 
przecież  brak  takiego  opisu       może nawet  spowodować skutek  śmiertelny   oraz  utratę 
możliwości  właściwego  leczenia. Akurat  ja wykryłam te  dwa  przypadki , ale   podejrzewam,   
że  ci  lekarze    nie dopełniali  obowiązku  od   bardzo dawna w  tym samym  szpitalu, tylko nikt   
tego nie wykrył  ,bo  raz że  dr Jóżwiakowska  jest  kryta  przez   szefa  radiologów oraz  , 
Komendanta  Szpitala oraz    nawet w  SPSK  4  gdzie  pracuje  na umowę  o pracę ,          
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  dwa - ludzie  nie znają się  na    takiej specjalistycznej   diagnostyce.  Do tej pory  takie  
zaniedbania   oraz niedopełnienia  obowiązku są  w przypadku lekarzy  podciągane  pod artykuł   
160  KK  albo 157  lub 156  KK     jako  przestępstwa  przeciwko zdrowiu  i  życiu   a  nie  pod  
niedopełnienie  obowiązku  i tacy  nieuczciwi lekarze - a  nie brakuje  takich - są    całkowicie  
bezkarni.
Na przykład  lekarz   pogotowia  który  nie  zabrał  ciężko  chorego pacjenta    do  szpitala  i 
pacjent  zmarł   ( dotyczy to  Okręgowej  Izby  lekarskiej  w  Lublinie która   nie  dopuszcza od  
wielu  lat    do  ukarania  wielu  takich  lekarzy  ) .                                                           
Poza  tym w  nowym  pouczeniu  jest mowa  o  niedopełnieniu    obowiązków
w  art. 231  KK.Przy   okazji zakupienia  oraz  zatrucia  się     preparatem   Alveo  dowiedziałam 
się  w   Wojewódzkim  Inspektoracie  Sanitarnym w Lublinie ,że   ani  wojewódzkie ani  
powiatowe inspektoraty sanitarne ani  Sanepid  nie  wykonują wbrew ustawie żadnych analiz  
leków  ,  produktów  leczniczych oraz  spożywczych,   sympatyczny  kierownik   działu żywności  
Pietura w  Lublinie  powiedział  mi nawet, że   gdy    narzekał   na brak  takich możliwości w  
Polsce ( pomimo  istniejących  funduszy  na takie  badania  )   dyrektor     inspektoratu w 
Lublinie  , jego zwierzchnik  zagroziła  mu    wyrzuceniem z pracy.  Setki pracowników  tych  
inspektoratów  oraz  stacji  epidemiologicznych  siedzą   więc bezczynnie  przed   internetem z 
braku  innego zajęcia , a  ewentualne  analizy  oraz  badania  jakościowe  leków i  produktów  
leczniczych  oraz  innych  może przeprowadzić   praktycznie  tylko Narodowy Instytut  Leków w  
Warszawie , ale  koszty    takich  analiz  są  bardzo  wysokie, nie wiadomo  , jak  mi  powiedziano 
w  NIL  nawet kto  je  ma ponosić  .  

Główny  Inspektor Sanitarny  okazał się     też  skorumpowany ,bowiem  nie  wszczął  żadnych  
kroków  w celu wycofania  z  rynku tego  preparatu  sprzedawanego  w  sieci  dilerskiej   na 
podstawie  nieważnego zezwolenia GIS  oraz   nieaktualnego certyfikatu  
zaś   grudniu  z  Powiatowego  Inspektoratu  Sanitarnego  w Katowicach  gdzie  spółka   ma 
siedzibę  otrzymałam  sążnista  fałszerstwa w tej sprawie .
Toteż sama  musiałam zbierać  oraz  ustalać  naukowe   dane   na temat  składników  podejrzanego 
preparatu wraz z danymi  o  ich  szkodliwym działaniu  oraz  o certyfikatach  które  były  
nieaktualne  wraz z  certyfikatem ISO   i wnosić specjalistyczne  opracowanie  do  prokuratury , 
która  oczywiście  oddaliła  sprawę. 
Na stronie  internetowej   AM  Zakładu  i Katedry  Farmakognozji w  Lublinie  jest  informacja  o  
tym, że  zakład  przyjmuje  zlecenia z  zewnątrz  na badania  oraz  analizy  różnych  produktów  
ale  mojego  zlecenia  nie  chciał  przyjąć z poświadczenia  nieprawdy  były  już  obecnie  szef  tej 
katedry  zapewne z powodu  powiązań  biznesowych  lub zawodowych   nawet  na ostre  zażalenie
do  Rektora  AM w  Lublinie     ale  osoby  na wysokich stanowiskach  są w  Polsce  nietykalne  .

 Postawy  tego  typu  głęboko  nieetyczne  oraz   polegające  na  wzajemnym  kumoterstwie  dla 
stołka,  pieniędzy  i  kariery zawodowej  oraz  pozycji  społecznej    czy też  popierania ' swego 
szeryfa' lub  innego  guru  mafijnego jak  też   zabezpieczania  sobie   pozycji     finansowej , 
wynikają , niestety z  braku poczucia prawnej    odpowiedzialności    za  czyny  moralnie  oraz  
fizycznie  naganne  oraz   z  braku odpowiednich cywilizowanych kodeksów  prawa, bezsilności  
zwykłego obywatela wobec  wszechobecnej  korupcji  oraz  sitw  mafijnych  ,  czyli  braku    
rzeczywistego państwa  prawa  oraz  poczucia   istnienia   państwa   prawa.

 W  czerwcu  2013  wniosłam  ponownie   do  Prokuratury    Rejonowej  Lublin  Północ  
znakomicie  opracowaną dokumentację w  sprawie w/w  zatrucia   oraz  sprzedania  mi 
sfałszowanego  produktu  medycyny  naturalnej  , które  wymagało wszczęcia z  urzędu  
postępowania  karnego,  dowody zostały  przeze  mnie  opisane   szczegółowo  i wyczerpująco, 
zawierają  nawet  informację   specjalistyczną  na temat  niewłaściwych składników  
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tego  preparatu, domagałam  się  tylko od  prokuratury  zlecenia  analizy laboratoryjnej   preparatu 
w  ramach  postępowania  dowodowego,  ale w   odpowiedzi  sprawa  trafiła  do  komisariatu  V w 
Lublinie  do aspiranta  Kołodzieja  który  wezwał  mnie  do złożenia  zeznań  na protokół,  w  
wyznaczonym dniu 26 czerwca  2013  nie  było go z powodu  nocnej  zmiany  i  moje  
zawiadomienie   z  pen  driva    pobrała  jego  koleżanka  sierżant Korona -Majchrzak ,  jak  mi się 
zdawało  miła  i sympatyczna  dziewczyna ,  ale  dwa  dni  potem  otrzymałam  od Kołodzieja   
sfałszowane  zawiadomienie  o wszczęciu  dochodzenia   którego  nie  było  bo w  ciągu 4  dni   
nie sposób  przeprowadzić  na odległość  żadnego  dochodzenia, dwa  lub trzy  dni  potem  
Kołodziej  przekazał  sprawę  koleżance ,                                                                                   
a  tydzień  później  ja  otrzymałam   sfałszowane  umorzenie  od  sierżant  Korony z 
dochodzeniówki  bez   zlecenia  analizy  laboratoryjnej   skażonego  preparatu   zatwierdzone   
następnie  przez  prokurator  rejonową  bez  akt  tego rzekomego  dochodzenia.

Oczywiście wniosłam   uzasadniony wniosek  dyscyplinarny oraz  skargę  przeciwko  prokurator  
rejonowej   Deryło-  Burek   do  Prokuratury  Okręgowej,która  powinna  była  przekazać  akta   do
prokuratury Apelacyjnej  uprawnionej  do  wszczęcia  postępowania  dyscyplinarnego,    ale   
prokurator okręgowy   Cezary Maj  jako  przełożony dyscyplinarny  odesłał kilka  dni  potem 
wniosek  oraz  akta   spowrotem    do  Prokuratury Rejonowej  bez  wszczęcia  postępowania  
dyscyplinarnego.  Widać   więc  jaskrawo  na  przykładach   moich spraw  jak  pracują  
prokuratorzy  oraz   do czego  używane  są  tzw.  dochodzeniówki  w obecnej  policji   buraki  i  
łajzy policyjne  ledwo  przyuczone  do pobierania  zleconych  zeznań , ale  bezczelnie   
twierdzący,że    taki  burak  oraz  łajza  wykonuje  ' czynności  dochodzeniowe” ! 
Następny  wniosek  wniesiony do Sądu Dyscyplinarnego został przeniesiony    do  kolegów w  
Prokuraturze  Apelacyjnej w  Lublinie  i stamtąd  spowrotem  trafił  do zaskarżonego  Cezarego  
Maja , który   powinien  być  wyłączony. Prokurator  Apelacyjny  Jerzy Krawczuk  zwrócił  się  do
Prokuratora  Generalnego  nawet  o wyznaczenie  innej  jednostki  prokuratury  do  prowadzenia  
sprawy  przeciwko  Cezarowi  Majowi,  spoza  okręgu  lubelskiego, a  przecież  jest 
zwierzchnikiem dyscyplinarnym    prokuratora  Maja.
 Następnie  grube  fałszerstwo z  poplecznictwa  otrzymałam  od    kolejnej  prokurator  rejonowej 
Marzeny Załuskiej  którą  także  musiałam zaskarżyć  wnioskiem dyscyplinarnym a  potem 
fałszerstwo  od  komendanta  Góżdzia z  KMP w  Lublinie   który  nie  chciał  wywalić   buraków 
z  V  Komisariatu  i został  zaskarżony we  wrześniu 2013 wnioskiem o   odwołanie go  ze  
stanowiska do Komendanta  Wojewódzkiego. Pokrętny i mętny   artykuł  77   PRLowskiej  ustawy
o  prokuraturze  mówi, że  do  wszczęcia  postępowania  dyscyplinarnego konieczne  jest żądanie  
przełożonych  dyscyplinarnych: 
Ale    można  uniknąć zawieszenia  przestępcy w prokuraturze w  czynnościach na  podstawie
obowiązującej  ustawy  o   prokuraturze :

Art.  71. 3. Zawieszenie w czynnościach ustaje z mocy prawa, jeżeli w terminie sześciu miesięcy 
od dnia zawieszenia nie wszczęto przeciwko prokuratorowi postępowania dyscyplinarnego  (….) 
4.  W toku postępowania dyscyplinarnego sąd dyscyplinarny może w każdym czasie uchylić 
zawieszenie w czynnościach.

No i pluskwy wyszły z  mebli.  Podstawieni  na podstawie  PRLowskiej  ustawy  o prokuraturze  
osobniki w  prokuraturze  rejonowej  Lublin  Północ  przypuścili  straszny atak   na mnie, żeby nie 
dopuścić  do  analizy  laboratoryjnej  szkodliwego  preparatu  oraz   pociągnięcia  do  karnej 
odpowiedzialności  dilera  i  spółki  przedstawiciela w  Polsce, oraz  buraków z  komisariatu  i  
prokuratorów  którzy  nawzajem  siebie bronili  stosem  fałszerstw  w  poplecznictwie  ,który  
tylko dowodzi,  kim są te  osobniki   . 

                                                                 
                                                                                                                                                  50.



Komendant  Wojewódzki Policji   Domaradzki w Lublinie  nie  dopuścił  do  zdjęcia  ze 
stanowiska komendanta  Góździa  oraz  buraków w układzie  sprawczym z  prokuraturą  i udzielił  
mi  odpowiedzi    poświadczeniem  nieprawdy ,  że  rzekomo  buraki  te  nie popełniły żadnego 
przestępstwa. kolejni   systemowi prokuratorzy  poświadczali  nieprawdę w  tym samym stylu,   
prokurator  Dorota   Bartoszek -Osuchowska  w  swoim   postawieniu  o umorzeniu   czyli w  
fałszerstwie  poświadczyła  nieprawdę, że   rzekomo   przesłała butelkę z  preparatem   do  
Wojewódzkiego  Inspektoratu  Farmaceutycznego  do  analizy  skąd  otrzymałam  pisemną 
odpowiedź, że nigdy tam nie  wpłynęło  żadne  zlecenie  badania  preparatu z Prokuratury  
Rejonowej w  Lublinie. Prokurator  Okręgowy  Cezary  Maj  w piśmie  do mnie z dnia 22 .11.2013
stwierdził, że    postanowienie (  czyli  poświadczenie  nieprawdy ) prokurator Bartoszek  
Osuchowskiej  było   słuszne oraz, że  nie  ma podstaw  do skarżenia jej w trybie  dyscyplinarnym.
Oczywiście  nie doszło  do  komisji  dyscyplinarnej w  innej  jednostce  prokuratury, wniosek  oraz
akta  były przerzucane  po różnych  prokuraturach  w  Białymstoku,
w  Siemiatyczach,   potem  fałszerstwo  spreparował  prokurator   Jacek  Radoniewicz   rzecznik 
dyscyplinarny w  Prokuraturze  Generalnej , więc  nie pozostawało  nic  innego  poza zbieraniem 
dokumentacji   i czekaniem  na  lepsze  czasy. 
Komendant  Główny  Policji   w Warszawie  odpowiedzialny za zdjęcie  ze  stanowiska  innych  
komendantów   oczywiście nie  odpowiedział  ,  odpowiedzi udzieliła  radca  Wydziału  Skarg  i 
Wniosków  Biura  Kontroli  Komendy  Głównej Policji  młodszy  inspektor  Joanna  Goralewska  
o  treści,że    moje  żądanie  zdjęcia  ze  stanowiska  wskazanych w  korespondencji  
funkcjonariuszy  Policji  garnizonu  lubelskiego  nie  znajduje    żadnego uzasadnienia  nawet w  
trybie  dyscyplinarnym ani żadnym innym, odpowiedzi  już  mi  udzielił  Komendant  Wojewódzki
oraz  inni   rzekomo  rzetelnie  i  obiektywnie  i  w związku z  tym nie znaleziono podstaw  do   
zakwestionowania  stanowiska Komendanta  Wojewódzkiego  ! 

Nie ma lekko, kolejni  prokuratorzy rejonowi  podłożyli się z poplecznictwa , i tak  prokurator  
Marek Zych  postanowił  odmówić  wszczęcia  śledztwa (SIC  !)
w sprawie  poświadczenia  nieprawdy  przez  jego  koleżankę Osuchowską  która  napisała, że  
oddała  preparat  do analizy  a nie  oddała ,oraz  jak wynika z długiego  wywodu  pana  Zycha  
(  który wstawił tzw. talmud i tak jak  inni  myślą, że  goje   to barany!)  czynu zabronionego w  
związku z  tym nie  popełniono,   ale  prokurator  Deryło -Burek  jednak  skierowała  preparat  do  
analizy w  Instytucie   Włókien  Naturalnych  i Roślin Zielarskich ,   dopiero jednak 6  miesiącach  
po wniesieniu   sprawy  oraz  po moim  piśmie  ostrzegawczym, że  na skutek  działania  przez  
prokuratorów  na moją  szkodę  będę  się domagać  bardzo  wysokiego  odszkodowania  na 
podstawie  art.  417  KC  za  przestępstwa  organu władzy,  co  podziałało  ale  tylko  połowicznie, 
bowiem z Instytutu   Włókien  Naturalnych  i Roślin Zielarskich  w Poznaniu  jednostki  
badawczej  otrzymałam  sążniste   fałszerstwo  od  profesora Mrozikiewicza,  który  nie wykonał  
żadnej  analizy  i  był  tak  bezczelny, że  poświadczył w  tzw.  opinii  której nawet  nie zaopatrzył  
pieczątką  nieprawdę, że  rzekomo  hermetycznie zamknięta  butelka  nr  2 z  tym samym  
preparatem  była  otwarta  i  w  związku z tym  preparat  nie  nadawał  się  do analizy  bo był  
skażony  drobnoustrojami .  Ale także  prokurator  Deryło  Burek wystosowała sprytne 
postanowienie  o   wydaniu  opinii  biegłych w  którym  napisała  wniosek ,żeby   biegły 
wypowiedział  się co do tego czy  jest   zasadnym  w ogóle przeprowadzanie  analizy  tego 
preparatu. 
W  dniu  24  stycznia  2014  odebrałam  kolejne  fałszerstwo w   odpowiedzi  na zawiadomienie  o 
przestępstwie  przeciwko   profesorowi  Mrozikiewiczowi ,ta  sama prokurator  Deryło  Burek 
nadesłała  mi zatwierdzone  przez  nią  sfałszowane postanowienie  o umorzeniu dochodzenia 
które  nie  było  prowadzone z   datą z dnia   31 grudnia  2013    na formularzu V Komisariatu w 
Lublinie które  spreparował  podkomisarz Tomasz Rabczewski    w dniu   30  grudnia  2013. Nie 
byłam wzywana  do  składania zeznań  przez  podkomisarza    Rabczewskiego ani  przez  V 
Komisariat ,  nie było  więc żadnej  podstawy  do   wystawienia  takiego  postanowienia,   
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co świadczy  o  układzie sprawczym  w Prokuraturze  oraz w  V Komisariacie  przeciwko mnie w  
celu  działania  na moją  szkodę , w postanowieniu  tym brak  jest  wyników dochodzenia  oraz 
postanowienia  prokuratury  o  nadzorowaniu  takiego dochodzenia .
Z  tego  powodu  uznałam,że  dalsze  zaskarżanie  tej samej    prokurator  oraz  tego samego    
komisariatu  jest  bezzasadne,  ponieważ   prokuratura  miała  obowiązek  uwzględnić  
zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciwko profesorowi  Mrozikiewiczowi  wraz z  
unieważnieniem  jego  opinii  jak też  udzieleniem  mi wyjaśnień  na  zarzuty  w tym 
zawiadomieniu , 
                                                               
 które   być  może  przeraziło  prokurator  Burek,  być  może  ,że  to  ona  dopuściła  się  
przestępstwa  polegającego  na  otwarciu  na moją  szkodę  butelki z  preparatem  a nawet  jeśli  
tego nie  zrobiła,   to miała  obowiązek z  urzędu unieważnić  opinię  która  nie  była  
poświadczona  pieczęciami  oraz  nazwiskami    odpowiednich  osób  z  Instytutu  Włókien  
Naturalnych  i Roślin Zielarskich  i  która  była  niewłaściwa jak wykazałam w zawiadomieniu,  a  
ponadto prokurator  ta  nie  prowadziła  żadnego  śledztwa  jak  to   napisała w  postanowieniu  o  
dopuszczeniu  opinii, śledztwo  prowadziłam ja   na własny koszt  zbierając  dane  oraz  wysyłając 
pisma  do  różnych  instytucji , które  nie  były  nawet  uwzględnione  przez  prokurator  Deryło  
Burek  ani  przez  V  Komisariat. 
W dniu  27  stycznia 2014  r.   między  godziną  10 i  11  rano  byłam  w  Prokuraturze  
Rejonowej Lublin  Północ  w  sekretariacie  3  Ds z  wnioskiem  o  przejrzenie  akt,  zostałam 
wpisana  na podstawie  dowodu w  księgę   przyjścia  i  za  zezwoleniem  sekretarki   ( także  po  
okazaniu  dowodu)   pod  nieobecność  prokurator  Deryło-  Burek zapoznałam  się ze zbiorem  
różnych  pism  i postanowień  zwanym   tomem  I , które  okazały się  kompilacją  oraz  
tworzeniem  fałszywych akt przeciwko  mnie   , jak  też  okazało  się, że  akta  te  są  wybrakowane
i  nie zawierają  kilku  moich  ważnych  pism z dowodami.
Mafijne  postępowanie  prowadzone przeciwo  mnie  zostało  zaskarżone pozwem o    
odszkodowanie  na kwotę  10  milionów złotych . Cały  plik  zawierający  treść  tego  pozwu  
jest  dostępny  na  stronie  www.bialyorzel.net.pl  - pt: ' ALVEO'.

Pozew  zawiera  między  innymi   OPIS  KOMPILACJI  AKT   to jest  tworzenia  fałszywych  
przesłanek  prawnych w   układzie  przestępczości  zorganizowanej   jaki zachodził  na  moją  
szkodę w  Prokuraturze  Rejonowej  Lublin Północ  I w V   Komisariacie.  W  tomie  I  
podrobionych  akt  znajdowały   się   podrzucone liczne  postanowienia  z innych  postępowań  
prowadzonych  na moją  szkodę  przez  innych  prokuratorów  które  nie  miały  żadnego związku 
z  preparatem   ALVEO oraz  spółką AKUNA  i  nie  stanowiły  dowodów w   tej sprawie. Celem 
tej  kompilacji  zrobionej z  premedytacją    metodą    służb  bezpieczeństwa  PRL- u   było 
wytworzenie  wrażenia  choroby psychicznej  oraz  znalezienie  w  razie  czego  pretekstu   do  
skierowania  mnie  na badania  psychiatryczne  lub  spreparowanie  opinii  o  niepoczytalności  
albo  o  chorobie  psychicznej  na tej podstawie, że  czepiam się   prokuratorów  i  innych  osób  i 
wnoszę  liczne  rzekomo  bezpodstawne sprawy  i zaskarżenia. W  wielu innych  sprawach w  
przeszłości  prokuratorzy  Prokuratury    Rejonowej  Lublin  Północ szykanowali   mnie  dokładnie
w  taki  sam  sposób  i jestem  tam bardzo  dobrze  znana  zapewne z  powodów  politycznych lub 
mafijnych  albo jedno  i drugie.

Na  przykład karta    bez  numeracji  akt   jedna z  wielu   be  numeracji – to 
podrzucone i  wyjęte z  innych  akt    Sygn 1  Ds 1912/08 z dnia 20 . 08.2008 postanowienie
o  odmowie  wszczęcia  śledztwa prokurator Fedeńczuk  które zawiera  sfałszowaną 
przeciwko  mnie   opinię  o rzekomej  chorobie psychicznej to  jest parafrenii  która 
miała  posłużyć  przeciwko mnie
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(….)  Parafrenia - obłęd z omamami, czyli urojenia i omamy, tak jak w zespole paranoidalnym, ale
tu bez rozpadu struktury osobowości.Właśnie omamy inicjują przekonania urojeniowe, że chory 
jest obiektem zainteresowania, obserwacji, ale też wrogich poczynań, zazwyczaj dla uzyskania 
dóbr, mających doprowadzić do śmierci chorego. Chorzy są o tym głęboko przekonani, gdyż 
docierają do nich głosy grupy osób, które omawiają, planują sposoby spowodowania śmierci, 
dokuczenia, szykanowania chorego. Ale do chorego docierają też inne odgłosy, które mają 
zagłuszać tamte głosy. Słowa nie są skierowane do chorego. Chorzy są tak przekonani o 
zagrożeniu, że zwracają się do urzędów, policji z prośbą o pomoc. Zazwyczaj są to osoby 
samotne. Często są przekonani, że są zatruwani, dostrzegają zmieniony smak produktów, 
które sami kupują - sprzedają im specjalnie spreparowane produkty.                          
Bywa, że chorzy darzą zaufaniem tylko 1 sklep i 1 sprzedawcę.

Psychoza ta ma charakter przewlekły i praktycznie nieuleczalny, można jedynie złagodzić lęk, 
niepokój, poczucie zagrożenia, ale nie można chorego wyleczyć do końca. Ci ludzie nie podejmują
innych działań poza skargami, żadnych działań obronnych, agresywnych.(....) 
                                                                                                                                 
Gdybym  wniosła   w trybie  KPK zażalenie  na  fałszerstwo    V  Komisariatu z dnia  30   grudnia  
zatwierdzone  przez  prokurator  Deryło  Burek  31  grudnia  2013   bez  zapoznania się z  tymi  
spreparowanymi aktami  ,na co zapewne  liczono,to  takie  sfałszowane  akta   wraz z  opinią  o  
rzekomej  parafrenii (  p.24. karta    bez  numeracji  akt - podrzucone i  wyjęte z  innych  akt    
Sygn 1  Ds 1912/08 z dnia 20 . 08.2008 )  byłyby  przeniesione wraz z  zażaleniem  do sądu,    i  
można sobie wyobrazić  jakie  byłoby  postanowienie  sądu,  prokurator  Deryło  Burek  napisałaby
do sądu  wniosek  o  oddalenie  zażalenia   powołując  się  na    podrzucone postanowienie  o 
umorzeniu  dochodzenia  ze  sfałszowaną  opinią  psychiatryczną ,  mogła  nawet  wnieść  o   
skierowanie  mnie  na obserwację  psychiatryczną ,  a jak  wykazałam te  spreparowane   akta  nie 
zawierały  danych  dr  Różańskiego  oraz  profesor  Rumińskiej  i  innych  moich  pism  jak też  
zawiadomienia  o  przestępstwie  przeciwko  profesorowi  Mrozikiewiczowi  ,co miałoby wpływ  
na orzeczenie  sądu  i   sąd  z  pewnością  przychyliłby się  do  takiego  wniosku  ,  bo  takie  jest  
rutynowe  postępowanie  sądów  rejonowych w Polsce  na  tego  typu zażalenia.   

Byłby  to ten sam obieg  do tego samego  sądu   który nadesłał  mi  jakieś  umorzenie   pod  koniec
grudnia  2013   którego  przezornie  nie  odebrałam    i  nie  stwierdziłam w dniu  27  i  29  stycznia
2014 żadnego  umorzenia  sądu w  w.w  aktach, ale  na pewno  byłoby  takie  podrzucone   wraz z  
moim zażaleniem  gdybym je  wniosła. 
Świadczy  o tym  kolejna  manipulacja   czyli  pismo Sygn 3  Ds  1273/13 z dnia  22.10.2013  
prokurator  Aldony Stefańczak  ( którego  nie ma w  tomie  I  akt)  o przekazaniu   do Sądu 
Rejonowego  mojego  pisma z dnia  17.10.2013   do  Prokuratora Generalnego  w  sprawie  
postępowania  dyscyplinarnego   jako    rzekome  zażalenie , które  nie  było  zażaleniem oraz    
sfałszowane zawiadomienie  od  sekretarza Sądu z dnia   21.11.2013  o   posiedzeniu w  
przedmiocie rozpoznania  zażalenia  na  odmowę  wszczęcia  śledztwa  (  SIC!)   Sygn   III  Kp 
930/13 które  się  odbyło  w dniu   10  grudnia  2013 a  nie zachodził  przecież  Art. 309  KPK 
który określa  kogo i  czego dotyczy  śledztwo  czyli  ABW,  Straży  Granicznej, Policji  i innych  
organów,  bo w  Polsce  śledztw  jako  takich nie ma. Nie  wiadomo  nawet a  raczej  jest  pewnym,
że   jakieś  nowe  skompilowane  akta  byłyby  przerzucone  do sądu  wraz z  moim  zażaleniem, 
gdybym takie  wniosła,  zaś    przy    braku wszelkiego  nadzoru  nad  prokuratorami  rejonowymi  
którzy  działają jak zawodowa mafia   meliniarska oraz  przy  jawnym  poplecznictwie  
prokuratorów  jakie  zachodzi  między  nimi z  powodu  takiej a  nie  innej  ustawy  o  prokuraturze
wszystko  byłoby  i jest  możliwe ,
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 a na  dodatek  cywilne sekretarki  nie    mają  żadnych  uprawnień  kontroli  akt  ani   rejestracji   
przepływu   akt   z  bazie  danych  bo takie   bazy   czyli  komputerowa  rejestry  akt  nie istnieją ,  
akta  są trzymane w  papierowych  teczkach dlatego   mogą  być  fałszowane,  kompilowane   jak 
to opisałam powyżej.
                 
                              Przestępczość  zorganizowana   oraz inne  dane
        do  nowego  Kodeksu  Karnego   oraz  orzecznictwa   karnego
                                                DANE Z DNIA   4  września  2012.

W  Polsce  nie  używa  się  ani  nie  stosuje w    terminologii prawniczej    odpowiednich  nazw  
przestępczości   zorganizowanej  takich  jak   MAFIA  -  GANG   - KARTEL - UKŁAD  
SPRAWCZY .  Przeważnie  słyszy się w  TVP   oraz  czyta w  gazetach,  że  Policja  wykryła    lub
zlikwidowała gang  narkotykowy   lub  inny  podobny,  ale  o innych  układach oraz  organizacjach
przestępczych   się  nie  słyszy  . Jest  to także  zagadnienie  nie  znane  sędziom,  prokuratorom i  
nie  jest  wykładane  na studiach  prawniczych   , oraz nie  jest  nawet  uwzględnione w  Kodeksie  
Karnym  Andrzeja  Zolla.        

1.    Mafia.

Definicja:  jest  to    organizacja   przestępcza  ze  strukturą  wewnętrzną     przeważnie 
tajną   ,której  działanie  oraz   postępowanie  jest zwykle  określane  jako  '  mafijne' czyli 
zakulisowe,  tajne,  niejawne . Termin   oraz  zwrot ' mafijny'  określa  także sposób myślenia  oraz
działania  wyrażający się  w  utajnianiu,  zatajaniu, ukrywaniu, działaniu podstępnym  oraz  
zorganizowanym.   Inne  określenie   mafii wg Słownika  wyrazów  obcych  '  to  przenośnie  :  
grupa  osób dbająca  o  własny interes  i  nie  przebierająca w  środkach  w  realizowaniu  swoich 
zamierzeń   , klika,  szajka. Taką mafią  może  być  zarówno taki  zarząd  Hasco  Lek,   jak  też i 
partia polityczna oraz każdy  inny  układ  przestępczości  zorganizowanej . Mafie  mogą  tworzyć 
kartele   oraz wewnętrzne gangi

Z  historii  mafii  wiemy  , że 

'  W wieku XIX wielu Sycylijczyków wyjechało do Ameryki, a wraz z nimi wzorce ze starego 
państwa, które przyczyniły się do powstania zjawiska określanego mianem la cosa nostra – "nasza
sprawa". Na przełomie XIX i XX wieku, a także później, gangi włoskie konkurowały z gangami 
irlandzkimi i żydowskimi (zob. Konferencja w Atlantic City), ale też z nimi współpracowały gdy to 
się opłacało z każdej ze stron.Mafia na początku XX wieku rozwinęła się w USA o wiele lepiej niż
na rodzimej Sycylii, a miasta takie jak Chicago czy Nowy Jork były wręcz rządzone przez mafie. 
Duży wpływ na rozwój zorganizowanej przestępczości miała uchwalona Prohibicja. To dzięki tej 
poprawce do konstytucji mafiosi dorabiali się nielegalnie dużych fortun i zyskali wpływy w 
świecie polityki i finansów.Najsłynniejszymi gangsterami tego okresu są Al Capone, Frank Costello,
Salvatore "Szczęściarz Luciano" Lucania, Albert Anastasia i Vito Genovese. Mafia zajmowała się 
wówczas głównie przemytem i handlem alkoholem, nielegalnym hazardem i prostytucją, jednak 
po wojnie nastąpiło wiele zmian i wyżej wymienione interesy przestały być aż tak dochodowe.W 
latach dwudziestych za czołowych bossów świata przestępczego uchodzili – Joe Masseria i 
Salvatore Maranzano. W ich szeregach pierwsze kroki stawiali późniejsi bossowie nowojorskich 
pięciu rodzin mafijnych. Ich konflikt – przejęcie przywództwa nad całą mafią amerykańską – 
przeszedł do historii jako wojna castellammaryjska.

W 1931 roku po jej zakończeniu wykształcił się Narodowy Syndykat, w którym pierwsze skrzypce 
grało dwóch najważniejszych gangsterów tamtych lat – Sycylijczyk "Szczęściarz" Luciano i polski
Żyd Meyer Lansky.Co bardziej nowatorskie rodziny przerzuciły się na handel narkotykami i bronią.
Jednak niektóre rodziny pozostały przy tradycyjnych interesach do końca lat 60.. 
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W latach sześćdziesiątych mafia opanowała przemysł filmowy w Hollywood i kasyna w Las 
Vegas.Nazwa i korzenie pierwszych organizacji pochodzą z Sycylii (wł. La Cosa Nostra "Nasza 
Sprawa"), skąd wpływy mafii w XIX wieku rozszerzyły się na całe Włochy, aż do najwyższych 
struktur politycznych i finansowych. Podczas emigracji zarobkowej w XX   wieku  , silną działalność 
rozwinęła również w Stanach Zjednoczonych. Dziś organizacje przestępcze działają na całym 
świecie, głównie w Kolumbii, Boliwii, Rosji, USA i we Włoszech.Mafia sycylijska powstała 
podczas hiszpańskiej okupacji Sycylii, jako ruch oporu skierowany przeciw władzom okupanta. 
Mieszkańcy wyspy tracąc zaufanie do niesprawiedliwych praw, które wprowadzili hiszpańscy 
najeźdźcy, zaczęli organizować własny kodeks prawny i grupy zbrojne dla obrony. Niektórzy 
historycy uważają, że termin mafia pochodzi od sycylijskich rebeliantów, którzy zrzucili w 1282 
jarzmo francuskiej okupacji.Władze państwa włoskiego szybko zapomniały o Sycylii i 
Sycylijczykach. Gdy zabrakło struktur państwowych w ich miejsce wkroczyli piccotti. Ok. 1865 
roku określenie "mafia" pojawiło się po raz pierwszy w depeszy określającej ją jako "zajadłe 
stowarzyszenie przestępcze".                                                                                                   

Pod koniec XIX wieku liczba przestępstw kryminalnych na Sycylii wzrosła do niespotykanych 
dotąd rozmiarów.Mafia stała się wówczas pożyteczna dla lokalnych władz: feudalni właściciele 
ziemscy posługiwali się nią w poskromnieniu krnąbrnych i opornych chłopów. Kościół katolicki 
widział w mafii swojego sojusznika przy ochronie posiadłości ziemskich. Żaden sycylijski polityk 
(w latach 1860–1924) nie mógł liczyć na mandat do włoskiego parlamentu bez aprobaty mafii.

Etymologia

Istnieje kilka teorii dotyczących pochodzenia słowa "mafia".

1. Wedle jednej z nich w Wielki Poniedziałek 1282 roku doszło do zgwałcenia włoskiej panny 
młodej w dniu jej ślubu przez francuskiego żołnierza. 
W odpowiedzi na gwałt, Sycylijczycy, pragnąc pomścić hańbę rodaczki, zaatakowali 
garnizon francuskich żołnierzy; zginęły tysiące Francuzów; wieść o tym wydarzeniu 
rozeszła się do kolejnych miasteczek Sycylii, prowokując falę dalszych rozruchów.
 W języku włoskim ma fia oznacza "moja córka", co stało się okrzykiem bojowym 
Sycylijczyków. Ma fia! ma fia! miała ponadto błagalnie krzyczeć matka zgwałconej 
dziewczyny.

2. Inna teoria głosi jakoby "mafia" pochodziła od pierwszych liter hasła, które towarzyszyło 
Sycylijczykom podczas niewoli francuskiej, pod rządami dynastii Andegawenów - Morte 
Alla Francia Italia Anela –
 "śmierć Francuzom hasłem Włochów". 

3. Mafia pochodzić ma od pewnej czarownicy nazwanej przez inkwizycję Catarina la Licatisa
nomata ancor Mafia, czyli (zuchwała, opętana władzą i wyniośle arogancka). 

4. Słowo mafia ma pochodzić z starofrancuskiego maufer - imię boga zła lub od arabskiego 
míhal, oznaczającego zgromadzenie. 

5. Mafia ma być skrótem od Mazzini Autorizza Furti, Incendi, Avvelamenti. Otóż przywódca 
Risorgimento - Giuseppe Mazzini był bliskim sojusznikiem Giuseppe Garibaldiego. 
Mazzini był zwolennikiem rozbojów, podpaleń i trucicielstwa jako sposobu walki z dynastią
Burbonów. Za sprawą Garibaldi'ego przyłączono Sycylię do nowo powstałego państwa 
włoskiego. W 1860 roku oddziały Garibaldi'ego (Czerwone Koszule) wylądowały na 
Sycylii.Wśród nich było około dwustu picciotti – młodych ludzi (na wpół wieśniaków, na 
wpół rozbójników), którzy mieli swoje kryjówki na wyspie wśród skał wapiennych (ar. 
maha). Piccotti Garibaldiego nazwani byli – squadri della mafia. 
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2.GANG  – określenie zorganizowanej grupy przestępczej.
Często większe struktury z własną hierarchią, zasadami. W grupach takich określone osoby mają 
przydzielone odmienne zadania. Niekiedy słowem gang określa się mniejszą grupę przestępczą – 
bandę (np. gang motocyklowy, gang młodzieżowy).  

                          Ostatnie dane  prasowe :          

'Tarnowska policja rozbiła gang nastolatków, który zajmował się podrabianiem i 
wprowadzaniem do obrotu fałszywych banknotów 50- i 20-złotowych. Najstarszy 
nastolatek miał 19 lat, najmłodszy - 14 - informuje radiozet.pl. Na ślad gangu policjanci
natrafili podczas festynu rodzinnego w Ciężkowicach (woj. małopolskie): ktoś płacił 
tam fałszywymi banknotami 50-złotowymi. Okazało się, że odpowiada za to grupa 
nastolatków.'                                                      

Jak  widać   w  Polsce  panuje  niezrozumienie   znaczenia     terminu   '  gang' !

(  nie  mówiąc  o  świadomym przekłamaniu  w tym   materiale  prasowym   o   tzw.  sukcesie  
policji ). Gang  ma   bowiem  charakter  rozbójniczy,    rabunkowy,  grabieżczy  lub łupieżczy,  
albo   związany ze  zbrodniami   takimi  jak  zabójstwa ,  narkotyki  etc.Ta  młodzież  nie jest  więc
w  tym  rozumieniu  gangiem  ale  środowiskową   grupą   przestępczą ,     i  czy  jest   to gang  i  
czy posiada   przywódcę /  lidera  / namawiacza/  podżegacza/   oraz  członków   to zawsze  należy 
ustalić. 

Być może  motywem    podrabiania  pieniędzy  jest     bieda     lub    inna  przyczyna   taka  jak 
demoralizacja  przez  środowisko      nastolatków,    deprawacja  rodzinna,     lub      deprawacja 
przez   ich  przywódcę  o  silniejszej  osobowości  (  o  ile  jest  taki   przywódca  )  . Dlatego w  
nowym  KPK jest zapis  o  obowiązkowym   wywiadzie  środowiskowym   do   18  roku życia.  
Podobnie  bezmyślne   stosowanie  określenia  terminu'  gang  '    do   grup  przemytniczych, które 
regularnie  rozbija  nasza  wspaniała  policja,  również  nie jest  to' gang ', ale zorganizowana   lub 
też  nie  grupa  przemytników , której  motywy  oraz  pobudki   działania  mogą  wynikać  z  
różnych  uwarunkowań. Pojedynczy' bandyta'  natomiast  określa  osobnika  który  na przykład  
znęca  się nad żoną  i  dziećmi,  może  to  być   pirat  drogowy  oraz  osobnik o  charakterze 
agresywnym,  jest  to  określenie  pozakodeksowe  , ale   ma  związek z charakterem danego 
człowieka. Znane  jest  z  historii świata  przestępczego takie określenie  jak 'herszt  bandy ('  np. 
nożowników ) ,   używane zarówno w przenośni jak  też  w znaczeniu  prawnym  jako   przywódca
oraz  lider zorganizowanej   przestępczości. Bandyci  i gangsterzy  to  mniej  więcej  to samo,  
nazewnictwo  zależy  nawet  od  kraju oraz  kultury,  na  przykład w  USA    potocznie  gangsterem
nazywa  się  każdego  kto popełnił  poważne  przestępstwo  określane  jako ' felony' , w  Polsce    
raczej  są  inne skojarzenia , ale   prawo  jest  dziedziną  ścisłą  i  nie  może nieprecyzyjnie  
określać przestępstw  oraz  przestępców.   

  3.  KARTEL-– zmowa (umowa) państw lub przedsiębiorstw posiadających decydujący wpływ w 
tej samej lub podobnej gałęzi gospodarki, mająca na celu całkowitą kontrolę nad rynkiem i jego 
regulację (ceny, podaży, popytu). Tworzenie karteli pomiędzy przedsiębiorstwami jest nielegalne w 
Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również w wielu innych państwach świata.
StatystykiWedług danych z 7 października 2009, w latach 2004-2009 Komisja Europejska nałożyła
na uczestników karteli kary w wysokości niemal 10 mld euro łącznie. Największym pod względem
nałożonej kary kartelem była zmowa producentów szyb samochodowych, ukarana w 2008 roku 
Kolejne znaczące ukarane kartele to zmowa producentów gazu (w 2009 roku, kara ponad 1,1 mld 
euro) oraz zmowa producentów wind i schodów ruchomych (w 2007 roku, kara niemal 1 mld 
euro)Kartel producentów gumy .
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W listopadzie 2006 roku Unia Europejska ukarała karą grzywny w wysokości 519 mln euro 
uczestników kartelowej zmowy cenowej na rynku produktów gumowych]. Według inspektorów, w
1996-2002 kartel sztucznie kontrolował ceny kauczuku syntetycznego, co wymiernie odbiło się na 
cenach opon. Obok największych europejskich koncernów – Eni i Shell, karę zapłaci też czeski 
Unipetrol (należący do PKN Orlen) oraz Trade-Stomil. Od wyroku odwołał się Trade-Stomil, 
który w 2011 r. został ostatecznie oczyszczony z zarzutów. Kary nie zapłaci koncern Bayer, który 
doniósł o procederze i współpracował z unijną komisją ds. konkureKartel witamin.   Pod koniec lat
90. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozpoczął śledztwo w sprawie 
utworzenia kartelu producentów witamin. W jego trakcie udowodniono, że uczestnicy kartelu byli 
w zmowie dotyczącej regulacji podaży oraz cen witamin, dostarczanych do firm, takich jak 
General Mills, Kellogg, Coca-Cola, Tyson Foods czy Procter & Gamble. 

 Efektem zmowy były zawyżone ceny wielu produktów codziennej konsumpcji. Proces 
doprowadził do wysokich kar finansowych dla uczestników kartelu oraz kar pozbawienia wolności
dla osób organizujących kartel. 
Tylko w 1999 roku nałożono łączne kary w wysokości 850 milionów USD, w tym rekordową karę 
w wysokości 500 milionów USD na firmę Hoffmann-La Roche oraz 225 milionów USD na firmę 
BASF AG.

4. UKŁAD  SPRAWCZY .

  Nie  jest  nawet  opisany w obecnym  Kodeksie  Karnym.  Ogólnie  jest  to każdy układ  o 
charakterze  przestępczym   ,   działający w porozumieniu, współsprawstwie oraz współdziałaniu 
w  przestępstwie  we  wzajemnym poplecznictwie, na  przykład taki  układ sprawczy  jaki 
zachodzi w   przypadku NeuroCentrum . 

 Czyli  nie  mafia  ani  gang  , bo  na przykładzie  pism  od  tych organów  łatwo jest prześledzić co
do kogo  wychodzi  i kiedy, ale  na  zewnątrz gdy się  nie  ma  takich danych wygląda   to  na   
mafię  i  takiego określenia używa    ogół  społeczeństwa , gdy  nie  wie  o co  chodzi.  

      5.  ZNAMIONA  CZYNU.

  Oficjalna  wykładnia przestarzałego  komunistycznego  prawa   w  taki  oto  sposób    naucza  o  
'znamionach  czynu' :

                        ' Czym są znamiona czynu zabronionego?

Znamiona czynu zabronionego to elementy przepisu karnego, które opisują konstrukcję danego 
przestępstwa, wskazują, jakie dokładnie zachowania danej osoby oraz jakie okoliczności zdarzenia
powodują, iż można mówić o popełnieniu przestępstwa (lub nie).

Przykładowo konstrukcja przestępstwa tzw. nie alimentacji (art. 209 § 1 Kodeks karny) zawiera się
w określeniu, iż popełnia je ten, kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby 
najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych. W treści wskazanego przepisu można wyróżnić cztery znamiona czynu zabronionego:

• uchylanie się od wykonania ciążącego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie 
osoby najbliższej lub innej osoby; 

• obowiązek opieki musi ciążyć na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego; 

• uchylanie się od płatności musi być uporczywe; 

• osoba, wobec której nie są wykonywane obowiązki alimentacyjne jest narażona na 
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.                                         57.
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Jednakże  w  prawidłowym  rozumieniu    prawa  nie  ma  czegoś  takiego  jak' 'znamiona czynu' .  
Określenie' znamię  '  oznacza  wrodzone  lub  dziedziczne zmiany skórne  ,   zaś ' znamię' w 
botanice  określa  szczytową, rozszerzoną  część  słupka kwiatowego  na której kiełkują  ziarna   
pyłku  kwiatowego.

Czyn   posiada  :

1. charakterystykę    czynu  

2.  charakterystykę   sprawcy

3.   kwalifikację  prawną                         

Charakterystyka  czynu  szczegółowo  opisuje  oraz  odnosi  się  do   takich danych jak  
okoliczności  czynu,  fakty,  dowody, miejsce,  inne   zdarzenia   powiązane, skutki  oraz  
następstwa  czynu , pokrzywdzonych czynem oraz skutki  etc.Zaś  charakterystyka  sprawcy  
szczegółowo  odnosi  się  oraz  opisuje  motywy, pobudki, przeszłość  sprawcy,   jego  charakter  
oraz  wszelkie  dane  zawodowe, personalne,   itp. cechy przestępcze  (   tu  się  kłania także   
psychologia  kryminalna   )

 Z czego wynika,   że  podstawą   do  kwalifikacji czynu  jest  :

1.   charakterystyka     czynu  popełnionego  przez  sprawcę 

2.   charakterystyka  osobowa  sprawcy

3.   kwalifikacja  prawna  czynu   

Oczywiście  sprawca    aresztowany  na podstawie  dowodów  oraz    zatrzymany  na    gorącym   
uczynku  musi  być  wstępnie   jakoś   sklasyfikowany,   dopiero  potem w  toku  postępowania  
karnego  można precyzyjnie  określić  zakres  czynu   oraz  jego  następstwa   z  uwzględnieniem  
wszelkich  cech w  charakterystyce a  bardzo  ważnym  jest  na przykład  motywacja  sprawcy  
czynu, która   stanowi  źródło  obiektywnej prawdy  oraz  ma   wpływ  na orzecznictwo    jak  też  
na ostateczną  kwalifikację  prawną. Inna  będzie  przecież  kwalifikacja  zbrodni z  premedytacją a
inna  na przykład w  działaniu w  samoobronie  czy  też     pod wpływem  głębokich emocji. 

Charakterystyka  musi  być  wnikliwa  oraz  obiektywna, nie  można przecież  z  miejsca nazywać 
nastolatków  gangsterami   a   biednego alimenciarza   pakować  do  więzienia  jeśli  nie  ma pracy.
Problem z  niezrozumieniem  stosowanej terminologii  prawnej w  Polsce   polega   na braku  
znajomości  terminów  leksykalnych  oraz  ich  znaczenia , jak  też  na  braku   przedmiotu 
wykładowego   na  studiach  prawniczych   jakim  jest  polonistyka   i   językoznawstwo.  

Dlatego  orzecznictwo   prokuratorów  oraz  sędziów  jak też  prawników  oparte  na PRL-owskich
kodeksach  jest  sztywne,  ograniczone   do    przestarzałej  wykładni    prawa    i pozbawione   
wysokiej  kultury   języka. 

 POMOCNA  POŻYCZKA  ZORGANIZOWANY  GANG  I  STRUKTURA      
       
W  październiku 2013   otrzymałam  na email  reklamę  Pomocnej  Pożyczki  pożyczek 
pozabankowych  dla  każdego  bez  możliwości  uzyskania  kredytu z  banku  .  Przed uzyskaniem 
pożyczki  należało w  oddziale  terenowym  czyli w  Lublinie  wpłacić agentowi 1200  złotych 
opłaty manipulacyjnej za  takie  dogodne  warunki czyli  uzyskania 20.000  tys.  pożyczki 
pozabankowej. Sprawdzałam  wszystkie  dane  o  tej spółce  oraz opinie  klientów,  dzwoniłam 
nawet  do   Komisji  Nadzoru  Finansowego,ale  nie  było ani jednej  negatywnej  opinii, z  tego 
powodu, że  mafia w Pomocnej Pożyczce  preparowała fałszywe  pozytywne opinie  na ich portalu
i  wielu  innych  stronach i ludzie  dawali się nabierać. 
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Dwa  tygodnie   potem w  ciągu  których  miałam otrzymać przelew  którego  nie  otrzymałam po  
wniesieniu  opłaty   1200  złotych na którą  pobrałam  kredyt w  Providencie   i  który musiałam  
potem spłacać, okazało się,  że    było  już 48  tysięcy takich  pokrzywdzonych  jak ja  na    dużo  
wyższe  opłaty  wstępne,   oraz, , że prokuratura w  Gdańsku  nawet  wszczęła postępowanie w tej  
sprawie,oczywiście  żadna  osoba  pokrzywdzona  nie  otrzymała  zwrotu  opłaty  początkowej. 
    
    Dane zamieszczone   11.10.2013  znalezione  22.10.2013 w  internecie 

Nawet 48 tys. osób mogło paść łupem nieuczciwej firmy pożyczkowej. Spółka PKF Skarbiec, 
występująca dziś jako Pomocna Pożyczka, proponując kredyt, pobierała od klientów opłaty 
przygotowawcze sięgające nawet 25 tys. zł, a potem ani nie udzielała pożyczki, ani nie oddawała 
pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura i UOKiK.                                      
Są pierwsze zarzuty. "Spełniamy marzenia naszych Klientów. Udzielając pożyczek gotówkowych 
od 20 tys. do 500 tys. złotych, likwidujemy ograniczenia spowodowane brakiem gotówki. Nie 
dyskryminujemy żadnych grup społecznych ani zawodowych. (...) Nie dyskwalifikujemy osób ze 
złą historią w BIK, ani osób zadłużonych" - to fragment opisu gdańskiej spółki Pomocna 
Pożyczka na jej stronie internetowej. Dla ludzi bez zdolności kredytowej brzmi jak wybawienie. 
Tymczasem, okazuje się, że organy ścigania już od roku przyglądają się działalności Pomocnej 
Pożyczki. Do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęło bowiem zawiadomienie od 
pokrzywdzonego klienta. Potem zgłaszali się kolejni. Podczas śledztwa prokuratura zabezpieczyła 
dokumentację spółki. I m.in. na jej podstawie ustaliła, że pokrzywdzonymi może być nawet ok. 48 
tys. osób z całej Polski. Łączna kwota opłat przygotowawczych, które te osoby wpłaciły Pomocnej
Pożyczce, wynosi ok. 115 mln zł. (…)    Nadal jednak  działali agenci    gangu Pomocnej  
Pożyczki  i nadal  zawierali  umowy w  oddziałach  gangu  w  różnych  miastach w Polsce  z winy 
prokuratury w  Gdańsku .
                               Dane z  10  lipca  2013. 
Prokuratura zabezpieczyła w formie elektronicznej, dokumentację finansowo-księgową spółki. 
Dzięki niej ustalono, że na terenie całego kraju za pośrednictwem biur regionalnych spółki spółka 
miała oszukać około 48 tysięcy klientów.                                   
                                                       I  NA TYM SIĘ  ZAKOŃCZYŁO  !

Kolejne wpisy w Internecie   oszukanych  ludzi pochodzą z  4- 7 a nawet  17  października  2013 
oraz z  listopada  2013.Moje  zawiadomienie  o  przestępstwie  zostało  oczywiście  przerzucone 
przez  I  Komisariat w Lublinie  i  dochodzeniówkę w  celu  umorzenia  , moje  żądanie 
przeniesienia  akt  oraz  śledztwa  do  CBŚ zostało  odrzucone  i prokurator  rejonowa  Aldona 
Stefańczak   jak  gdyby  nigdy nic  przekazała  moją sprawę  do  prokuratury  okręgowej w  
Gdańsku, czyli  pozbyła  się  sprawy, żeby tylko  nie  zamknąć  podstawionych  agentów  
Pomocnej  Pożyczki w Lublinie.
 Wniosłam   tym razem  natychmiast pozew  cywilny  o odszkodowanie   od  Skarbu Państwa za  
przestępstwo  organu władzy  z  art.  417  KC za narażenie  na straty  finansowe  oraz  utratę  
korzyści  czyli  uzyskania  pożyczki w  kwocie  20  tysięcy   potrzebne na  rożne  cele  w tym     
leczenie  przewlekłej  choroby  oraz rozpoczęcie  działalności  firmowej  i  uzyskanie  innego 
wysokiego  odszkodowania , ponieważ  Prokuratura w Gdańsku  nie  zastosowała  tymczasowego  
aresztowania  ani  środków tylko  umożliwiała   całej ogólnopolskiej  strukturze prowadzenie  
świetnie  zorganizowanej przestępczej działalności.
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O  SŁUŻBACH  MUNDUROWYCH  ORAZ    KORUPCJI W  WYMIARZE  
SPRAWIEDLIWOŚCI 

Tak działa policja. Oto wstrząsająca relacja byłego oficera!
25  lipca  2013  fakt.pl 

Oto wstrząsająca relacja człowieka, który sam przekonał się, jak wygląda praca w policji. Oficer – 
zbulwersowany tym, że dla szefów ważniejsze od bezpieczeństwa są mandaty – sam się zgłosił do 
redakcji Faktu. Boi się zemsty kolegów, więc nie chce pokazać twarzy. I nic dziwnego, bo jego 
opowieść o stróżach porządku mrozi krew w żyłach.

To się zaczęło jakieś 2,5-3 lata temu, gdy w budżecie państwa zaczęło brakować pieniędzy. Wtedy 
na odprawach pojawiło się magiczne słowo: „wyniki”. Każdy, kto szedł na patrol, wiedział, że 
musi przynieść wyniki – czyli mandaty. Nieważne, za co.A najłatwiej wlepić mandat kierowcy. Za 
byle co. Dlatego patrole prewencji zaczęły masowo zatrzymywać kierowców, którzy nie włączyli 
świateł, nie zapięli pasów czy popełnili inne drobne wykroczenia. Kilku takich w czasie służby i 
było dobrze.                                      

Dawniej mądry komendant czy naczelnik mówił chłopakom z prewencji: nie zatrzymujcie 
kierowców, od tego jest drogówka. Macie pilnować sklepów, mieszkań i spokoju. Gdy patrol 
wracał z rejonu i nie było włamania czy rozboju – dostawał pochwałę, że jest bezpiecznie. Teraz 
jest odwrotnie: włamania mogą być, najważniejsze, by były mandaty.W policji najważniejsza jest 
statystyka. Jeden komendant kazał przy okazji wykrycia jednego sprawcy „rozpisać” jego 
wyczyny na wiele przestępstw – wykrytych. Gdy więc złapano handlarza pirackimi płytami, było 
tyle przestępstw, ile płyt. Wykrywalność mogła wtedy przekroczyć 100 proc., co przecież 
niemożliwe. Komisariaty „pożyczały” więc sobie wykryte przestępstwa. Jeśli któryś miał za dużo 
– przekazywał temu, który miał deficyt. Kolega się odwdzięczy. W mieście dla poprawy statystyk 
łapie się pieszych – przybywa mandatów. Na prowincji w sobotę wieczór wysyła się radiowóz pod
sklep i łapie pijanych rowerzystów. Jazda po pijaku to przestępstwo, a i sprawca od razu wykryty, 
czyli pełen sukces. Nie szkodzi, że w tym samym miesiącu zamordowano 2 osoby i nie znaleziono
zabójców. Statystycznie jest bezpiecznie, a wykrywalność to prawie 100 procent.

OBRABIAJĄ  KIOSKI   A  POLICJA  NIC!

  Wrocławska  Leśnica   to  szczyt  bezczelnych zaniechań  policji.  Tam  od  lat  złodzieje   
regularnie  włamują się   do  kiosków  na targu i je obrabiają.   A  funkcjonariusze  dumnie  zwani 
stróżami prawa   nie  reagują.  CO rusz  otrzymujemu decyzję,   że  sprawę  umorzono ' skarży się 
załamany zarządca  targu  Bronisław  Piela.   Tarhowisko  po zmroku staje  się  rajem  dla  
włamywaczy  i bandytów.  Raz  jednej  nocy obrobili  8  stoisk- wylicza  pan  Piela.  (…) 
Pracujemy  nad  sprawą-   twierdzi  aspirant Paweł  Petrykowski z  wrocławskiej  policji. 

Fakt  25 lipca  2013    WSTRZĄSAJĄCE  DANE

Aż 75 proc. osadzonych w polskich więzieniach wcale nie musiało trafić za kratki. Dostali 
małe wyroki, ale zostały one zmienione na kary pozbawienia wolności. W rezultacie dziś 
skazańcami są np. osoby, które ukradły rower, a nawet bułkę w sklepie. Więźniowie tłuma-
czą: "Kradłem, bo nie miałem co jeść. A później nie miałem z czego zapłacić grzywny". 
Albo: "Zanim trafiłem za kratki, nie uczestniczyłem w żadnej rozprawie". Równocześnie 
na wolne miejsce w więzieniu czeka ok. 50 tys. groźnych przestępców…
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   NIE  WOLNO  SIĘ  SKARŻYĆ POKRZYWDZONYM 

 28 października 2013 www.nacjonalista.pl

By stać  się  obiektem zainteresowania organów ścigania,  nie  trzeba zamieszczać w sieci  treści
uznanych za „rasistowskie” czy „faszystowskie”. Wystarczy na dowolnym portalu internetowym
zostawić po sobie ślad w postaci negatywnego komentarza dotyczącego jakości usług np. w hotelu
czy restauracji, by mogło to zainteresować prokuraturę. Portal internetowy może zostać zwolniony
przez nią z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej, na żądanie udostępniać   dane osobowe,
czy też  IP   komputera.   Konsekwencją  może być nakaz zajęcia  komputera  i  sprawdzanie  jego
zawartości. Powyższe działania prokuratur są zgodne z zaleceniami Prokuratora Generalnego, na
podstawie  wytycznych  z 29  października  2012  w sprawie  udziału  prokuratora  w sprawach 
prywatnoskargowych.  Negatywna  ocena  danego  produktu  czy  usługi,  wyrażona  za  pomocą
wpisów w Internecie, może stać się w ocenie prokuratury przestępstwem zniesławienia, za które
Kodeks Karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

Okresowa ocena prokuratorów-  jest oparta  na  PRL-owskiej  ustawie  o
prokuraturze
Prokurator Generalny, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, podjął działania
zmierzające do wypracowania szczegółowych kryteriów okresowej oceny prokuratora,
sposobu dokonywania tej oceny i sporządzania planu indywidualnego rozwoju zawodowego
prokuratora, w celu ułatwienia przygotowania projektu rozporządzenia na podstawie art. 62j
ustawy o prokuraturze.
Przyjęto utworzenie jednego, odpowiednio rozbudowanego profilu kompetencyjnego,
bowiem ustawa o prokuraturze w obecnym brzmieniu nie daje podstaw do specjalizacji
prokuratorów na określonych odcinkach pracy. Nie wydaje się zatem uprawnione
wprowadzenie takiej specjalizacji na poziomie aktu wykonawczego, co musiałoby nastąpić w razie
przyjęcia osobnych profili kompetencyjnych dla prokuratorów wykonujących obowiązki na 
określonych odcinkach pracy lub pełniących określone funkcje. Nie wydaje się również możliwe 
określenie poziomu kompetencji w zależności od stanowiska prokuratora (szczebla prokuratury).
Przyjęty profil kompetencyjny określa kompetencje prokuratora w każdym z czterech
obszarów podlegających ocenie w myśl art. 62e ust. 2 ustawy o prokuraturze.
Założenia, które legły u podstaw metodyki okresowej oceny prokuratorów
przedstawiają się następująco.Okresową ocenę prokuratorów przeprowadza zespół wizytujący 
jednostkę  organizacyjną prokuratury, w której obowiązki wykonuje lub wykonywał - w okresie 
objętym wizytacją - oceniany prokurator. Takie rozwiązanie spełnia wymóg art. 62f ustawy
o prokuraturze, zgodnie z którym okresowa ocena prokuratorów przeprowadzana jest w
ramach wizytacji. Ponadto przedmiotowa ocena dokonywana będzie przez ten sam podmiot,
który bada w ramach wizytacji realizację ustawowych zadań prokuratury w wizytowanej
jednostce, a to z kolei zapewni spójność ocen poziomu realizacji zadań prokuratury i jakości
pracy prokuratorów wykonujących w niej zadania. Wizytacja ma walor kontroli zewnętrznej
wobec wizytowanej jednostki, nie ma więc przeszkód, aby dokonać oceny prokuratorów
sprawujących funkcje kierownicze w jednostce. Profil kompetencji prokuratorów nie zakłada 
wzorca idealnego, któremu sprostanie w określonych realiach jest niemożliwe. Stąd stopień 
nasilenia danej kompetencji został określony na poziomie bardzo dobrym tylko przy tych 
kompetencjach, w których jest to niezbędne. W przypadku pozostałych kompetencji oczekiwany 
poziom ich nasilenia jest określony na poziomie dobrym. Nie wyklucza to oceny bardzo dobrej, 
czyli ponad oczekiwanej, dla danego prokuratora w obrębie tej kompetencji. Pozwoli to na
zdiagnozowanie wybitnych umiejętności konkretnych prokuratorów.  
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Założono, że podsumowanie wyników oceny, o którym mowa w art. 62g ustawy
o prokuraturze, będzie następowało w ramach poszczególnych kompetencji wymienionych w art. 
62e ust. 2 ustawy o prokuraturze. Taki sposób podsumowania wyników lepiej służy
celowi okresowej oceny (rozwój zawodowy prokuratora), niż podsumowanie ogólne, gdyż
precyzyjniej identyfikuje niedostatki kompetencji, ale też wybitne kompetencje prokuratora.
Podsumowanie wyników do jednej oceny zacierałoby te różnice, a nadto niepotrzebnie
hierarchizowałoby prokuratorów w oparciu o ocenę ogólną.
Materiałem źródłowym do okresowej oceny prokuratora, w myśl założonego modelu,
byłyby te dokumenty i dane, które są dostępne w ramach wizytacji, a zatem:
 akta spraw,
 urządzenia ewidencyjne w wizytowanej jednostce,
 akta osobowe prokuratora i wykaz służbowy, o którym mowa w art. 44b ustawy o
prokuraturze,
 dane statystyczne dotyczące wyników pracy i obciążenia pracą.
Zakłada się, że badaniu aktowemu do okresowej oceny podlegałoby 8 - 15 spraw
ocenianego prokuratora.                  
Z uwagi na to, że nie wszystkie kompetencje można zmierzyć w oparciu
o wymienione dokumenty, zakłada się, że źródłem oceny będzie również opinia prokuratora
bezpośrednio przełożonego. Dla zobiektywizowania tej opinii przewiduje się nadto
samoocenę prokuratora i opinię współpracownika (prokuratora). Te dwa ostanie
z wymienionych źródła oceniania przewidziano jako nieobligatoryjne. Brak jest bowiem
podstaw prawnych, aby skutecznie wymagać od prokuratora dokonania samooceny lub
przedstawienia oceny innego prokuratora wykonującego obowiązki, jeżeli nie zachodzi taki
obowiązek z tytułu sprawowanej funkcji.
Taka koncepcja okresowej oceny prokuratora realizuje, jak się wydaje, cele jej
wprowadzenia, a mianowicie rozwój zawodowy prokuratorów i właściwe określenie potrzeb 
szkoleniowych w tym zakresie. Przy opracowaniu tego modelu uwzględniono, aby był on 
maksymalnie prosty, przy jednoczesnym zapewnieniu obiektywnych i rzetelnych ocen. 
Opracowany materiał w postaci: metodologii oceniania, arkuszy ocen i planu
indywidualnego rozwoju zawodowego prokuratora, został przekazany Ministrowi
Sprawiedliwości.

Działalność wizytacyjna prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych
Dane w zakresie działalności wizytacyjnej w poszczególnych okręgach prokuratur
apelacyjnych wskazują, iż zasadą było, że w 2012 r. każda z prokuratur apelacyjnych –
z wyjątkiem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu i Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie -
przeprowadziła wizytację jednej z podległych prokuratur okręgowych. Dwie wizytacje
prokuratur okręgowych wdrożyły Prokuratury Apelacyjne: w Krakowie, Wrocławiu
i Gdańsku. Oceny wynikające z kontroli całokształtu działalności prokuratur okręgowych
oscylowały w granicach dobrych, podobnie jak oceny poziomu pracy prokuratorów
okręgowych oraz ich zastępców. Wyjątkiem od tej reguły były noty w granicach
dostatecznych podsumowujące wyniki pracy zastępców Prokuratora Okręgowego we
Wrocławiu oraz poziomu pracy Prokuratur Okręgowych we Wrocławiu i Elblągu. Oceny
bardzo dobre z minusem uzyskali natomiast Prokuratorzy Okręgowi w: Ostrołęce, Toruniu
i Szczecinie oraz zastępcy Prokuratorów Okręgowych w Szczecinie i Gliwicach.
Skala ocen w odniesieniu do prokuratur rejonowych oraz ich kierownictwa była
bardziej zróżnicowana niż w jednostkach okręgowych. Oceny zbliżone do bardzo dobrych
wystawiono w 6 wizytowanych prokuraturach. Oceny te dotyczyły poziomu pracy
kierownictwa jednostek (prokuratorów rejonowych lub ich zastępców).
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 Oceny oscylujące  w granicy noty dostatecznej wystawiono w 2 wizytowanych prokuraturach 
rejonowych. 
Noty  te dotyczyły całokształtu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych.
Podczas wizytacji badaniom aktowym poddano 28 629 spraw.
Dobierając materiał badany, zmierzano do wyselekcjonowania tematycznego, które
zapewniałoby realizację wymogów w zakresie przedmiotu wizytacji określonego w § 89
ust. 1 Regulaminu. Dążono do zachowania reprezentatywności liczby spraw, uwzględniając
proporcje pomiędzy liczbą spraw poddanych badaniom, a liczbą spraw z danej kategorii
zarejestrowanych w wizytowanej jednostce. Doboru poszczególnych spraw dokonywał
z reguły zespół wizytacyjny losowo, na podstawie wykazów spraw z prokuratury podlegającej 
kontroli. Wizytacje zarządzono z uwagi na upływ czasu od daty ostatnich działań
wizytacyjnych, a zatem na podstawie prawnej określonej w art. 89 ust. 3 Regulaminu.
Zakończenie wizytacji – oprócz wniosków z badań poszczególnych odcinków pracy –
skutkowało każdorazowo sporządzeniem pisemnych zaleceń i przekazaniem ich w celu
realizacji prokuratorom okręgowym lub rejonowym.

 Wprowadzenie zaleceń powizytacyjnych do bieżącej praktyki było przedmiotem informacji 
adresowanej do kierownika jednostki wizytującej.                                                                   
Waga i skala ujawnionych w toku badań wizytacyjnych nieprawidłowości nie
uzasadniała z zasady wdrożenia postępowań służbowych lub dyscyplinarnych. Wyjątkiem od tego 
było 6 spraw, w których wizytacje stały się źródłem zainicjowania postępowań
służbowych. Postępowania te wszczęto wobec 9 prokuratorów. Postępowania te pozostają w
toku. Działalność wizytacyjna obejmowała badanie poszczególnych odcinków pracy, ocenę
tychże odcinków, jak również ocenę poziomu pracy prokuratorów okręgowych i rejonowych oraz 
ich zastępców, a także całokształtu poziomu pracy wizytowanej jednostki. Skala dokonanych ocen,
liczba zbadanych spraw, sposób reakcji na stwierdzone uchybienia wyrażone w formie zaleceń 
powizytacyjnych, przedstawiają przykłady działalności wizytacyjnej przeprowadzonej w obszarze 
właściwości Prokuratur Apelacyjnych w Białymstoku, Lublinie i Krakowie.
W obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku przeprowadzono
wizytację Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Badaniu poddano 250 spraw. Działalność
jednostki organizacyjnej oraz Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcy oceniono na więcej
niż dobrze. Oceny na tak dobrym poziomie dotyczyły wszystkich odcinków pracy. Ujawnione 
nieliczne nieprawidłowości miały jednostkowy charakter. Konieczność wyeliminowania ich z 
bieżącej praktyki wskazano w zaleceniach. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku przeprowadziła 
wizytację Prokuratur Rejonowych: w Hajnówce i Białystok - Północ w Białymstoku. Działalność 
Prokuratury Rejonowej w Hajnówce oraz Prokuratora Rejonowego i Zastępcy Prokuratora 
Rejonowego w Hajnówce oceniono przyznając notę dobry. Zbadano 150 spraw. Najwyższą notę 
uzyskał odcinek pracy w zakresie działalności pozakarnej (bardzo dobry minus), a najsłabszą 
odcinek postępowania przygotowawczego (dostateczny plus). Formułując zalecenia 
powizytacyjne, w celu poprawy wyników pracy na tym odcinku, wskazano między innymi na 
potrzebę niezwłocznego reagowania na uchybienia w pracy Policji, na konieczność dokonywania 
analizy materiału dowodowego przy przedłużaniu okresów dochodzenia oraz określania w 
wytycznych do Policji właściwych kierunków postępowań. Sprawozdanie z wizytacji Prokuratury 
Rejonowej Białystok - Północ w Białymstoku znajduje się w fazie przygotowania. Stwierdzone 
podczas tej wizytacji nieprawidłowości, stały się przedmiotem będącego już w toku postępowania 
wyjaśniającego. Prokuratura Okręgowa w Łomży przeprowadziła wizytację Prokuratury 
Rejonowejw Grajewie. Zbadano 362 sprawy. Sprawozdanie znajduje się w fazie opracowania.
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przeprowadziła wizytacje Prokuratur Rejonowych
w: Bartoszycach i Ełku. Pracę Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach oceniono na notę
dobrą, pracę Prokuratora Rejonowego na dobrą z plusem, a pracę Zastępcy Prokuratora
Rejonowego na notę dobrą. Zbadano 162 sprawy. Wizytacja wykazała zróżnicowany poziom 
sprawności postępowań przygotowawczych, który w ogólnej ocenie kształtował się dobrze.       63.



Fragment sprawozdania Prokuratora Generalnego  
z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r.
             

                  Prokurator zmienił życie niewinnego człowieka w piekło 
Prokurator stawiał ciężkie zarzuty zupełnie niewinnemu człowiekowi. Oskarżył go m.in. o wypro-
dukowanie 200 kg amfetaminy i schowanie jej na wyspie, której... nie ma! Wszyscy biegli zgodnie
twierdzili, że zarzuty nie mają pokrycia w dowodach. I co? I nic. Prokurator się zaparł, a niewinny 
człowiek przesiedział ponad DWA LATA w areszcie. Czy teraz prokurator Roman Pietrzak ponie-
sie za to karę?Prowadzenie działań niemoralnych i nieetycznych, pozbawionych oparcia w mate-
riale dowodowym – tak sądy dwóch instancji: okręgowy w Opolu i apelacyjny we Wrocławiu, oce-
niły działania prokuratora Romana Pietrzaka z katowickiej prokuratury apelacyjnej - pisze "Rzecz-
pospolita".                                                    

Krzysztof Stańko spędził 27 miesięcy w areszcie, bo został oskarżony przez gangstera i świadka 
koronnego Macieja B. o wyprodukowanie 200 kg amfetaminy. Sęk w tym, że w słowach gangstera
nie było krztyny prawdy. Sąd orzekł o nieprawdziwości tych zarzutów, a działania prokuratora 
nazwał niemoralnymi i nieetycznymi. Jednak przełożeni prokuratora Romana Pietrzaka nie 
zamierzają wyciągać wobec niego  konsekwencji - czytamy w dzienniku.

                           O  PAŃSTWIE  BEZPRAWIA                             
                                                    www.naszapolska.pl/

                 Kasta bezkarnych prokuratorów 
Sprawa Amber Gold pokazała, w jakim stanie znajduje się polska prokuratura
Warto zapamiętać to nazwisko: Marzena Majstrowicz. To szefowa Prokuratury Rejonowej w 
Gdańsku Wrzeszczu. W ubiegły poniedziałek prokurator generalny Andrzej Seremet 
poinformował, że zwróci się do Krajowej Rady Prokuratury o zgodę na odwołanie prokurator 
Majstrowicz ze stanowiska. To pierwszy taki przypadek od czasu wejścia w życie reformy 
prokuratury, którą obecny rząd przeforsował w 2009 r.
Cała sprawa jest efektem afery Amber Gold, która w największym stopniu obciąża prokuraturę. 
Tej afery zapewne by nie było, gdyby gdańscy prokuratorzy nie odmówili wszczęcia postępowania
na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, po interwencji sądu jej nie umorzyli, a po kolejnej 
interwencji sądu - nie zawiesili. Wszystko to działo się w roku 2010, gdy spółka Marcina P. nie 
naciągnęła jeszcze tysięcy naiwnych klientów. Postępowanie odwieszono dopiero wiosną br., gdy 
przewodniczący KNF interweniował u prokuratora generalnego, a i tak wszelkie działania 
wstrzymało oczekiwanie na opinię biegłego. A po kilku miesiącach ogłoszono upadek Amber 
Gold…Podczas poniedziałkowej konferencji Andrzej Seremet oświadczył, że w pracy Prokuratury 
Rejonowej w Gdańsku Wrzeszczu było “wiele niedoskonałości”, dlatego postanowił odwołać jej 
szefową, a wobec sześciorga innych prokuratorów z tej jednostki wnioskować do rzecznika 
dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Komu przeszkadza Seremet
Ta sprawa dobrze ilustruje rzeczywisty stan polskiej prokuratury. Zarówno w sensie 
merytorycznym, jak i systemowym. System bowiem jest taki, że prokuratora funkcyjnego – 
takiego, jak pani Majstrowicz – jej najwyższy zwierzchnik, czyli prokurator generalny, nie może 
odwołać bez zgody Krajowej Rady Prokuratury (KRP). Ta zaś składa się z 25 osób, po części 
polityków, po części reprezentantów różnych szczebli prokuratury, którzy niekoniecznie podzielają
personalne wybory Andrzeja Seremeta.                                                                                      
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Z kolei “szeregowi” prokuratorzy mogą być ukarani wyłącznie przez sąd dyscyplinarny złożony z 
ich kolegów po fachu, w dodatku w trybie niejawnym     i bez jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli, 
gdyż przed zwykłą odpowiedzialnością karną chroni ich  immunitet. Zatem prawie 6,5 tysiąca 
prokuratorów to de facto kasta ludzi bezkarnych i Trudno          powiedzieć, czy Seremetowi uda 
się uczynić wyrwę w tej bezkarności przy okazji afery Amber  prokuratorskiej. W marcu 2011 r. 
Seremet odmówił powołania do Prokuratury Generalnej dwóch spośród 17 kandydatów 
przedstawionych przez KRP: Andrzeja Kaucza i Leszka Pruskiego – prokuratorów 
skompromitowanych ściganiem opozycji w latach 80. A w styczniu br. prokurator generalny 
wywalczył odwołanie szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, gen. Krzysztofa Parulskiego, który 
publicznie wypowiedział mu lojalność, stając w obronie sławnego “samobójcy”, płk. Mikołaja 
Przybyła.                                                                                             
                                                     
Na dymisję Parulskiego ostatecznie zgodził się prezydent Komorowski, ale jest tajemnicą 
poliszynela, że uczynił to pod naciskiem premiera Tuska, a swoje niezadowolenie 
zademonstrował, rezygnując z osobistego mianowania następcy generała.
Takich rzeczy się nie zapomina, podobnie jak tego, że konkurentem Seremeta do stanowiska 
pierwszego po reformie prokuratora generalnego był Edward Zalewski, kierujący Prokuraturą 
Krajową w rządzie Tuska. Prezydent Kaczyński niedługo przed śmiercią zdecydował o powołaniu 
krakowskiego sędziego (zapewne dlatego, że nie był związany z obecnym układem rządowym), 
ale prezydent Komorowski postawił Zalewskiego na czele Krajowej Rady Prokuratury, czyli 
organu kontrolującego pracę Seremeta, a nawet mogącego wnioskować o jego odwołanie.

Prezydent i stary układ

Nietrudno zauważyć, że główni oponenci prokuratora generalnego to jednocześnie protegowani 
Pałacu Prezydenckiego. Ale to także ludzie o charakterystycznych życiorysach. Zarówno 
Zalewski, jak i Parulski należeli do PZPR i zaczynali kariery w PRL-owskiej prokuraturze czasów 
stanu wojennego (jeden w cywilnej, drugi w wojskowej). Ponadto za Zalewskim ciągnie się 
ponura sprawa z lat 80.: wydanie zgody na przesłuchanie niepełnosprawnego opozycjonisty z 
Lubina, podczas którego oficer SB próbował szantażem wymusić współpracę aresztowanego z 
bezpieką. Sprawa wyszła na jaw ponad trzy lata temu, ale w niczym nie zaszkodziła karierze 
Zalewskiego.
Nic dziwnego, że takich prokuratorów bardzo uwiera osoba Andrzeja Seremeta – w młodości 
działacza NZS na Uniwersytecie Jagiellońskim, później sędziego o nienagannej reputacji. 
Zapewne z chęcią by się go pozbyli, ale to bardzo trudne, bo cała reforma z 2009 r. 
przeprowadzana była pod hasłem uniezależnienia prokuratury od rządu. Wprawdzie minister 
Jarosław Gowin przygotował niedawno projekt zmian, który zakłada, że prokurator generalny 
musiałby składać roczne sprawozdanie do oceny nie tylko premiera (jak jest dziś), lecz i Sejmu, co
zwiększałoby szansę na odwołanie Seremeta przed upływem 6-letniej kadencji. Ale projekt ten 
ostro skrytykowała nawet Krajowa Rada Prokuratury, zarzucając jego autorowi chęć 
“przywrócenia kontroli politycznej rządu nad prokuraturą oraz ograniczenie niezależności 
prokuratorów”. Ten ostatni zarzut dotyczy zresztą głównie pomysłu Gowina, by prokurator 
generalny mógł zmieniać decyzje każdego z podległych sobie prokuratorów, co dałoby wreszcie 
Seremetowi rzeczywistą władzę nad całą kastą. Nic dziwnego, że KRP oświadczyła, iż 
“właściwym ośrodkiem” prac nad nową ustawą o prokuraturze powinna być… Kancelaria 
Prezydenta.
Skoro więc projekt Gowina raczej nie przejdzie, a innego na razie nie ma, jedyną możliwością 
odwołania Seremeta pozostaje odrzucenie przez premiera rocznego sprawozdania prokuratora 
generalnego i tym samym rozpoczęcie procedury jego dymisji. W ubiegłym tygodniu zaapelował o
to Ruch Palikota, co można uznać za swoistą odpowiedź na decyzje personalne Seremeta. 
Najwyraźniej palikotystom (i środowiskom, które za nimi stoją) osoba prokuratora generalnego 
również bardzo przeszkadza.                                                                                                      65.



Ale raczej wątpliwe, by Donald Tusk zdecydował się na tak drastyczny krok, zwłaszcza w sytuacji,
gdy sam pośrednio uwikłany jest w sprawę Amber Gold. Na razie zażądał od Seremeta raportu na 
temat wszystkich śledztw prokuratury dotyczących przestępstw finansowych od 2007 r., co 
wskazuje, że będzie próbował “utopić” gdańską aferę w całej masie innych spraw. Ale też może 
próbować uczynić z Seremeta “kozła ofiarnego”, zrzucając na niego odpowiedzialność za błędy i 
zaniechania licznych prokuratorów, w ten sposób odsuwając uwagę od siebie.
                                                        
Filozofia Zalewskiego

A trzeba przyznać, że znalezienie błędów i zaniechań w polskiej prokuraturze nie jest specjalnie 
trudne. Wynikają one nie tylko ze wspomnianej już bezkarności prokuratorów, ale i ze 
specyficznej filozofii funkcjonowania tej instytucji. Filozofii, którą trzy lata temu w wywiadzie dla
“Polityki” sformułował Edward Zalewski, wówczas jeszcze prokurator krajowy: “Piękne 
prawnicze umorzenie prowadzonej sprawy jest tak samo dobre dla prokuratury jak wspaniały akt 
oskarżenia”. 
Krótko mówiąc: można sprawę poprowadzić, ale równie dobrze można ją też umorzyć. 
A skoro tak, to po co się wysilać, wnikać w skomplikowaną materię, może nawet narażać się 
wpływowym osobom czy środowiskom? Lepiej sprawę umorzyć i kwita. Przypadek Amber Gold 
jest modelową wręcz ilustracją zastosowania takiej filozofii.
Modelową, ale oczywiście nie jedyną. Wystarczy przypomnieć tylko najgłośniejsze sprawy z 
okresu “niezależnej prokuratury”, czyli z ostatnich lat (by nie sięgać dalej w przeszłość). W 
kwietniu 2011 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie afery 
hazardowej, nie doszukując się przestępstwa w żadnym z jego czterech wątków (decyzję tę 
potwierdziła wkrótce warszawska Prokuratura Apelacyjna)

 Pod koniec czerwca br. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie 
organizacji lotów do Smoleńska w kwietniu 2010 r. Dzięki temu jedyną osobą, której postawiono 
zarzuty w związku z katastrofą smoleńską, jest były wiceszef BOR, gen. Paweł Bielawny – choć 
trudno powiedzieć, dlaczego właśnie on, a nie jego zwierzchnicy, począwszy od szefa BOR, przez 
szefa MSWiA, po premiera.

W obu tych sprawach ewidentnie widać, że prokuratorzy woleli zastosować “piękne prawnicze 
umorzenie” niż wdawać się w rzetelną ocenę działań rządzących polityków. W innych, równie 
“gorących” sprawach, stosowana jest taktyka maksymalnego przedłużania śledztwa – najwyraźniej
po to, by opinia publiczna zapomniała o sprawie i łatwiej można było umorzyć. Np. postępowanie 
warszawskiej Prokuratury Okręgowej w sprawie śmierci Andrzeja Leppera trwa już ponad rok, 
choć wydawać by się mogło, że skoro było to samobójstwo (jak oficjalnie ogłoszono), to sprawa 
powinna być banalnie prosta. O śledztwach dotyczących głośnych zabójstw sprzed lat – 
Krzysztofa Olewnika czy gen. Marka Papały – lepiej nie mówić. To ostatnie kilka miesięcy temu 
weszło w fazę całkowitej kompromitacji, gdy okazało się, że dwie prokuratury mają własnych 
świadków koronnych, którzy wskazują na zupełnie różnych sprawców i motywy zabójstwa byłego 
szefa policji…
Czasami jednak prokuratorzy zachowują się nadgorliwie i trudno nie widzieć w tym podtekstu 
politycznego. Tak było w przypadku oskarżenia Mariusza Kamińskiego i jego kolegów z 
kierownictwa CBA o przekroczenie uprawnień podczas ścigania tzw. afery gruntowej w 2007 r. W 
czerwcu br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył tę sprawę, uznając działania CBA 
za legalne. To wielka kompromitacja Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, która postawiła 
zarzuty Kamińskiemu, co stało się pretekstem dla premiera Tuska do odwołania go z funkcji szefa 
CBA. Co ciekawe, autor aktu oskarżenia, rzeszowski prokurator Bogusław Olewiński, w latach 80.
był nie tylko aktywistą ZSMP i ZSP, ale też został zarejestrowany jako tajny współpracownik SB. I
ten przykład niech posłuży za ostateczną konkluzję stanu “niezależnej prokuratury” w Polsce.     
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Paweł SiergiejczykArtykuł ukazał się w najnowszym numerze tygodnika "Nasza Polska" Nr 36 
(879) z 4 września 2012 r.                 
                                                                                

                                         PROKURATORSKI  TERROR  
3  kwietnia  2013.

Napisaliśmy, że sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy bierze łapówki. Przedstawiliśmy dowody. 
Tymczasem sędzia ma się dobrze, a ścigani przez wymiar sprawiedliwości jesteśmy my.
Próbowano zastraszyć nas na różne sposoby. Teraz przyszła kolej na postępowanie prokuratorskie. 
Dlatego że odważyliśmy się ruszyć nietykalnego.
    
 Maciej Jedliński był wielokrotnie negatywnym bohaterem naszych publikacji. Najpierw, gdy w 
sposób skandaliczny sądził policjantów. Potem, jak w jeszcze gorszy sposób sądził 
sparaliżowanego mężczyznę, robiąc z niego na siłę szefa zorganizowanej grupy przestępczej. I 
wreszcie wtedy, gdy przedstawiliśmy dowody, że sędzia Jedliński przyjął łapówki od przestępców 
za ich uniewinnienie lub zwolnienie z aresztu tymczasowego. W publikacji zamieściliśmy 
oświadczenia o takim zdarzeniu, napisane i podpisane przez wręczających pieniądze. w 
normalnym kraju natychmiast zainteresowano by się takim sędzią. Nawet jeśli byłyby to 
pomówienia wkurzonych przestępców, to i tak sprawa powinna być zbadana. Tymczasem sędzia 
Jedliński ma się dobrze i nadal orzeka.
    
 Krajowa Rada Sądownicza nic nie wie o naszych publikacjach. A powinna. Nie prowadzi więc 
postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Właściwy miejscowo rzecznik dyscyplinarny też 
nic nie wie o tej sprawie.
    - W takiej sytuacji sprawę powinien wszcząć prokurator. Jeśli prokurator zgłosiłby taką sprawę, 
wówczas wiedziałbym, że coś się dzieje, ja tymczasem nie mam żadnej wiedzy na temat łapówek 
sędziego Jedlińskiego - mówi Marcin Cieślikowski, sędzia z Wrocławia, właściwy rzecznik 
dyscyplinarny.
 Tymczasem prokurator wykonuje zupełnie inne ruchy. Zaraz po publikacji artykułu "Sędzia bierze
w łapę" zgłosiła się do nas prokurator z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Krystyna 
Zarzecka, która wydała postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy dziennikarskiej i żądaniu wydania
rzeczy. Zażądała od nas natychmiastowego przesłania oryginałów oświadczeń ludzi, którzy 
łapówki wręczali. O tym, że sędzia będzie chciał odebrać dowody swojej winy, wiedzieliśmy już 
wcześniej, bo ponoć opowiadał w sądzie, że już jesteśmy udupieni, bo zabrano nam oryginały 
oświadczeń.

Jednak o tym, że prokurator może nas zwolnić z tajemnicy dziennikarskiej, nie słyszeliśmy nigdy! 
Prokurator Zarzecka stworzyła na potrzeby kolegi sędziego nowe prawo prasowe. 
Z tajemnicy dziennikarskiej może nas zwolnić sąd, a i to w wyjątkowych, ściśle określonych 
wypadkach. Szybko się chyba jednak skapowała albo ktoś mądrzejszy jej powiedział, że walnęła 
głupotę, bo już następnego dnia dostaliśmy od niej nowe postanowienie. O sprostowaniu 
oczywistej omyłki pisarskiej w tamtym postanowieniu. Dowiadujemy się z niego, że pani 
prokurator nie chciała napisać, iż postanawia o zwolnieniu z tajemnicy dziennikarskiej, ale o 
zwolnieniu z tajemnicy zawodowej wydawniczej. A co to takiego?
 Pani prokurator ma twórcze zdolności i tworzy nowe ustawy w zależności od potrzeb prokuratury.
Czegoś takiego, jak tajemnica zawodowa wydawnicza, zwyczajnie nie ma. Ale oczywiście w 
kolejnym postanowieniu też zażądała oddania oryginałów oświadczeń.
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    Gdy jednak prokurator Zarzecka nie przestraszyła nas wystarczająco, lecz jedynie rozbawiła, i 
nie przesłaliśmy oryginałów oświadczeń, które nadal mamy w sejfie, dostaliśmy z Prokuratury 
Apelacyjnej we Wrocławiu kolejne pismo, w którym pani prokurator sama uchyla wcześniejszą 
decyzję. Tę o zwolnieniu nas z tajemnicy zawodowej wydawniczej, czymkolwiek ona jest?    
                                                                     
 Prokurator Zarzecka powoływała się w postanowieniach na toczące się niby postępowanie w 
sprawie korupcji sędziego. Oryginały oświadczeń miały być wykorzystane w tej sprawie. My 
wiemy, że takiego postępowania nie ma, ale spytaliśmy u źródła.
     - Postępowanie w sprawie korupcji sędziego Jedlińskiego nie zostało wszczęte - informuje 
rzecznik Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Wiesław Bilski. - Są prowadzone czynności w 
trybie 327, czyli poprzedzające postępowanie. Pilotuje to prokurator Zarzecka, ale ma problemy z 
zebraniem materiału dowodowego.
Rzecznika dyscyplinarnego, który mógłby wszcząć postępowanie dyscyplinarne w sprawie 
sędziego, Zarzecka jednak nie poinformowała o swoim postępowaniu.
   
 Teraz do akcji włączył się Sąd Okręgowy w Świdnicy. Ten, w którym pracuje sędzia Jedliński. 
Sąd ten jest bardzo zaniepokojony po artykule "Sędzia bierze w łapę". Ale wcale nie tym, że sędzia
być może bierze łapówki, ale że ujawniliśmy szczegóły niejawnej rozprawy, na której zeznawał 
świadek koronny i potwierdzał, że słyszał o łapówkach dla sędziego. To, że najprawdopodobniej 
sędzia bierze, nie jest przedmiotem niczyjego zaniepokojenia...
     Sąd świdnicki o swoim zaniepokojeniu poinformował miejscową prokuraturę. Ta oddała to 
prokuraturze we Wrocławiu. Wrocławska Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. A ta zrzuciła to 
na prokuraturę na warszawskim Mokotowie. Tam prokurator Mariola Reda Pieczeniewska kazała 
mokotowskiej policji przesłuchać autorkę artykułu "Sędzia bierze w łapę" na okoliczność tego, jak
zbierała materiał do artykułu.
     Co się okazało po trzech godzinach przesłuchania? To, że pani prokurator chce jak najszybciej 
odesłać dokumenty prokuraturze w Świdnicy. Czyli koło się zamyka, a Jedliński orzeka nadal.

Joanna Skibniewska   www.aferyibezprawie.org

 ZAMORDUJĄ   I  UGOTUJĄ  ŻYWCEM   czyli  ubekistan 

Nagminnie łamią prawa człowieka, stosują tortury i zamykają niewinnych w więzieniach, a teraz 
mają szkolić polskich prokuratorów. Jak dowiedziało się TOK FM Krajowa Szkoła Sądownictwa i 
Prokuratury RP podpisała memorandum o współpracy i wzajemnym szkoleniu kadr z wymiarem 
sprawiedliwości z Uzbekistanu. Praktyki władz tego kraju krytykują Unia Europejska i ONZ.
Polscy i uzbeccy prokuratorzy spotkali się w marcu   2011 roku w Krakowie i postanowili 
współpracować. Memorandum, które podpisali ma stworzyć ramy prawne dla organizacji szkoleń i
konferencji dotyczących systemu sądownictwa i systemu ochrony praw człowieka. Dokument 
zakłada współpracę w obszarze szkolenia kadr między Krajową Szkolą Sądownictwa i Prokuratury
Rzeczypospolitej Polskiej a Wyższą Szkołą Prokuratury Generalnej Republiki Uzbekistanu.

– Inicjatywa wyszła ze strony naszych gości. To oni chcieli się spotkać i to nie tylko z 
przedstawicielami Polski, ale także z innych krajów Unii Europejskiej - mówi Rafał Dzyr z 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Nie kryje, że wie jak wygląda 
działanie wymiaru sprawiedliwości w Uzbekistanie.
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- Nie możemy od razu powiedzieć, że nie podejmiemy takiej współpracy, w latach 80  Zachód też 
się od nas nie odwracał. Podczas spotkania Uzbecy sami wyszli do nas z pytaniami jak chronić 
prawa człowieka, a takiej odpowiedzi bezwzględnie musimy udzielić - mówi Dzyr i dodaje, że 
każdy kontakt z inną kulturą czegoś uczy. - Nawet jeżeli okaże się, że nasze wrażenia są 
negatywne, to tym bardziej polscy sędziowie i prokuratorzy będą doceniać polski system.
                                                                    
Ugotowali więźniów żywcem
Niemal wszystkie organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką praw człowieka 
zwracają uwagę na fatalną sytuację w Uzbekistanie. Z danych Amnesty International i Human 
Rights Watch, wynika, że tylko w 2010 roku w uzbeckich więzieniach z powodu tortur zmarło 39 
osób, wyroki ciągle odbywa wiele osób skazanych w sfingowanych procesach.
Kilka lat temu Uzbekistan znalazł się wśród najbardziej represyjnych społeczeństw. - Amnesty 
International każdego roku wskazuje na bardzo ciężką sytuację więźniów, którzy są torturowani, 
maltretowani i przetrzymywani w bardzo ciężkich warunkach - mówi Aleksandra Mińkiewicz z 
Amnesty. Jak dodaje, sytuacja w tym kraju nie poprawia się. - Kolejne raporty potwierdzają, że 
władze Uzbekistanu łamią prawa człowieka. Najcięższe represje stosowane są wobec obrońców 
praw człowieka i dziennikarzy - mówi Mińkiewicz.
Z raportu sporządzonego przez brytyjską ambasadę wynika, że w trakcie przesłuchań dwóch 

więźniów ugotowano żywcem.(...)                                                                 www.gazeta.pl             

Gehenna mojej rodziny, trwająca od 2001 roku

Janusz Górzyński jest menedżerem, który z powodzeniem zajmował się wyposażaniem obiektów 
publicznych i prywatnych w Polsce w kompletne linie gastronomiczne i pralnicze. Wyposażył 
wiele szpitali, więzienia i obiekty wojskowe.
Od 1999 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Firma bardzo dobrze rozwijała się, 
wygrywając wiele przetargów i zdobywając doskonałe referencje. Od początku bezpardonowo 
atakowali go konkurenci w branży. W walkę konkurencyjną po dwóch latach „włączyły się” 
organa ścigania, wszystko wskazuje na to, że na zlecenie konkurentów, wśród których była firma 
należąca do rodziny prokuratorów oraz firmy powiązane rodzinnie z byłymi funkcjonariuszami 
służb specjalnych.Janusz Górzyński był od 2001 bezwzględnie prześladowany. W 2001 r. Policja 
pobiła go „przez pomyłkę” i „nieumyślnie” w Poznaniu podczas realizacji kontraktu dla duńskiej 
firmy Faxe. Winni nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

W 2003 r. rozpoczęła się seria wyłudzeń komorniczych /w sytuacji braku jakichkolwiek długów/ 
na szkodę rodziny Górzyńskich. Gdy J. Górzyński podnosił bezzasadność egzekucji oskarżono go, 
że utrudniał prawne czynności służbowe. Miał on dokonać tych „przestępstw” bezpośrednio przez 
znalezieniem się na IOM w stanie zagrożenia życia Po dwóch latach intensywnych zabiegów we 
wszystkich możliwych instancjach wymiaru sprawiedliwości, gdy potwierdziło się, że Górzyński 
nie miał żadnych zadłużeń, a komornik musiał zwrócić zabrane pieniądze i ruchomości, mimo to 
stwierdzono, że komornik działał zgodnie z prawem, a wobec J. Górzyńskiego skierowano akt 
oskarżenia (postępowanie następnie umorzono). W październiku 2003 r. w ramach ustawicznych 
retorsji za wskazywanie na nadużycia funkcjonariuszy Policja ze Środy Wlkp. napastowała 
Janusza Górzyńskiego na sali ratunkowej szpitala, gdzie znajdował się z zaburzeniami rytmu 
serca, a gdy przerażony /w lęku sercowym/ odepchnął policjanta, natychmiast oskarżono go o 
czynną napaść na Policję i skierowano na 6-tygodniową obserwację psychiatryczną, zamierzając 
bezpodstawnie pozbawić go wolności ze szczególnym udręczeniem. Prokuratura jednocześnie 
„ustaliła”, że policjanci – mimo brutalnego łamania praw pacjenta - nie popełnili żadnych 
przestępstw.                                                  
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Górzyńskiemu próbowano wytoczyć kilka procesów. W efekcie zaaresztowano go na Wigilię 2004
r. W areszcie spędził ponad 3 miesiące. Areszt okazał się całkowicie bezzasadny. Wszystkie 
sprawy przeciwko Januszowi Górzyńskiemu umorzono, a we wrześniu 2009 r. Sąd Okręgowy w 
Poznaniu przyznał mu odszkodowanie za niezasadne aresztowanie. Trzeba dodać – skrajnie 
nieadekwatne.W 2004 roku prześladowania Janusza Górzyńskiego nie skończyły się. W 2005 r. 
Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp.                                                                            

pod bezpośrednim nadzorem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu Krzysztofa Grześkowiaka 
wniosła przeciwko Januszowi Górzyńskiemu akt oskarżenia o rzekome wyłudzenie kredytu /kwota
3.520 PLN/, pomimo tego, że Janusz Górzyński nie był stroną kredytu, a jego podpis na umowie 
kredytowej jako gwaranta – co ustaliły organa ścigania – został sfałszowany.

W tej sprawie Janusz Górzyński wraz ze swoją żoną był w rzeczywistości poszkodowany przez 
oszustów, którzy przywłaszczyli sobie kredyt z Banku, zaciągnięty przez Wiesławę Górzyńską. 
Prokuratura wielkopolska nie chciała jednak oszustów pociągnąć do odpowiedzialności, gdyż 
jeden z nich pracował w firmie brata prokuratora okręgowego K. Grześkowiaka. Z zemsty za 
ujawnienie tego faktu oskarżono Janusza i Wiesławę Górzyńskich wbrew dowodom 
zgromadzonym w sprawie i elementarnej logice. Podstawą oskarżenia były pomówienia oszustów, 
że rzeczywiście nie dostarczyli Górzyńskiej zamówionego komputera, ale że wykonali jakąś 
modernizację starego. 

Na potwierdzenie tego nie przedstawili żadnych dowodów. Mimo to, prokuratura „ustaliła”, że 
Wiesława Gorzyńska razem z mężem rzekomo oszukała Bank, wprowadzając go w błąd co do celu
kredytowania. Ten absurdalny akt oskarżenia Sąd przyjął na wokandę. Następnie Sąd Rejonowy w 
Gostyniu nakazał aresztować Janusza Górzyńskiego i wydał za nim list gończy, łamiąc przy okazji 
wszystkie polskie procedury karne.Janusz Górzyński od 4 lat wielokrotnie zwracał się o rzetelne 
zbadanie sprawy do kilku Ministrów Sprawiedliwości, domagając się wycofania oczywiście 
bezpodstawnego aktu oskarżenia. Niestety, Prokuratura Krajowa, Biuro Ministra i Departament 
Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości z zaciekłym uporem broniły 
niekompetentnych i/lub przestępczych funkcjonariuszy, fałszywie oskarżających Wiesławę i 
Janusza Górzyńskich. 

W niniejszej sprawie wielokrotnie interweniował senator Czesław Ryszka i wielu innych 
parlamentarzystów.

Nic to nie pomogło. W 2007 roku Janusza Gorzyńskiego poszukiwali antyterroryści z bronią 
maszynową. 17 lutego 2010 roku Górzyński został brutalnie zatrzymany przez Policję, która 
potraktowała go jak groźnego gangstera, rzuciła go na posadzkę, gdzie leżały narzędzia budowlane
i spowodowała wiele poważnych obrażeń. Prokuratury i sądy uchyliły się od ścigania brutalnych 
funkcjonariuszy.

Janusz Górzyński po 1,5 miesiąca leczenia w areszcie obrażeń zadanych przez Policję oraz 
schorzeń kardiologicznych stanął przed Sądem w Gostyniu i został natychmiast zwolniony, a po 
kolejnych 3 miesiącach uniewinniony. Sąd w Gostyniu stwierdził, że akt oskarżenia był całkowicie
bezpodstawny i kuriozalny, a nawet nie spełniał warunków formalnych.

Od 2007 roku prześladowaniami objęto blisko 80-letnią matkę Janusza Górzyńskiego i jego 
siostry.

W dniu 12 stycznia 2007 r. na zlecenie Prokuratury z Poznania do mieszkania leciwej pani Felicji 
Górzyńskiej wtargnęła (przedtem niszcząc ogrodzenie terenu nieruchomości) grupa 
antyterrorystyczna z bronią maszynową, w kamizelkach kuloodpornych i maskach na twarzy oraz 
z psem, domagając się wydania wszystkich komputerów w domu. Policjanci posługiwali się 
nakazem, w którym było napisane, że z jakiegoś komputera pod tym adresem miało nastąpić 
znieważenie jakiegoś sędziego z Poznania.                                                                          
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Po przyjeździe właścicieli do domu Policja zabrała 4 sztuki komputerów do badań. W ich efekcie 
ustalono, że nie było w komputerach żadnych śladów żadnych zapisów znieważających i śledztwo 
umorzono. Jednakże 3 komputery po policyjnych badaniach powróciły bezpowrotnie zniszczone, 
w tym te, które należały do Krystyny Górzyńskiej, doradcy w dziedzinie zarządzania. Nakaz 
prokuratorski był nie tylko bezzasadny, ale także bezprawny, gdyż w świetle wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego sygn. P 3/06 z 11.10.06 prokuratura nie miała prawa prowadzić takiego śledztwa 
z urzędu, a rzekomo pokrzywdzony sędzia żadnego postępowania się nie domagał.                          

 Właścicielka domu, siostra J. Górzyńskiego oraz 80-letnia pani Felicja Górzyńska wystąpiły z 
powództwem cywilnym przeciwko Prokuraturze z Poznania i Policji domagając się 
odszkodowania oraz zadośćuczynienia za krzywdę. W dniu 14 sierpnia br. ich powództwo zostało 
przez Sąd w Pszczynie oddalone. Nadto obciążono je (w tym ponad 80-letnią emerytkę) kosztami 
zastępstwa procesowego w kwocie około 5 tysięcy złotych. To skandal!W dniu 17 lutego 2010 
roku do domu w Czechowicach-Dziedzicach nad ranem wtargnęła 7-osobowa grupa policyjna 
brutalnie zatrzymując na zlecenie organów z Wielkopolski niewinnego (jak potem prawomocnie 
ustalił Sąd), chorego na serce J. Górzyńskiego. Protestującą wobec brutalności Policji siostrę 
zatrzymanego Krystynę Górzyńską. kilkukrotnie rzucano na ziemię, a następnie wywieziono z 
domu do zakładu psychiatrycznego, pomimo tego, że nie wyrażali na to zgody lekarze pogotowia 
ratunkowego. Do szpitala kardiologicznego trafiła na leczenie matka zatrzymanego Felicja 
Górzyńska.

Prokuratury śląskie nigdy nie wyjaśniły okoliczności brutalnych działań organów ścigania w 
dniach 12.01.07 r. i 17.02.10 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Sądy - Rejonowy w Pszczynie i 
Rejonowy w Bielsku Białej uporczywie udzielały i udzielają poplecznictwa brutalnym działaniom 
prokuratorskim i policyjnym. Na skutek sądowego poplecznictwa okoliczności naruszania 
nietykalności osobistej i bicia niewinnych osób, spowodowania poważnych obrażeń u jednej z 
nich, a także szoku psychicznego i rozstroju zdrowia w postaci zaburzeń kardiologicznych u kilku 
członków rodziny, pozbawienia wolności i wywiezienia do zakładu psychiatrycznego zdrowej 
osoby bez skierowania lekarzy i wbrew stanowisku lekarzy pogotowia, niszczenia mienia, 
zastraszania osób, które nie popełniły żadnych czynów zabronionych, w tym 80-letniej staruszki, 
naruszania prywatności, tajemnicy korespondencji i dobrego imienia – nigdy nie zostały 
wyjaśnione i nikt z funkcjonariuszy nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej bądź 
dyscyplinarnej bądź cywilnej.Obecnie Sąd Okręgowy w Katowicach utrudnia uzyskanie przez 
Janusza Górzyńskiego odszkodowania za oczywiście bezzasadne aresztowanie w 2010 roku.

Nadto sądy poznańskie i śląskie uniemożliwiają poszkodowanym uzyskanie odszkodowań i 
zadośćuczynienia za krzywdę, nie zwalniając ich z kosztów sądowych.

Po  raz  pierwszy  proszę  Was,  blogerów,  we  własnej  sprawie.  Wesprzyjcie,  proszę,  mój
protest!!!                            /Krystyna Górzyńska – Rebeliantka/

E-  SĄD  ELEKTRONICZNE  OSZUSTWO  DLA  MAFII
Bez  postępowania  dowodowego,  bez  zawiadomienia,  bez  obrony -  ściągają pieniądze  
przez  Internet  ! 
2013-04-18 www.dziennikzachodni.pl
Mieszkaniec Katowic wykazał, jak e-sąd w Lublinie sprzyja oszustom .
Przerażenie ogarnęło mieszkańca Katowic, gdy komornik poinformował go o zajęciu renty. 
Okazało się, że chodzi o kredyt sprzed siedmiu lat. Elektroniczny sąd w Lublinie uznał, że 
pożyczki nie spłacił, musi więc ją zwrócić razem z odsetkami, czyli ponad 4 tysiące złotych. Dla 
rencisty to ogromna suma. Domaga się jej jednak nie bank, ale wierzyciel o skomplikowanej 
nazwie: Prokura Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty w Gdańsku.                                                                                                       
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– Jaki sąd, jaki wyrok? Nie dostałem żadnego zawiadomienia, że mam sprawę w sądzie - 
opowiada zdenerwowany czytelnik. - Przecież ja ten kredyt już dawno spłaciłem! Mam na 
to dowody. Nie wszyscy przechowują stare rachunki, ale Jerzy G. należy do osób 
skrupulatnych. Miał akurat dokumenty na to, że kredyt w Banku AIG spłacił i bank nie ma 
wobec niego żadnych roszczeń.                                                     

– Przedstawił je komornikowi.  A ten nie był nawet zdziwiony. W prywatnej rozmowie 
powiedział, że z wyrokami e-sądu w Lublinie są kłopoty. Ludzie są załamani, bo jakieś 
firmy oddają ich do e-sądu i ściągają nieistniejące długi. Wielu nie ma takich starych 
rachunków i są wtedy bezradni. Kiedy firma otrzymała dowody na dawną już spłatę kredytu
przez Jerzego G., wycofała się z roszczeń.

Ale dla rencisty to jeszcze nie koniec. - Oddam moją sprawę do prokuratury, oskarżę tę 
firmę o wymuszenie rozbójnicze - zapewnia Jerzy G. - Nie wiem, skąd wiedzieli, że kiedyś 
brałem jakiś kredyt. Nie sprawdzili mojej sytuacji w banku, a zdobyli wyrok sądowy. Chcę 
wiedzieć, kto podał im moje dane. Jerzy G. nie może uwierzyć, że taka instytucja jak sąd 
idzie na rękę oszustom. Nie sprawdza faktów i każe ludziom napychać im kieszenie. Jakaś 
firma wymyśla sobie dług i to wystarczy! Bo to ich ofiara - pod presją komornika - musi 
udowodniać, że nie jest im winna pieniądze. Kiedy zaczął pytać znajomych, okazało się, że 
prawie każdy zna podobną sprawę z e-sądem.

 Komuś e-sąd kazał płacić za dawno uregulowane rachunki telefoniczne, za telewizję lub 
kredyt spłacony wiele lat temu. Odkręcanie tej sytuacji jest żmudne i kłopotliwe. Firma 
Prokura Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty nie udziela żadnych informacji. Wiadomo jednak, że fundusze sekurytyzacyjne 
skupują wszelkie wierzytelności i z tego żyją. Media podają, że ich zyski są ogromne. 
Zalew nakazów z lubelskiego e-sądu Ogólnopolski elektroniczny sąd w Lublinie działa w 
trybie uproszczonym od 2010 roku. Miał dyscyplinować dłużników, którzy nie płacą za 
prąd czy gaz, choć wiadomo z praktyki, że lepszą metodą jest odcięcie tych mediów. W 
praktyce e-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze wykorzystują oszuści, 
często zagraniczni, którzy nie ma-ją szans na uznanie swoich roszczeń w sądzie 
rejonowym. Nie znają danych dłużnika, np. PESEL-u lub adresu, domagają się należności 
nieistniejących - po kilka razy takich samych lub przedawnionych. Do e-sądu wpłynęło już 
ponad 5 mln pozwów. E-sąd hurtowo wydaje nakaz zapłaty tylko na podstawie żądania, bo 
z góry zakłada, że to wierzyciel ma rację.

– Co na to Ministerstwo Sprawiedliwości ?
 Redakcja DZ skierowała do rzecznika prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości w 
Warszawie pismo następującej treści. "W związku z licznymi skargami naszych 
Czytelników na działalność e-sądu w Lublinie, który nakazuje windykację nieistniejących 
lub dawno spłaconych długów, prosimy o wyjaśnienie: 
1. Jak to możliwe, że sąd obdarza bezkrytycznym zaufaniem jedynie wierzycieli, w tym 
stale powtarzające się firmy, zarejestrowane poza granicami Polski. Pokrzywdzeni twierdzą,
że e-sąd stał się narzędziem w rękach oszustów. Czy do resortu docierają takie skargi? 
2. Jak można skomentować opinię, że e-sąd narusza autorytet wymiaru sprawiedliwości? 
3. Jakie zmiany zamierza wprowadzić resort, aby uniknąć wy-korzystania e-sądu przez 
oszustów." 

RESORTOWA  MAFIA  ZASKRZECZAŁA 
Odpowiada Wioletta Olszewska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
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1. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało uregulowane w oparciu o założenia 
konstrukcyjne tradycyjnego postępowania upominawczego. Jest to postępowanie procesowe, w 
którym sąd wydaje nakaz zapłaty. Nakaz ten jest orzeczeniem warunkowym, gdyż wywołuje 
skutki prawomocnego wyroku tylko wtedy, gdy pozwany nie wniesie sprzeciwu. W tradycyjnym 
postępowaniu upominawczym sąd z reguły nie bada i nie ocenia dowodów, a podstawę wydania 
nakazu zapłaty stanowią twierdzenia zawarte w pozwie.                                                        
W elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty może być wydany wyłącznie na 
podstawie twierdzeń powoda zawartych w pozwie. Z przepisu art. 505(32) § 1 k.p.c. wynika 
bowiem, że w pozwie powód po-winien wskazać dowody na po-parcie swoich twierdzeń, ale nie 
dołącza się ich do pozwu. Należy zatem stwierdzić, że w obu postępowaniach upominawczych 
obowiązuje reguła, według której podstawę wydania nakazu zapłaty stanowi pozew.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości docierają różnego rodzaju skargi dotyczące 
elektronicznego postępowania upominawczego. 

2. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgadza się z opinią, że e-sąd obniża autorytet wymiaru 
sprawiedliwości. Nie budzi wątpliwości, że e-sąd realizuje stawiane przed nim zadania, o czym 
świadczy liczba spraw wnoszonych i rozpatrywanych w EPU. 
Dostrzec jednak należy konieczność wprowadzenia dodatkowych regulacji, które wyeliminują 
niebezpieczeństwo nadużywania tego postępowania. 

3. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę wprowadzenia niezbędnych zmian w 
zakresie doręczeń procesowych (nie tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ale 
również w postępowaniach "tradycyjnych"). Podjęte zostały prace analityczne i koncepcyjne w 
celu opracowania projektu ustawy dotyczącego tej problematyki. Należy też zwrócić uwagę na 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 
988, druk senacki nr 308), w którym przewidziano zmiany dotyczące m.in.  elektronicznego 
postępowania upominawczego. Zmiany zaproponowane w tym projekcie są aprobowane przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości.

 E-sąd trafił do Sejmu i Senatu 22 marca 2013 roku Sejm - pod wpływem licznych skarg - 
wprowadził nowelę Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą: 
- e-sąd będzie zajmował się tylko długami, które są wymagalne w ostatnich trzech latach, 
- dłużnik udowadniając, że nie odebrał nakazu zapłaty, będzie mógł domagać się wstrzymania 
postępowania komorniczego, 
- wierzyciel musi podać PESEL lub NIP dłużnika. 
Obecnie trwają prace w senackiej komisji ustawodawczej dotyczące reformy e-sądu.
 Gdy nie zgadzasz się z nakazem e-sądu 
Jeśli kwestionujesz decyzję e-sądu, np. dlatego że wezwanie do zapłaty długu jest sprzeczne ze 
stanem faktycznym, należy postępować w podany niżej sposób:
 w ciągu 14 dni wnieś sprzeciw, podając powody, np. przedawnienia lub spłatę długu. Nakaz 
zapłaty zostaje cofnięty, a e-sąd skieruje sprawę do właściwego sądu rejonowego. Firmy żerujące 
na fikcyjnych długach rezygnują wtedy, bo w zwykłym postępowaniu sądowym nie mogą 
udowodnić swoich roszczeń. A jeśli nie otrzymałeś nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd i 
komornik zajmuje ci dochody? Pismo od komornika podaje numer sprawy. W terminie 7 dni 
należy złożyć do e-sądu zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności, z argumentem,że nie 
zostałeś powiadomiony o toczącym się postępowaniu. Sąd uchyli klauzulę wykonalności, a potem
wyśle ponowne zawiadomienie o postępowaniu. Wtedy złóż sprzeciw, podając swoje powody.

KOMENTARZ: Sprzeciw  należy wnieść  na  formularzu  sądowym  wraz z  załącznikami,  o 
czym  nie  każdy  wie.                              
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Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty-  co to takiego,

Jest to ucieczka   różnych   mafii   finansowych  oraz  spółek  prawa  handlowego , w  wyniku 
korzystania z  mafijnego prawa  bankowego,  które  umożliwia wyprowadzanie  pieniędzy z 
jednego  banku  albo spółki i ich zamianę  na  jakiś    inny fundusz , na przykład   na 
                                                                 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Sekurytyzacja (ang. securitization) – transakcja lub program, który stanowi pozabilansową 
metodę pozyskiwania kapitału, polegającą na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery 
wartościowe. Aktywami tymi mogą być zwłaszcza wierzytelności wynikające z umów (pożyczki, 
kredytu, leasingu), należności handlowe przedsiębiorstw (wymagalne, przedawnione), należności 
eksportowe, a także należności przyszłe.

Sekurytyzacja określa proces emisji papierów wartościowych, które zabezpieczone są przez grupę 
wyselekcjonowanych aktywów. Dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje czy certyfikaty 
inwestycyjne, sprzedawane są inwestorom, którym stwarzają możliwość lokowania wolnych 
środków. Początki sekurytyzacji związane są ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie w 1970 r. 
przeprowadzono pierwsze tego typu transakcje dotyczące wyłącznie kredytów hipotecznych. 
Pierwszym krajem europejskim, gdzie przeprowadzono proces sekurytyzacji, była w 1987 r. 
Wielka Brytania – dotyczył on również kredytów hipotecznych. W innych krajach europejskich 
sekurytyzację zaczęto stosować dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Sekurytyzacja jest formą 
finansowania należności bardzo popularną na rozwiniętych rynkach. Jest obecnie najszybciej 
rozwijającym się elementem rynku kapitałowego w USA i Europie Zachodniej. Sekurytyzacji 
podlega już szereg różnych rodzajów wierzytelności, np.:

• kredyty konsumenckie
• kredyty dla przedsiębiorstw
• należności przyszłe
• należności ze sprzedaży gazu i energii elektrycznej
• należności z tytułu umów ubezpieczeniowych.

Rejestracja funduszu to dopiero połowa drogi do przeprowadzenia pełnej transakcji 
sekurytyzacyjnej. Fundusz musi posiadać serwisera, czyli firmę windykacyjną, która będzie 
odzyskiwać zakupione przez niego wierzytelności. Serwiser musi dawać pełną gwarancje 
legalności i wysokiej jakości działania, dlatego zgodę na zawarcie umowy serwisowej funduszu z 
konkretną firmą windykacyjną wydaje Komisja Nadzoru Finansowego.

Pierwsze (historyczne) zezwolenie w Polsce w lutym 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i 
Giełd wydała firmie Kruk na obsługę wierzytelności sekurytyzowanych przez PROKURA NS FIZ.
Zgoda Komisji umożliwiła zawarcie przez firmę windykacyjną umowy serwisowania 
wierzytelności nabytych przez fundusz sekurytyzacyjny.                          wikipedia

Ale wróćmy do Kruka, który co prawda także posiadał swoją własną firmę pożyczkową NOVUM 
Finance Sp. z o.o. ale coś nie wypaliło i jest ona obecnie w likwidacji, więc Kruk poszedł w inną, 
ale równie skuteczną stronę. Grupa Kruk SA to potężna korporacja, którą stać na prowadzenie 
własnej agencji detektywistycznej, własnej kancelarii prawnej (Raven), działanie na rynku 
rumuńskim, czeskim i słowackim i której klientami są największe instytucje finansowe i usługowe,
którą stać na najlepszych marketingowców i wykupienie spotów telewizyjnych. Klienci Kruka to 
w dużej mierze banki, instytucje finansowe, sieci kablowe i internetowe, oraz operatorzy 
telefoniczni. Z pewnością nie wszyscy się ujawniają i chwalą, że tak ścigają swoich dłużników, ale
niektórzy wystawili swoje referencje:   http://pl.kruk.eu/o-firmie/referencje.                              
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W 2010 Kruk rozpoczął swoją pierwszą wielką kampanię reklamową, która miała przekonać 
wszystkich telewidzów-dłużników, że firma Kruk to “dobru wujek” pełen przepełnionych sercem 
ludzi z którymi dłużnik łatwo może się dogadać, przedstawiając im swoją trudną sytuację 
finansową. Kruk zaczął też lokować swój pomysł wizerunkowy w telenowelach, gdzie zadłużony 
bohater dzięki kontaktowi z tą niemal altruistyczną firmą szybko ustalał niewielką ratkę i 
korzystny (dla dłużnika) sposób sposób spłaty i pozbywał się problemu.                                           

 Podobnie jest zresztą z obecną kampanią reklamową. Według niej pismo od windykatora “Kruka” 
to dobra wiadomość, niemal jak list miłosny czy pomocna dłoń od przyjaciela, dlatego należy 
szybko się odezwać, a okaże się, że ci “ludzcy ludzie” pomogą uregulować wszelkie problemy i 
rzekomo odzyskać kontrolę nad finansami.

Pięknie?   Pięknie!  Tomasz  Parol

http://3obieg.pl/nie-odbieraj-dobrej-wiadomosci-z-kruka-jesli-nie-chcesz-klopotow

luty 18 2015 

KRUK chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd KRUK SA rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy 
w wysokości 1,5 zł na akcję ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2014 roku. 
W pozostałej części zysk netto Spółki przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Jeśli 
akcjonariusze Spółki zaakceptują propozycję, będzie to pierwsza wypłata dywidendy w 
historii Grupy KRUK na GPW w Warszawie.

- Naszym priorytetem jest niezmiennie dalszy rozwój, ekspansja i zwiększanie zysków. Uważamy, 
że nie przeszkodzi w tym wypłata dywidendy po bardzo dobrym roku. Tylko w pierwszych trzech 
kwartałach 2014 rokuosiągnęliśmy 126 mln zł zysku netto, co jużdaje prawie 30 procent więcej niż
w całym roku poprzednim. – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.Zdaniem 
zarządu, wypłata dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję nie będzie miała wpływu na nadrzędne 
plany dalszego rozwoju Grupy. Wypłata i wysokość dywidendy uwzględnienia bowiem 
zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i
sytuację finansową Grupy. Wypłata dywidendy wzmocni kulturę dbałości o koszty oraz zachęci 
akcjonariuszy zarówno z rynku jak i samej Grupy KRUK do akumulowania posiadanych akcji.

- Tegoroczna decyzja o wypłacie dywidendy wynika zarówno z chęci podzielenia się zyskiem z 
akcjonariuszami za bardzo dobry 2014 rok, jak również jest ciekawym uzupełnieniem Programu 
Motywacyjnego dla naszych pracowników. Jednocześnie nie zobowiązujemy się do wypłaty 
dywidendy w kolejnych latach. Nie wykluczamy tego, ale będzie to zależne od sytuacji rynkowej, 
osiąganych wyników oraz możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.
Na dzisiaj widzimy duży potencjał zarówno w krajach, gdzie już jesteśmy, jak i na nowych 
rynkach geograficznych. – powiedział Piotr Krupa.

http://kruk-sa.stockwatch.pl/aktualnosci/kruk-chce-podzielic-sie-zyskiem-z-akcjonariuszami/
         

ZNET     
Wysłany: 2010-12-23 13:48:48

Moje doświadczenia z Tą firmą (Kruk ta od windykacji) są bardzo nieprzyjemne miałem 
dłużnika i postanowiłem w końcu coś z tym zrobić. Skuszony reklamą wybrałem firmę 
Kruk (nie sprawdziwszy wcześniej opinii o tej firmie :(). Teraz ostrzegam że ta firma to błąd
jakiego już z pewnością nie popełnię (lepiej chyba zatrudnić panów z Wołomina lub 
Pruszkowa). Najpierw skasowali mnie na opłatę.                                                            
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Potem okazało się że ze względu na długość ciągnącej się sprawy nie zauważyłem jednej 
wpłaty od dłużnika z początku roku, jak się zdziwiony dowiedziałem muszę zapłacić im od 
tej kwoty opłatę bo : "Witam, Zgodnie z zapisami umowy każde zmniejszenie salda długu w
trakcie trwania obsługi w Kruk jest traktowane jako spłata. W związku z tym naliczona 
została prowizja i fakturę należy opłacić. Pozdrawiam". Tyle tylko że to nie oni zmniejszyli 
to saldo jeśli można mówić w ogóle o zmniejszeniu. 

  A na koniec dostałem takie info : "POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA OBSŁUGI 
SPRAWY Informujemy, że z dniem 2010-12-21 została zakończona obsługa sprawy nr.: 
Powód zamknięcia: W związku z określonym w umowie terminem obsługi zlecenia zostaje 
ono zamknięte." Reasumując : 1Wzieli kasę za obsługę sprawy. 2Wzieli kasę za pieniądze 
których nie zwindykowali. 3 nie załatwili nic Więc nie rozwiązałem sprawy swojego 
dłużnika i jestem o kilkaset PLN-ów w plecy.        

• fritz     

Wysłany: 2013-01-30 15:30:22

Jako klient Kruka nie mogę nic dobrego o tej firmie powiedzieć. Zleciłem jedną 
windykację. Kruk proces rozpoczął ale nie dokończył. Efekt? Musiałem zamykać 
działalność. Umowę rozwiązałem nieco później niż przewidywał zapis umowny jednak 
Kruk nieprzejednanie naliczył opłatę za następny rok i co roku przysyła noty odsetkowe. 
Firmę oceniam jako beznadziejną, BARDZO NEGATYWNIE NASTAWIONĄ DO 
SWOICH KLIENTÓW!!! ODRADZAM!!!

http://e-prawnik.pl/forum/biznes/windykacja-naleznosci/naciaganie-przez-firme-kruk.html
 

Rada Europy o Polsce: za mało aktywnie walczy z praniem brudnych 
pieniędzy  26  czerwca  2013    wpolityce.pl

Z najnowszego raportu  Rady Europy wynika,  że  Polska  za  mało  aktywnie  walczy z  praniem
brudnych  pieniędzy,  a  liczba  śledztw  i  dochodzeń  sądowych  prowadzonych  w  tym  kraju  w
sprawach  takiego  rodzaju  przestępstw  jest  niska.Liczba  śledztw  i  dochodzeń  sądowych
związanych z praniem brudnych pieniędzy wydaje  się  niska,jeśli  porównamy ją  ze  skalą  tego
rodzaju  przestępstw-  czytamy  w  raporcie  opublikowanym  na  stronie  internetowej  Rady
Europy.Raport  przygotowany został  przez  komisję  RE,  która  zajmuje  się  problematyką  parnia
brudnych pieniędzy, MONEYVAL. Eksperci komisji uznali przy tym, że chociaż w Polsce stosuje
się dobre standardy w prewencji, to należy wzmocnić dochodzenia w sprawach prania brudnych
pieniędzy.  Według  ekspertów  brakuje  "aktywnego  podejścia"  w  egzekwowaniu  prawa  w
prowadzonych śledztwach w tym obszarze. Regulacje dotyczące konfiskaty są niewystarczające, a
poziom konfiskat także wygląda na niski – oceniono. Zdaniem autorów raportu polskie regulacje
związane  z  ściganiem  przestępstw  w  zakresie  prania  brudnych  pieniędzy  nie  odpowiadają
standardom  międzynarodowym.  Dodatkowo,  polskie  prawo  nadal  nie  wymaga  odpowiedniej
przejrzystości od osób prawnych (czyli firm)- czytamy w raporcie.

                Antyterrorysta czy umundurowany bandyta? 
W III RP nie ma właściwego szkolenia policjantów i antyterrorystów w zakresie sztuk 
walki                            
22  lipca  2013  wpolityce.pl       PIOTR STRZEMBOSZ                                                             
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Sprawa antyterrorystów, którzy w ubiegłym roku zatrzymywali „nie tych co trzeba”, staje 
się papierkiem lakmusowym polskich służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości. 
Obrońców antyterrorystów–bandytów jest wielu i reprezentują różne środowiska polityczne i 
zawodowe. Były poseł PPPP i SLD, „antyterrorysta” Jerzy Dziewulski twierdzi, że każdy, zarówno
bandyta jak i osoba niewinna, jeśli ktoś wpadnie do jego domu (razem z drzwiami lub framugą 
okna) i wrzaśnie „na ziemię”, powinien się położyć, dać „po sobie przejść” (dosłownie), bo jak 
nie, to mogą mu zrobić coś więcej niż połamać żebra, wybić zęby czy zdemolować mieszkanie.      

 Były poseł twierdzi, że tak zachowują się wszystkie służby specjalne na świecie i nie ma w tym 
nic bulwersującego.Obrona bandytów mieniących się antyterrorystami przypomina obronę 
policjanta-bandyty, który 11 listopada 2011 r. kopał w twarz przechodnia na Nowym Świecie 
w Warszawie. Wtedy też szukano usprawiedliwień dla przemocy i braku profesjonalizmu 
kopiącego funkcjonariusza. Były policyjny „negocjator” Dariusz Loranty twierdził, że był to 
wynik stresu funkcjonariusza oraz obawa przed możliwością użycia niebezpiecznego narzędzia 
przez zatrzymywaną osobę.

Nie mam oporów, by przedstawicieli organów państwa nazywać „bandytami” i nie czekam na 
prawomocne wyroki, by wiedzieć, czy taki język jest uprawniony, czy nie. Nazywam ich 
„bandytami”, bo posiadana wiedza wskazuje na działania bandyckie, a to co najbardziej 
bulwersuje, to akceptacja dla takich zachowań ich przełożonych, obecnych i byłych kolegów, 
niektórych polityków i przedstawicieli mediów oraz części opinii publicznej.

Czego zatem spodziewam się w demokratycznym państwie po funkcjonariuszach 
(umundurowanych i po cywilnemu), którzy muszą stosować środki przymusu bezpośredniego, 
które– co nieuniknione – mogą czasem prowadzić do uszczerbku na zdrowiu osób, wobec których 
są stosowane? Ano tego, że będą skuteczni, ale w ramach obowiązującego prawa.

Znakomicie rozumiem, że zdecydowane, a nawet brutalne zachowanie policjanta czy 
antyterrorysty, prowadzi do skutecznego zneutralizowania zatrzymywanej osoby, a co za tym idzie
zwiększa skuteczność akcji i zapobiega różnym nieprzewidzianym konsekwencjom typu użycie 
broni przez zatrzymywanego lub samobójstwo, jak w przypadku Barbary Blidy. Ale w tym 
katalogu działań nie może być kopania w twarz osoby leżącej na chodniku, gdy tuż obok stoi kilku
kolegów policjantów, ani tłuczenie głową o podłogę osoby zatrzymywanej bez względu na to, czy 
to niewinna kobieta „w nie tym mieszkaniu”, czy groźny bandyta w „tym” mieszkaniu.

Nie zbulwersuje mnie zbyt gwałtowna czy zbyt silna blokada przedramienia zatrzymywanej 
osoby skutkująca złamaniem kończyny ani złamanie mu żeber po przygnieceniu kolanem 
przez funkcjonariusza. Nie bulwersuje mnie wyłamanie drzwi czy okien, ani demolowanie 
mieszkań, bo funkcjonariusz nie musi analizować, czy wysłano go do kobiety z „nie tego 
mieszkania”, czy niebezpiecznego bandziora, który może mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie
lub jest mistrzem walki wręcz, który mając chwilę swobody skręci kark zatrzymującemu go 
funkcjonariuszowi. Ale działania opisane przez media, zarówno te z ubiegłego roku jak i 11 
listopada 2011, znamionują ogromne braki w wyszkoleniu funkcjonariuszy oraz ich całkowitą 
bezkarność, bo nie chce mi się wierzyć, że jedyne przypadki „porachowania kości” przypadkowej 
osobie przez funkcjonariuszy to te, które pokazano w telewizji…Antyterrorysta oraz policjant po 
cywilnemu musi potrafić unieszkodliwić zatrzymywaną osobę nie „bezboleśnie”, a skutecznie. Ale
kopanie w twarz czy walenie głową o podłogę będzie „skuteczne” jedynie wobec przechodnia na 
ulicy lub kobiety z „nie tego mieszkania”. Prawdziwy bandyta kopany w twarz zabije kopiącego, 
bo ma wolne ręce, którymi wyjmie nóż lub pistolet.Co zatem mówią nam, między wierszami, 
obrońcy funkcjonariuszy-bandytów - „antyterrorysta” Dziewulski i „negocjator” Loranty? 
Ano to, że w III RP nie ma właściwego szkolenia policjantów i antyterrorystów w zakresie sztuk 
walki, powalania na ziemię zatrzymywanej osoby, krępowaniu mu kończyn i skuwaniu 
kajdankami oraz, że nie ma pracy psychologów z funkcjonariuszami, by w stresowej sytuacji 
zachowali się tak, jak należy.                                                           
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I to chyba najważniejszy komunikat, jaki do nas dociera przy okazji procesu 
antyterrorystów, który właśnie się rozpoczął.

POLICYJNE BURAKI  I ŁAJZY  STRAJKUJĄ  jeszcze  im za  mało  
przywilejów.  Związki mundurowe dołączą do wrześniowej akcji central 
związkowych. Zapowiadają pikiety przed Sejmem i MSW.
 wpolityce.pl  13 sierpnia  2013                                                                                                          
 Z danych resortu wynika, że średnio codziennie 6 tys. policjantów przebywa na zwolnieniu 
chorobowym.

11 września związki mundurowe planują pikietę przed MSW oraz Sejmem; tym samym włączą się
do czterodniowej akcji trzech central związkowych. Mundurowi protestować będą przed Sejmem 
także 27 sierpnia, podczas wysłuchania publicznego ws. planów obniżenia ich zasiłków 
chorobowych.

Od 11 do 14 września w Warszawie protestować będą związkowcy niezadowoleni z polityki rządu.
Wspólna akcja trzech central będzie przebiegała pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa - 
Ogólnopolskie dni protestu".Organizujące protest centrale: "Solidarność", Forum Związków 
Zawodowych i OPZZ domagają się m.in.:wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie Pracy 
- chodzi m.in. o wydłużenie do roku okresu rozliczeniowego czasu pracy,przyjęcia ustawy 
wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej,wycofania się z wprowadzonego podwyższenia 
wieku emerytalnego, pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu.

Związkowcy chcą też:podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń 
rodzinnych i socjalnych, ograniczenia stosowania "śmieciowych" umów o pracę, pakietu zmian 
poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji.  W ulotce, 
zachęcającej do wzięcia udziału w proteście związkowcy zarzucają ponadto rządowi, że dialog 
społeczny jest obecnie w Polsce "fikcją", a Komisja Trójstronna, która w założeniach miała być 
miejscem prezentacji propozycji pracodawców, rządu i związków zawodowych, ich negocjacji i 
poszukiwania wspólnego stanowiska jest wykorzystywana przez rząd dofirmowania swoich 
rozwiązań bez jakichkolwiek negocjacji.

Pierwszego dnia protestu mają się odbyć branżowe demonstracje przed sześcioma resortami.  O 
udziale policjantów w pikiecie przed MSW, a następnie przemarszu pod Sejm wraz ze 
związkowcami ze straży pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej z Federacji Związków 
Zawodowych Służb Mundurowych (FZZSM) zdecydował komitet protestacyjny zarządu 
głównego NSZZ Policjantów. To część wspólnego protestu Forum Związków Zawodowych, OPZZ
i NSZZ "Solidarność" - poinformował we wtorek NSZZ Policjantów.

Przedstawiciele FZZSM będą protestować przed Sejmem także 27 sierpnia. Początek pikiety 
zaplanowano na godz. 9. O tej samej porze w Sejmie ma rozpocząć się wysłuchanie publiczne ws. 
przygotowanego przez MSW projektu nowelizacji kilku ustaw. Zakłada on, że żołnierze, 
policjanci, zawodowi strażacy, pogranicznicy, więziennicy, celnicy, funkcjonariusze służb 
specjalnych i BOR dostaną zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. pensji, tak jak inni 
ubezpieczeni. Obecnie mundurowym przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. 
Projekt zakłada utrzymanie 100 proc. stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby. 
Chodzi m.in. o wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca 
pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie ciąży, sytuacje poddania się badaniom lekarskim 
koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów.
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W myśl projektu środki pozyskane z ograniczenia uposażeń mają być w całości przeznaczane na 
fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w 
pracy.Przeciwko obniżce chorobowego związki zawodowe służb mundurowych protestują od 
czerwca. "Mundurowi" żądają także zaprzestania prac nad zmianami przepisów dotyczących grup 
inwalidzkich, wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedziele i święta, 
waloryzacji uposażeń oraz przeznaczenia środków z wakatów na fundusz motywacyjny.MSW 
wielokrotnie przypominało, że projektowane rozwiązania dotyczące zmian w L4 funkcjonariuszy 
są konieczne i przez długi czas były konsultowane ze stroną związkową.                                          

Według rządu zasiłki chorobowe funkcjonariuszy na poziomie 100 proc. wynagrodzenia to 
sztywny i nieuzasadniony przywilej, który często prowadzi do nadużywania zwolnień lekarskich, 
stąd propozycja obniżenia ich. Rząd chce, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać jeszcze w tym 
roku.

"Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji" - w tej opowieści wujek
Halski po Was nie przyjedzie

12 czerwca  2013   wpolityce.pl

Polecamy Państwu książkę "Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji" Aleksandra 
Majewskiego, dziennikarza portali wSumie.pl, wNas.pl i wPolityce.pl. Do kupienia 
wSklepiku.pl! W salonach Empik książka już posiada status "Bestsellera".

Ratowanie samobójców, uprowadzenia, zagrożenia terrorystyczne, pogoń za bandytami, 
wykrywanie zabójstw, a z drugiej strony korupcja, współpraca ze światem przestępczym, 
degeneracja moralna, alkoholizm, eskapady do agencji towarzyskich. Wszystko w klimacie 
„odnowionej, demokratycznej III Rzeczypospolitej”, która wciąż przypomina PRL. Historie, 
które szary obywatel zna tylko z filmów takich jak „Drogówka”, „Pitbull” czy „Psy” teraz 
okazują się rzeczywistością  - opisuje książkę wydawca, Fronda.W "Spowiedzi psa" 
Aleksander Majewski rozmawia z najsłynniejszym polskim negocjatorem policyjnym, 
Dariuszem Lorantym, który pracował przy blisko 50 porwaniach dla okupu. Teraz zdradza 
kulisy pracy w polskiej policji od początku lat 90.  Ujawnione w tej książce prawdziwe 
historie były kanwą scenariusza – ostatecznie niezrealizowanego – serialu kryminalnego 
„Bernard X” w reżyserii Patryka Vegi (twórcy kultowego „Pitbulla”). 

Teraz pierwszy raz wychodzą na światło dzienne. To rozmowa dwóch mężczyzn – starego i 
młodego. Młody zasiadł do rozmowy zdaje się, zafascynowany światem twardych glin, chcąc 
odkryć o nich prawdę. Stary tę prawdę posiada, nosi w sobie jak kamień u szyi. Z czasem 
widzimy nie tylko rozmowę, ale i zacieśniającą się więź. Bo człowiek to nie maszyna, to nie kalka 
z tanich Cop shows. Istota ludzka to gąbka – chłonie doświadczenia. Alek Majewski gąbkę 
wyciska. - pisze w recenzji "Spowiedzi psa" na wNas.pl Arkady Saulski.                                          
Znp

Prokurator generalny oczekuje informacji na temat rzecznika 

dyscypliny Andrzeja Łojkowskiego 
 2013-02-22   dziennikbaltycki.pl

Przebywający w środę w Gdańsku prokurator generalny Andrzej Seremet zwrócił się do 
prokuratora apelacyjnego w Gdańsku o przedstawienie informacji dotyczących przeszłości 
zawodowej rzecznika dyscyplinarnego Andrzeja Łojkowskiego. To efekt naszej publikacji, w 
której ujawniliśmy, że osoba, która dzisiaj ocenia etykę śledczych, w okresie stanu wojennego 
oskarżała działaczy opozycji, przez co trafiali np. na trzy i pół roku do więzienia za kolportaż 
ulotek.                                                                  
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Opisaliśmy m.in. sytuację, w której oskarżony przez Łojkowskiego mężczyzna dostał karę półtora 
roku więzienia bez zawieszenia. Przestępstwo, które popełnił, polegało na tym, że wywiesił na 
ścianie swojego zakładu pracy wiersz "Lokomotywa" - pastisz wiersza dla dzieci Tuwima.
Te fakty wzbudzają oburzenie części prokuratorów, którzy uważają, że ktoś z takim obciążeniem 
historycznym nie może oceniać innych śledczych z punktu widzenia etyki ich pracy.           

A obecnie ocenia m.in. tych, których się teraz obwinia o nieprawidłowości w sprawach 
związanych z Amber Gold i Marcinem P. - Z pewnością nie powinien oceniać innych ten, kto 
represjonował działaczy antykomunistycznego podziemia, pozostając w dyspozycji ówczesnych 
władz PRL - stwierdził Jacek Skała, wiceszef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury. 
Rzeczników dyscyplinarnych powołuje prokurator generalny.
 Zapytaliśmy więc rzecznika Prokuratury Generalnej, czy w tym przypadku analizowano 
przeszłość prok. Andrzeja Łojkowskiego. - Pan prokurator Andrzej Łojkowski został powołany na 
swoje stanowisko 1 sierpnia 2002 roku - padła odpowiedź od Mateusza Martyniuka, rzecznika 
Prokuratury Generalnej. 
Wówczas ministrem sprawiedliwości (w rządzie Leszka Millera) był Grzegorz Kurczuk. 
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również prok. Mariusza Chudzika, 
wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury. - Proszę pamiętać, że w 1990 roku wszyscy 
prokuratorzy w Polsce podlegali weryfikacji. Były instancje, które wówczas weryfikowały, i dziś 
nie mam powodu, by teraz te decyzje kwestionować - stwierdził prok. 
Mariusz Chudzik. - Znam wielu prokuratorów, którzy w tym czasie brali udział w oskarżaniu 
opozycjonistów. Dzisiaj jednak jestem pewny ich niezależności. To nie jest tak, że ktoś jest 
niezależny lub zależny od urodzenia i na zawsze. 
Prok. Mariusz Chudzik zgadza się, że w tym przypadku wywołany przez nas temat "absolutnie jest
do dyskusji", a "kontrowersje są zrozumiałe". 
Na ten temat w ostrych słowach wypowiedział się również były minister sprawiedliwości Andrzej 
Czuma. - Fatalnie oceniam to, że prokuratorzy, którzy działali w poprzednim systemie na szkodę 
ruchów wolnościowych, dziś zajmują tak ważne stanowiska. To hamulec rozwoju niezależnej 
prokuratury. Jeszcze gorzej bywa w sądownictwie. Jest źle, system weryfikacji prokuratorów i 
sędziów z lat 90. był zły. W ogóle w sądownictwie żadnej weryfikacji nie robiono i to jest fatalny 
błąd - dziś to się mści. (  szkoda, że taki  znany  działacz  Solidarności i  prawnik  nie  wpadł  
nigdy  na pomysł  reformy  kodeksów  oraz  ustaw-  - komentarz  Redakcji  BO) 

– Co mają zrobić ministrowie sprawiedliwości, którzy widzą tę chorą sytuację? - zapytaliśmy.
- My nie mamy na to wpływu, niestety. Prokuratura jest niezależna, sądownictwo jest 
niezależne. Ingerencja administracyjna w celu wykluczenia tych ludzi wymagałaby zmiany 
legislacji. I to jest największy szkopuł. 
Jak się okazuje, obecny przełożony Andrzeja Łojkowskiego, prokurator apelacyjny w 
Gdańsku Ireneusz Tomaszewski, ma znacznie większe od rzecznika dyscyplinarnego 
"doświadczenie" w oskarżaniu działaczy solidarnościowego podziemia. Napiszemy o tym 
w jutrzejszym wydaniu "Dziennika Bałtyckiego".

Mąż upokarzał mnie przez 14 lat a  policja  i  prokuratura  NIC !
Opowieść Anny z Opola: Nie przypuszczałam, że to, co przez lata robił ze mną mój mąż, to 
przestępstwo. Prokuratura mi to uświadomiła. Dała nadzieję, że mąż przestanie mnie nękać. Ale 
potem umorzyła dochodzenie. Czuję się oszukana
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Mam dziś 38 lat, dwójkę dzieci. Mój mąż zaczął mnie upokarzać 14 lat temu, niedługo po ślubie. 
On lubił postawić na swoim.Nakazał, byśmy po połowie składali się na jedzenie, na artykuły do 
domu. Jeśli nie przyniosłam paragonu, to nie płacił za zakupy. Wszystko przeliczał i kontrolował, 
czy rzeczywiście jest w lodówce. Jak nie było, to przepytywał dzieci, czy na pewno to jadły. 
Sprawdzał nawet numery seryjne produktów, by się upewnić, czy nie dostałam czegoś w promocji.
I oczywiście ciągle słyszałam, że na pewno go naciągam, że oszukuję.
                                                                  
Kiedy przestałam pracować, krzyczał, że do niczego się nie nadaję. Wyzwiska - "krowa", "mamut"
- były na porządku dziennym. Pluł na mnie, popychał. Ciche dni między nami trwały czasami pół 
roku.  Znosiłam to wszystko dla dobra dzieci. Byłam taką szarą myszką i jedyne, co wtedy 
wydawało mi się, że mogę zrobić, to wypłakać w samotności.
Gdy poszłam do nowej pracy w hurtowni, zrobiło się jeszcze gorzej. Bo tam miałam nocne 
zmiany. Uroił sobie, że na pewno mam kochanka. Kiedy wracałam do domu, dogadywał, 
przyduszał łokciem do ściany i groził, że "przypierdoli mi tak, że się nie podniosę". Kilka razy 
mnie zbił. Nie przetrwałabym, gdyby nie przyjaciele.

Tomasz, kolega z pracy: To ja doradziłem jej prokuraturę

Znam Annę od ponad 10 lat, poznaliśmy się w pracy. Była skryta, ale widać było, że cierpi. 
Próbowałem z nią rozmawiać, ale nie była skora do wyznań. Zaufała mi, dopiero gdy zwierzyłem 
się jej z własnych problemów rodzinnych.
Razem z kolegą Piotrem chcieliśmy postraszyć tego jej męża, ale Anna nie zgadzała się na takie 
metody. Widząc, jaki koszmar przeżywa, namawialiśmy ją, by złożyła pozew o rozwód. Ale ona 
myśli przede wszystkim o dzieciach. W końcu doradziliśmy jej, by poszła na dni otwarte w 
prokuraturze i opowiedziała, co się u niej dzieje.
Anna: Uwierzyłam, że się nim zajmą

Poszłam. Chciałam sprawdzić, czy coś w ogóle da się zrobić w mojej sprawie.
Opowiedziałam o wszystkim dyżurnej prokuratorce. Powiedziałam, że nie mam na nic dowodów, 
bo wszystko się dzieje w czterech ścianach naszego mieszkania, że to jest słowo przeciwko słowu. 
Pokazałam jej tylko SMS-y od męża, np. "nie szukaj rozpaczliwej asekuracji, gilotyna spada".
Prokuratorka oceniła, że to groźba karalna. Wyjaśniła mi też, że to, co się dzieje w moim domu, to 
przemoc fizyczna i psychiczna, że ta ostatnia jest gorsza, bo rany goją się latami. Powiedziała 
również, że kobiet w takiej sytuacji są tysiące, ale nie wszystkie mają odwagę zrobić to, co ja, 
czyli przyjść i opowiedzieć. Uwierzyłam, że coś może się zmienić.
Chciałam mu pokazać, że już się nie boję, że może zostać ukarany za to, co mi robi. Ale on tylko 
mnie wyśmiał. Zaczął szydzić jeszcze bardziej, był przekonany, że nic mu nie zrobią. "I tak 
wszystko obróci się przeciwko tobie, idiotko" – mówił. Ale ja wierzyłam, że się nim zajmą.

Prokurator Lidia Sieradzka: Tu nie ma interesu społecznego
Rozmowa z prokuratorem w czasie dni otwartych nie była zobowiązująca. Inaczej wszak wygląda 
opowiedziana sprawa, a inaczej po zebraniu materiałów.
Prokurator prowadzący sprawę uznał, że nie było znęcania się, tylko pojedyncze naruszanie 
nietykalności oraz dochodziło do znieważenia. To znaczy uznał, że doszło do nieprawidłowości, 
ale nie na tyle ważkich, by sprawę ścigać z urzędu, bo nie ma w tym interesu społecznego. 
Pokrzywdzona może oskarżyć męża prywatnie.
Cieszyć się należy tym, że zaczęła działać we własnej sprawie.
Anna: Chcę skorzystać z tej sprawiedliwości
Trzy miesiące po tym, jak byłam w prokuraturze, dostałam odpowiedź, że umorzono dochodzenie. 
Napisali: "za znęcanie się nie można uznać zachowania sprawcy, które nie powoduje u ofiary 
poważnego cierpienia moralnego".                                                                                      
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Nie mogę tego zrozumieć. Przecież mąż zniszczył mnie, moją psychikę, miałam myśli 
samobójcze, chodziłam do psychologa.
Czuję się oszukana. I znowu bezradna. A mąż szydzi ze mnie, że jak zwykle nic mi nie wyszło.Ale
postanowiłam, że się już nie poddam. Złożyłam zażalenie. Chcę skorzystać z tej sprawiedliwości, 
o której tyle się nasłuchałam podczas dni otwartych w prokuraturze.
                                                                     
Psycholog Katarzyna Miłoszewska: To w prokuraturze norma

Mnie to nie dziwi, że prokuratorzy obiecali pani Annie pomoc, a potem skończyło się niczym. We 
Wrocławiu, w naszym Centrum Praw Kobiet, też zapraszamy prokuratorów na takie dni otwarte. 
Kiedy rozmawiają z człowiekiem w cztery oczy, to zachowują się jak ludzie, a potem wygląda to 
tak, jakby włączali maszynę, która wszystkie tego typu sprawy umarza. Tak działają prokuratury w
całym kraju. Choć sprawy o znęcanie się są teoretycznie ścigane z urzędu, to w 90 proc. spraw 
prokuratorzy uznają, że albo nie ma dowodów, albo nie ma przesłanek, albo jest niska szkodliwość
społeczna czynu.
Przemoc wobec kobiet nie jest poważnie traktowana również przez policję. Choć podczas 
interwencji domowej mają obowiązek założyć kobiecie niebieską kartę, nie robią tego. Bo potem 
taką kobietą trzeba się specjalnie opiekować, raz w miesiącu odwiedzić i sprawdzić sytuację. 
Dlatego radzimy kobietom, by zawsze pisały zażalenia.

Stanisław Wileński, biuro rzecznika praw obywatelskich: 
Zajmiemy się tą sprawą, tylko pani Anna musi się najpierw zgłosić się do nas. Wtedy my 
wystąpimy do prokuratury o przekazanie akt i się im przyjrzymy.

Imiona Anny i Tomasza zostały zmienione na ich prośbę.
Źródło: Gazeta Wyborcza

                                                                KOMU TE  ODZNAKI   I ZA  CO ?
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                           OJCZYZNA  I  PRAWO OBECNIE

Gigantyczne pieniądze na bankiety, podróże i nagrody. Szef policji 
wydaje z funduszu reprezentacyjnego prawie 750 tys. zł

Fundusz reprezentacyjny KGP co roku jest większy. W ubiegłym poszło z niego 741 tys. zł, w 
2011 r. – o 100 tys. zł więcej przez wydatki na reprezentację Euro 2012. Jednak w tym roku 
komendant główny wydał już blisko 650 tys. zł, czyli średnio miesięcznie ok. 60 tys. zł. Sądząc
po tempie, do końca roku wyda tyle, co w zeszłym, choć Euro nie było - donosi 
"Rzeczpospolita".Mimo, że jednostki terenowe zmuszone są do zaciskania pasa, centrala nie ma 
zamiaru realizować programów oszczędnościowych. Komendant główny policji dysponuje 
ogromnym, największym spośród wszystkich służb mundurowych, funduszem reprezentacyjnym. 
Szef ABW wydaje z funduszu reprezentacyjnego 6 tys. zł, szef CBA 17 tys. zł, szef policji prawie 
750 tys. zł.Z analizy wydatków opublikowanej przez „Rz" wynika, że najwięcej pieniędzy idzie na
delegacje, bankiety i nagrody.Policja jest największym pracodawcą w kraju, a skala zagadnień, 
jakimi się zajmujemy, jest nieporównywalna do innych służb: od ptasiej grypy po terroryzm. Stąd 
oficjalnych spotkań i zaproszonych gości musi być więcej  – broni się Mariusz Sokołowski, 
rzecznik Komendy Głównej Policji.

Jednak ujawnione przez "Rz" wydatki budzą wątpliwości. Organizacja dwudniowego Święta 
Policji kosztowała ponad 200 tys. zł. Sama kolacja dla 300 osób pochłonęła 40 tys. zł, a 
zakwaterowanie i wyżywienie gości: m.in. oficerów łącznikowych oraz orkiestr policyjnych 46 
tys. zł. To nie jedyna kosztowna impreza policjantów. Na koktajl dla 250 osób w Sali Kongresowej
wydano 22 tys. zł.Prawie 100 tys. zł policja wydaje co roku na wyjazd do Miednoje 80-osobowej 
delegacji. Ale tylko 30 osób to policjanci. Pozostali to rodziny zamordowanych i oficjele – koszty 
wyjazdu pokrywa KGP, np. samolot do Moskwy i z powrotem za blisko 50 tys. zł.
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Służby  finansowe KGP, zapytane przez „Rz", na co wydawana jest pozostała kwota 300 tys. zł, 
odpowiadają że pochłania ona koszty rozmaitych delegacji, np. rokrocznie do Polski, na 
zaproszenie szefa policji przyjeżdża grupa studentów z USA, która „ogląda pracę polskiej policji, 
zwiedza kraj, komisariaty, z rewizytą do Stanów jadą przyszli policjanci". Goście przebywają w w 
Polsce ponad dwa tygodnie, a policja funduje im przelot, hotele, posiłki i np. bilety do muzeów. 
Komendant z funduszu opłaca też np. puchary z okazji konkursów dla policjantów, bankiety z 
okazji świąt czy ciastka.                                                                      www.wpolityce.pl   
15.11.2013.
                                                           

                             CZAPKA  KOMENDANTA                        

                         Przemówienie ambasadora  USA  Stephena Mulla 

                          na uroczystości przekazania czapki więziennej 

                       Komenda Główna Policji, 29 sierpnia 2013 r. 

Serdecznie witam Komendanta Głównego Policji Generała Marka Działoszyńskiego, Panią 
Minister Małgorzatę Milanowską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Panią 
Danutę Olesiuk, Zastępcę Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku. 
Jednym ze świętych obowiązków każdego rządu jest dołożenie wszelkich starań, by nigdy nie 
zginęła pamięć o potwornych wydarzeniach z przeszłości – aby można było mieć pewność, że 
nigdy więcej się nie powtórzą. Jest to szczególnie ważne w przypadku okrutnych zbrodni 
popełnionych przez nazistów w czasie drugiej wojny światowej. Polska wie, co to znaczy, 
ponieważ ucierpiała dotkliwie: okupujący kraj hitlerowcy zamordowali i uwięzili miliony polskich
obywateli, zniszczyli tak wiele miast. 

Po zakończeniu wojny Polska odegrała wiodącą rolę na świecie, przypominając nam wszystkim o 
moralnym obowiązku zachowania pamięci o zbrodniach i ich ofiarach, a także o konieczności 
zadbania o to, by historia nigdy więcej się nie powtórzyła. 
Dzisiejsza uroczystość jest ważnym symbolem wsparcia Ameryki dla wysiłków Polski – by już 
nikt nigdy już nie padł ofiarą potwornych zbrodni, jakie ciężko doświadczyły Polskę i Polaków. W
czerwcu tego roku Komenda Główna Policji skontaktowała się z biurem FBI w ambasadzie 
amerykańskiej w Warszawie w sprawie czapki więziennej z obozu koncentracyjnego, wystawionej 
na aukcji na eBay-u.

 Polska policja poprosiła FBI o pomoc w zatrzymaniu aukcji i odzyskaniu czapki, której kradzież 
zgłosiło Państwowe Muzeum na Majdanku. FBI szybko zainterweniowało, dzięki czemu eBay 
zatrzymał aukcję, a skradziona czapka została odzyskana i trafiła z powrotem do Polski. Policyjne 
badania potwierdziły, że jest to ta sama czapka więzienna, która została skradziona z Muzeum na 
Majdanku. Cieszę się zatem bardzo, że mogę ją dziś oficjalnie oddać w polskie ręce. 
Pani Dyrektor, proszę przyjąć – z wyrazami najgłębszego szacunku – ten odzyskany obiekt 
muzealny, powracający do Państwowego Muzeum na Majdanku. W imieniu FBI i rządu Stanów 
Zjednoczonych chciałbym też podziękować Komendzie Głównej Policji za kolejny przykład 
doskonałej współpracy na szczeblu organów ścigania w interesie obu naszych krajów oraz w imię 
wspólnych wartości. Bo współpraca ta jest cennym i trwałym elementem przyjaźni między Polską 
i Stanami Zjednoczonymi. 

Dziękuję za uwagę. 
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       Opinia publiczna  fałszywe  dane
Polacy czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania

• Jest bezpiecznie, także podczas spacerów po zmroku, Policja pracuje dobrze i jest skuteczna
na co dzień (styczeń 2013)

• Większość Polaków dobrze ocenia pracę Policji (wrzesień 2012).
• 89 proc. Polaków uznaje za bezpieczne swoje miejsce zamieszkania (kwiecień 2012)
• 71 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (marzec 2012)
• 80,2 procent Polaków czuje się bezpiecznie (styczeń 2012)
• Polacy czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania (kwiecień 2012)
• Polacy czują się bezpiecznie (kwiecień 2011)
• Polskie Badanie Przestępczości: Polacy czują się bezpiecznie i dobrze oceniają pracę 

policjantów
• 72 proc. Polaków dobrze ocenia Policję (wrzesień 2011)
• 69 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (marzec 2011)
• Polacy czują się bezpiecznie i lepiej oceniają pracę Policji
• 73 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (kwiecień 2010)
• 71 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (marzec 2010)
• Poczucie bezpieczeństwa (maj 2009)
• Ocena stanu bezpieczeństwa kraju i swojego miejsca zamieszkania - CBOS (kwiecień 2002)
• Ocena działalności instytucji publicznych - CBOS (grudzień 2003)
• Ocena działalnośći Policji w miejscu zamieszkania, użycie broni i ŚPB - CBOS (lipiec 

2004)
• CBOS - Coraz więcej obywateli dobrze ocenia Policję(październik 2005)
• Widoczne i rozpoznawalne patrole - badania OBOP i CBOS (kwiecień 2006)

                        http://statystyka.policja.pl/st/opinia-publiczna

                                    Miała być rewolucja, jest klapa.          
Wpolityce.pl  1  marca  2014.  PAP/Rafał Guz

19, 3 mln. złotych – tyle od 2007 r. kosztowała policję i MSW budowa systemu, który choć 
powstał, nie zostanie uruchomiony. Miał usprawnić pracę policjantów dochodzeniowo-
śledczych. Komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński zdecydował o rezygnacji
z projektu.Działania prowadzone w celu wytworzenia aplikacji e-posterunek zostają zaniechane  -
czytamy w decyzji Działoszyńskiego datowanej na 24 lutego.Wdrożenie e-posterunku, czyli 
elektronicznego obiegu dokumentów dla policji, miało odciążyć funkcjonariuszy i przyspieszyć 
obsługę interesantów. Policjanci mieli być wyposażeni w mobilne zestawy zawierające komputery 
przenośne, drukarki i aparaty fotograficzne, umożliwiajdokumentowanie czynności na miejscu 
zdarzenia.E-posterunek miał uprościć procedury. Chodziło m.in. o oględziny, przesłuchania 
świadków, przyjmowanie zgłoszenia o przestępstwie itp. Program miał generować protokoły, 
zaświadczenia, postanowienia i inne druki, które dotychczas funkcjonariusze wypełniali 
oddzielnie, wpisując wielokrotnie te same informacje i dane. Pracę papierkowa policjanta miała się
skrócić o 30-40 proc.W czerwcu 2013 r. wdrażanie systemu negatywnie oceniła Najwyższa Izba 
Kontroli. Kontrolerzy przypominali, że budowana od 2007 r. aplikacja, na którą wydano 19,3 mln 
zł, miała być uruchomiona we wszystkich jednostkach organizacyjnych policji do końca czerwca 
2011 r. NIK zaznaczyła, że znaczna część zakupionych elementów aplikacji nie została w ogóle 
uruchomiona,                                          
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a kierownictwo KGP nie dysponowało rzetelną wiedzą na temat stanu wdrożenia przedsięwzięcia. 

NIK negatywnie oceniła też zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w e-posterunku. 
Wyniki kontroli wykazały, że eksploatacja tego systemu była prowadzona nielegalnie tj. z 
naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, co stworzyło zagrożenie dla 
integralności i poufności danych osobowych obywateli i funkcjonariuszy.- podano w raporcie. 
Pytany o ustalenia NIK rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski mówił 
wówczas, że kilka miesięcy przed opublikowaniem raportu NIK policja zdecydowała o 
ograniczeniu posługiwania się przez funkcjonariuszy aplikacją e-posterunek - praca odbywa się 
indywidualnie na komputerze policjanta, a nie w jednym systemie, po zakończeniu pracy dane 
mają być usuwane. Powodem takiej decyzji było bezpieczeństwo przechowywanych w systemie 
danych osobowych.
Około połowy 2012 r. w trakcie szczegółowej analizy policyjnej okazało się, że przygotowano 
urządzenie, natomiast nie do końca została wypracowana polityka bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony danych osobowych. - powiedział Sokołowski.
W styczniu ubiegłego roku warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie 
nieprawidłowości przy przetargu na "e-posterunek". Oskarżono trzy osoby, w tym b. szefa Biura 
Łączności i Informatyki KGP Andrzeja M. Śledczy zarzucają im udział w "zmowie przetargowej", 
przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przywłaszczenie 
cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przywłaszczenie 
cudzych praw autorskich. Zawiadomienie w sprawie złożył w 2009 r. szef MSWiA. Oskarżonym 
grozi do 10 lat więzienia.
 
Ryb/PAP

                                                 PONURY  DOWCIP

                                        'Ponury 'patronem KWP w Kielcach 

Mam zaszczyt przedstawić Państwu najnowszą publikację, którą przygotowałem wspólnie z insp.
Jarosławem  Szymczykiem,  Świętokrzyskim  Komendantem  Wojewódzkim  Policji  w  Kielcach.
Opracowanie  W stronę  tradycji  i  tożsamości.  Mjr  Jan  Piwnik  „Ponury”  patronem KWP w
Kielcach jest  pokłosiem  międzynarodowego  sympozjum  Muzealnictwo,  archiwistyka,
kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność, które odbyło się w dniach
12  i  30  września  br.  w  Warszawie  i  Kielcach  z  inicjatywy  Stowarzyszenia  Muzeum  Policji  w
Kielcach.Z  naszym artykułem i  wszystkimi  pozostałymi  wystąpieniami  można  zapoznać  się  w
najnowszym  numerze  specjalnym  "Policyjnego  Magazynu  Historycznego  »Policjanci«"  pod
redakcją  Zbigniewa  Judyckiego.  Wykaz  prelegentów  oraz  opublikowanych  tekstów  znajdą
Państwo tutaj.   Jeżeli ktoś z Państwa zainteresowany będzie nabyciem periodyku, proszę o kontakt
z  Wiceprezesem  Stowarzyszenia  Muzeum  Policji  w  Kielcach  Panem  Józefem  Siwkiem
ribsiwek@op.pl, który udzieli wszelkich informacji na ten temat.
http://ponury-nurt.blogspot.com/2013/09/ponury-patronem-kwp-w-kielcach.html#more

CZY POTRZEBNY  JEST  KODEKS  KARNY  DLA  NIELETNICH  ? 
8  stycznia  2012  fakt.pl 

To miały być wymarzone pierwsze kolonie dla Dominika (8 l.). Ale pobyt chłopca w Dąbkach 
nad morzem zamienił się w piekło. Jak opowiada nam sam pokrzywdzony malec i jego 
mama, dzień w dzień był bity przez starszych chłopaków i nikt na to nie zareagował, chociaż 
Dominiki miał na ciele widoczne siniaki!                                                                                87.
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Dominik Maciejewski (8 l.) z miejscowości Lubiana (woj. zachodniopomorskie) został wybrany 
spośród wielu dzieci na bezpłatną kolonię dla ubogich organizowaną przez Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie. Skakał ze szczęścia, bo nigdy w życiu nie był na 
kolonii ani nawet nad morzem, a wakacje zorganizowano w Dąbkach.Chłopiec myślał, że na dwa 
tygodnie oderwie się od wiejskiej rzeczywistości i zobaczy, jak to jest fajnie na kolonii. Niestety 
po powrocie ma tylko traumę, i to na pewno na wiele lat...Zaczęło się trzeciego dnia pobytu. 
Dominika upatrzyło sobie trzech chłopaków (9, 10, i 11 l.). – Nie wiem, dlaczego się do mnie 
przyczepili - mówi smutno Dominik.

– Rzucili się na mnie z ręcznikami i zaczęli nimi okładać. Krzyczałem, bolało, ale oni nie 
przestawali. Potem tłukli mnie po twarzy, skakali po plecach, a na koniec skopali po nogach
i łapali za szyję - opowiada. Dominik mówi, że zgłosił sprawę wychowawcy. – Ale on nic 
nie zrobił - dodaje rozżalony chłopiec. Przez kolejne dni ataki na dziecko się powtarzały. – 
Zrobili sobie ze mnie ofiarę, z nudów... - twierdzi Dominik.Gdy wrócił po kolonii do domu,
jego rodzice przeżyli szok. Chłopiec był cały w siniakach. – Od razu zabraliśmy syna do 
szpitala. Podczas obdukcji lekarz twierdził liczne siniaki na głowie, na nogach, szyi oraz 
zadrapania na plecach - mówią Katarzyna (25 l.) i Krzysztof (26 l.) Maciejewscy. – To 
skandal, bo kilkakrotnie kontaktowaliśmy się z opiekunem i zapewniał nas, że z 
Dominikiem jest wszystko w porządku i że dobrze się czuje.Co na te zarzuty opiekun? 
Oczywiście zaprzecza: – Nie mam sobie nic do zarzucenia. Należycie sprawowałem opiekę 
nad dziećmi.Dominik nie zgłaszał podczas pobytu na kolonii, że jest bity. Doszło tylko do 
bójki z udziałem Dominika w przedostatni dzień pobytu - tłumaczy się mężczyzna, ale 
przedstawić się nie chce.Kolonie wizytowały urzędniczki z kuratorium. – W rozmowie z 
dziećmi, wychowawcami kolonii i kierownikiem nie stwierdziły, żadnych nieprawidłowości
- twierdzi Beata Giebas z Kuratorium w Szczecinie. Rodzice pobitego malucha są oburzeni:
– Organizator kolonii powiedział, że siniaki mogły powstać w wyniku zabaw dziecięcych i 
gier sportowych. To śmieszne. Mam żal do opiekunów, że nie pilnowali dzieci i syn został 
pobity. Teraz będzie miał uraz psychiczny. Zgłosimy sprawę do prokuratury - mówi 
zbulwersowana mama Dominika.   

 

   NA  CZYM POLEGA PSYCHOLOGIA  KRYMINALNA 
                            STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe 
                                        Case studies   Ćwiczenia / Wykłady

To niezwykle interesujący kierunek kształcenia, który skierowany jest nie tylko do osób, 
zawodowo zajmujących się walką z przestępczością i patologią społeczną: policjantów, 
pracowników służb więziennych, detektywów, kuratorów, dziennikarzy śledczych, pracowników 
socjalnych, ale także do wszystkich pasjonatów kryminologii lub kryminalistyki, osób, które chcą 
poznać motywy postępowania przestępców, oraz charakterystykę ich zachowań.
Słuchacz Rocznego Studium Psychologii Kryminalnej ma możliwość poszerzenia swoich 
kwalifikacji w w/w dziedzinie, ponadto, zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące:
szeroko rozumianej psychologii, kryminologii i kryminalistyki,
psychologicznych motywów działań przestępców oraz mechanizmów przestępczości,
typów osobowości predysponujących do popełniania przestępstw,
sposobu budowania i zastosowania profilu sprawcy,
istotnych aspektów prawa karnego.                                                                                              88.
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 Dane o szkoleniach  na stronie  :  http://edustacja.pl/pl/szkolenia/

UWAGI  : Wątpliwe  czy  w  ciągu roku  można  nauczyć  się  profesjonalnie  sporządzać   
profil przestępcy bez  znajomości  psychologii  społecznej,  socjologii, prawa i   wielu innych 
dziedzin  związanych   na  przykład z  polityką czy  też  psychiatrią ,  chyba, że  będzie to  
Kuba Rozpruwacz, ale lepsze to niż  nic na początek  !  

Profilowanie psychologiczne sprawców zabójstw
Autor : Paweł Krukow

• Profilowanie to dochodzenie do krótkiej, dynamicznej, charakterystyki zwięźle ujmującej 
najważniejsze cechy nieznanego sprawcy i przejawy jego zachowań." 

• •Pierwsza charakterystyka, którą można określić jako profil nieznanego sprawcy to portret 
zabójcy powszechnie znanego jako „Kuba Rozpruwacz" (1888), poza tym amerykańscy 
specjaliści na zamówienie Biura Służb Strategicznych USA sporządzili portret 
psychologiczny Adolfa Hitlera. 

• •Pierwsze profilowanie nieznanego przestępcy zamówione przez organy ścigania to sprawa 
„Szalonego Bombowca", gdzie ekspertem profilującym był psychiatra dr James Brussel, 
wydał on następującą opinię: 

• "Szukajcie mocno zbudowanego mężczyzny w średnim wieku, katolika, cudzoziemca, 
mieszkającego z bratem lub siostrą, a gdy go znajdziecie, może nosić garnitur zapięty na 
guziki." 

• •W 1978 roku Wydział Badań nad Zachowaniem FBI wprowadził Program Profilowania 
Psychologicznego, program ten okazał się bardzo efektywnym narzędziem zwłaszcza w 
typowaniu sprawców przestępstw na tle seksualnym.                                                               

•Przebieg profilowania (wg Roberta Resslera): 

1.Ocena aktu przestępczego. 
2.Szeroka, wyczerpująca ocena i analiza szczegółów miejsca zdarzenia. 
3.Opis i wieloaspektowa analiza ofiary. 
4.Ocena raportów policyjnych (zdjęcia, badania laboratoryjne). 
5.Ocena protokołu sekcji zwłok i innych badań medyczno-sądowych. 
6.Opracowanie profilu z najważniejszymi cechami charakteryzującymi sprawcę. 
7.Sugestie dla prowadzących śledztwo. 

KTO zrobił TO w TAKI sposób?
— Charakterystyka ofiary pod względem jej właściwości psychologicznych i analiza jej stanu po 
śmierci (m.in. obrażenia, stan w jakim pozostawiono zwłoki i gdzie je odnaleziono) — Ustalenie 
motywu — Charakterystyka sprawcy ze względu na motyw 
 — Ustalenie  modus operandi  
— Analiza miejsca, w którym dokonano zabójstwa (pozostawione ślady) — Ustalenie kryterium 
doboru ofiar — Charakterystyka sprawcy ze względu na stopień zorganizowania 
Jak widać na powyższym diagramie, profilowanie jest czynnością, która posiada określoną 
strukturę proceduralną i nie jest umiejętnością czysto heurystyczną, która objęta jest jakąś 
tajemnicą, znaną tylko „wtajemniczonym" znawcom z FBI — jak to można zauważyć w 
większości filmów, z których najczęściej pochodzą wyobrażenia o profilowaniu nieznanych 
sprawców zabójstw (jak i innych przestępców).                                                                        
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 Na początku procesu konieczne jest zebranie wszystkich możliwych informacji jakie związane są 
z przestępstwem, można je wstępnie podzielić na: dane techniczno-medyczne — a więc te, które 
pochodzą od ekspertów kryminalistycznych i patologa sądowego, dane wiktymologiczne (kim była
ofiara przed śmiercią, czym się zajmowała, jaki prowadziła tryb życia, dane demograficzne etc.) 
oraz informacje o miejscu przestępstwa (lub pozostawienia zwłok, gdyż, nie zawsze miejsce, w 
którym dokonano zabójstwa jest tym samym, w którym pozostawiono zwłoki) — te najlepiej 
zebrać samemu będąc na miejscu. Generalnie chodzi o to, że te informacje dostarczają 
profilującemu innych informacji, które są wynikiem wnioskowania dokonywanego na podstawie 
specjalistycznej wiedzy, dzięki której możliwe jest skorelowanie danych śladów i faktów ze 
sposobem postępowania przestępcy. 

Cały  artykuł  patrz :    www.racjonalista.pl 
 MENU   Nauka » Biologia » Antropologia » Nauki o zachowaniu i mózgu » Psychologia 
sądowa

Prawniczy American Dream

 17 stycznia 2012  Marta Rychert

System dojścia do zawodów prawniczych w Stanach Zjednoczonych jest bardziej elastyczny niż w
Europie, nie zna też odpowiednika polskiej aplikacji. Na straży jakości usług prawniczych stoją 
tam nie korporacje, ale zasady wolnego rynku.W Ameryce jeden prawnik przypada na 265 
mieszkańców. To najwyższy wskaźnik na świecie. Konkurencja jest duża, więc o karierze trzeba 
myśleć jeszcze przed rozpoczęciem nauki na wydziale prawa. Na najlepsze posady po studiach 
mogą bowiem liczyć tylko absolwenci renomowanych szkół (Harvard, Stanford, Yale, Columbia). 
Jednak, jak to w Ameryce, swoje miejsce na rynku usług prawniczych znajdzie zarówno 
przedstawiciel rodu z prawniczymi tradycjami,    jak i „młody zdolny” marzący o karierze w 
korporacji czy niezłomny obrońca pro bono.Zawodowym prawnikiem w Stanach może zostać 
każdy (jedyne ograniczenie to 120-150 tys. dolarów na opłacenie trzech lat nauki na wydziale 
prawa), jednak nie każdy utrzyma się na rynku. O tym, kto nadaje się do zawodu, decyduje 
konkurencja. Taka koncepcja rynku usług prawniczych wpływa na model edukacji prawników – 
studia są krótkie, ale intensywne i praktyczne. Przyszli adepci prawa, zamiast „wkuwać” stanowe 
regulacje, uczą się stosować i interpretować przepisy. Aplikacji adwokackiej nie ma, to sami 
klienci decydują o tym, czy jakość usług danego prawnika jest satysfakcjonująca.

Zawód sędziego jest w Stanach postrzegany jako ukoronowanie kariery adwokackiej, najczęściej 
urząd ten sprawują doświadczeni prawnicy w dojrzałym wieku. W większości stanów są oni 
wybierani w wyborach powszechnych, w kilku – powoływani przez władze lokalne. Wybór 
prokuratorów i sędziów szczebla federalnego ma polityczny charakter – mianuje ich prezydent za 
zgodą Senatu.Z kolei zawody notariusza oraz komornika nie są w USA tak rozwinięte, jak na 
kontynencie – ich przedstawiciele to urzędnicy, którzy nawet nie muszą mieć wykształcenia 
prawniczego.Nadrzędnym aktem prawnym na poziomie federacji, ale też poszczególnych stanów, 
jest Konstytucja. Najstarsza na świecie ustawa zasadnicza ma charakter ogólny, składa się z 
siedmiu artykułów, do których przez 200 lat ich obowiązywania wprowadzono 27 poprawek. 
Konstytucja stanowi trzon prawa federalnego, tworzonego przez Kongres USA w formie bills oraz 
acts. Większość obowiązujących aktów prawnych jest jednak tworzona bezpośrednio w 
poszczególnych stanach (m.in. prawo kontraktów, prawo karne, prawo rodzinne, prawo spółek) i 
stanowi tzw. prawo stanowe. Relacje między prawem federalnym a stanowym można porównać do
znanej w Europie relacji prawa unijnego do ustaw krajowych.Z takim podziałem prawa wiąże się 
podział sądownictwa na federalne oraz stanowe. 
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W ramach sądownictwa federalnego wyróżnia się sądy dystryktowe (w tzw. district courts obecnie
orzeka 677 sędziów), apelacyjne (179 sędziów) oraz Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (9 
sędziów).

Na stanowisko sędziów federalnych według konstytucyjnej procedury powoływani są najbardziej 
doświadczeni prawnicy, proces wyboru ma polityczny charakter (sędziów powołuje prezydent 
USA za zgodą Senatu). Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie precyzuje wymogów formalnych, 
jakie powinni spełniać tacy sędziowie. 
Dla sądownictwa federalnego zastrzeżono sprawy związane z konstytucyjnością prawa, 
kontraktami międzynarodowymi, dotyczące urzędów państwowych, sporów kompetencyjnych 
między stanami, prawa morskiego oraz prawa upadłościowego.Sprawy niezastrzeżone dla sądów 
federalnych rozpatrują sądy stanowe, są to m.in. sprawy karne, z zakresu prawa rodzinnego, prawa
kontraktów czy delikty w prawie cywilnym (tort law). W ramach sądownictwa stanowego 
wyróżnia się sądy procesowe (Trial Courts), sądy apelacyjne oraz stanowe sądy najwyższe. W 
większości stanów sędziowie wybierani są w wyborach powszechnych, jedynie w kilku, w drodze 
nominacji, powołują ich władze lokalne (np. Kalifornia, Virginia).
W USA prawo jest wykładane wyłącznie w ramach studiów podyplomowych. Przed 
przystąpieniem do rekrutacji na wydział prawa, a właściwie do Szkoły Prawa (ang. Law School – 
to wspólna nazwa dla wydziałów prawa dużych uniwersytetów oraz małych ośrodków naukowych 
specjalizujących się wyłącznie w nauczaniu prawa), należy ukończyć czteroletnie studia 
pierwszego stopnia w dowolnej dziedzinie. Najczęściej na studia w Szkole Prawa decydują się 
absolwenci kierunków politologicznych, ekonomicznych oraz filologicznych, jednak aplikować 
może każdy, kto uzyskał tytuł licencjata (bachelor’s degree).Nabór do Szkół Prawa odbywa się na 
podstawie wyników w nauce, choć rozstrzygającym kryterium są rezultaty standaryzowanego testu
LSAT (Law School Admission Test) organizowanego cztery razy w roku przez LSAC (Law School 
Admission Council). Test sprawdza umiejętność logicznego myślenia i argumentacji, nie 
weryfikując przy tym wiedzy prawniczej. Na ostateczny wynik składa się punktacja osiągnięta w 
ramach odpowiedzi na pytania zamknięte, zaś część testu polegająca na skonstruowaniu 
wypowiedzi pisemnej na wybrany temat jest wysyłana do Szkoły Prawa, do której aplikuje 
kandydat.

Próg kwalifikacyjny w większości z 200 amerykańskich Law Schools akredytowanych przez ABA 
(American Bar Association, odpowiednik polskiej Naczelnej Rady Adwokackiej) wynosi 145-150 
punktów w skali 180-punktowej. W Szkołach Prawa, które nie posiadają akredytacji, progi 
kwalifikacyjne są niższe. Ukończenie takiej szkoły nie gwarantuje w przyszłości możliwości 
wykonywania zawodu – wiele stanów nie akceptuje dyplomów ze szkół nieakredytowanych, tym 
bardziej, gdy mają one swoje siedziby na terenie innych stanów.Program nauczania trzyletnich 
studiów w Law School koncentruje się na przedmiotach stricte prawniczych. – Nie wykłada się tu 
ogólnych przedmiotów takich jak socjologia czy historia prawa, gdyż etap edukacji ogólnej 
studenci mają już za sobą. Podczas nauki w Szkole Prawa studenci mogą natomiast wykorzystać 
wiedzę zdobytą w czasie czteroletnich studiów licencjackich. Przykładowo, absolwenci, którzy 
wybrali specjalizację księgowość czy rachunkowość w trakcie studiów licencjackich, mogą dalej 
rozwijać swoje zainteresowania na wydziałach prawa wybierając przedmioty dotyczące prawa 
finansowego, bankowego czy podatkowego– mówi dr Ewa Gmurzyńska, kierownik Centrum 
Prawa Amerykańskiego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Sokrates na Harvardzie

Program zajęć w większości amerykańskich Szkół Prawa koncentruje się na analizie kazusów i 
obowiązującego orzecznictwa. – Zajęcia są interaktywne, polegają na dyskusji wykładowców ze 
studentami, co zbliża je do formy polskich seminariów (?!?!?!?-redakcja ) 
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W Stanach wykorzystuje się tzw. metodę Sokratesa. Studenci mają rozwikłać problem prawny z 
pomocą wykładowcy, a nie otrzymać od niego gotową odpowiedź– mówi Paweł Grabowski, 
absolwent podyplomowych studiów prawniczych na Harvardzie, po ukończeniu których 
wykonywał w USA zawód adwokata, obecnie radca prawny w Polsce, partner w międzynarodowej
kancelarii.Takie podejście do nauczania prawa wynika z charakteru systemu common law, w 
którym akcentuje się rolę orzecznictwa. Zgodnie z zasadą stare decisis (skrót łacińskiej paremii 
„Stare decisis et non quieta movere” – „Pozostań przy podjętej decyzji i nie zmieniaj rzeczy 
ustatkowanych”) precedensy stanowią równorzędne ustawom źródło prawa. 

Sądy są związane wcześniejszymi rozstrzygnięciami, jednak niewielkie różnice w stanie 
faktycznym mogą sprawić, że wcześniejsze orzeczenie nie będzie mogło zostać zastosowane. 
Wówczas tworzy się nowy precedens. Studenci prawa uczeni są interpretować przepisy tak, być 
móc rozpoznać tego typu sytuację.

American Law School nad Wisłą

Amerykańskie przepisy i sposób ich stosowania poznawać można w jednej ze szkół prawa 
amerykańskiego działających przy wydziałach prawa polskich uniwersytetów. Najstarszą 
tego typu szkołą jest Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 
które zostało utworzone w 1998 r. i współpracuje z University of Florida Levin College of 
Law. Kolejne szkoły powstały na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2000 r. współpraca z 
Catholic School of America, Columbus School of Law), Uniwersytecie Gdańskim 
(współpraca z Chicago-Kent College of Law od 2003 r.), Uniwersytecie Wrocławskim 
(współpraca z Chicago-Kent College of Law od 2008 r.) oraz Uniwersytecie Łódzkim 
(współpraca z University of Michigan od 2008 r.). Ceny kursów wahają się od 1,5 tys. do 
2,5 tys. zł za semestr.
 We wszystkich szkołach zajęcia prowadzone są przez amerykańskich profesorów, w 
zależności od uniwersytetu .                                                         
– w trybie wieczorowym lub weekendowym.Chociaż dyplom ukończenia szkoły prawa 
amerykańskiego nie jest oficjalnym dokumentem uprawniającym do przystąpienia do 
egzaminu adwokackiego w USA, to otwiera drzwi do kariery prawniczej za oceanem. 
Absolwenci niektórych szkół prawa amerykańskiego mogą liczyć na preferencyjne warunki
studiowania, np. na skrócenie LL.M. z jednego roku do jednego semestru (np. absolwenci 
Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie 
Wrocławskim), co wiąże się z obniżeniem czesnego nawet o połowę.

– W systemie common law punktem wyjścia dla sędziego jest to, co dobre i słuszne, dopiero 
na drugim miejscu jest przepis ustawy. W Polsce kolejność jest dokładnie odwrotna. 
Wynika to z samego systemu prawa kontynentalnego, ale też z uwarunkowań kulturowych 
(??!?!?!  -  redakcja)  Społeczeństwo doświadczone komunizmem nie jest w stanie na tyle 
zaufać władzy sądowniczej, aby dać jej możliwość kreowania prawa– mówi dr Dariusz 
Adamski, kierownik Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, 
absolwent podyplomowych studiów prawniczych na Harvardzie.

Sztuka pisania

Obok typowych przedmiotów prawniczych (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo 
karne, prawo deliktów), studenci prawa w USA uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętność
mówienia i występowania przed sądem. W Szkołach Prawa bardzo popularne są konkursy 
krasomówcze oraz zajęcia typu moot court polegające na odgrywaniu rozprawy sądowej „na 
niby”.

                                                                   

                                                                                                                                                     92.



Zajęcia z zakresu retoryki prawniczej rozwijające tzw. oral skills to ważny element nauczania, 
jednak dużo większy nacisk kładzie się na ćwiczenie umiejętności pisania (writing skills).

 – W Stanach słusznie wychodzi się z założenia, że wszyscy prawnicy w pracy zawodowej będą 
pisać, a tylko część z nich będzie mówić, występować przed sądami – tłumaczy dr Gmurzyńska. 
Studenci obowiązkowo uczestniczą więc w zajęciach legal writing (pisane opinii prawnych), 
appellate advocacy (sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozwy, innych pism procesowych, 
występowanie przed sądem), contract writing(pisanie umów).

Również egzaminy mają formę pisemną – są to zadania polegające na analizie problemów 
prawnych, rozwiązywaniu kazusów, czasem tzw. testy wielokrotnego wyboru. Zazwyczaj 
egzaminy mają charakter open book. Studenci mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, gdyż 
zadania są skonstruowane w taki sposób, by sprawdzać umiejętność interpretowania przepisów, a 
nie ich znajomość. Absolwenci Szkół Prawa, którzy pomyślnie zakończyli studia z tytułem JD 
(Juris Doctor, odpowiednik polskiego tytułu magistra) mogą przystąpić do ostatniego sprawdzianu
przed rozpoczęciem kariery wykwalifikowanego prawnika. Tzw. bar exam to trzydniowy egzamin 
pisemny, który składa się z dwóch części: stanowej (zazwyczaj w formie testu wielokrotnego 
wyboru oraz eseju) i międzystanowej (test wielokrotnego wyboru). Część druga (Multistate Bar 
Examination) jest wspólna dla wszystkich 50 stanów USA.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do posługiwania się tytułem attorney-at-law, jednak ze 
względu na szczególny charakter amerykańskiego systemu prawnego, który w znacznej mierze 
opiera się na regulacjach stanowych różnych dla poszczególnych regionów kraju, praktyka 
adwokacka jest ograniczona jedynie do stanu, w którym zdano egzamin. Możliwe jest wielokrotne 
podchodzenie do egzaminu, a także zdobywanie uprawnień w kolejnych stanach.

Gwiazdy sali sądowej
  Średni roczny dochód prawnika w USA to ok. 110 tys. dolarów. Jednak za oceanem dysproporcje
w zarobkach adwokatów są nieporównywalnie większe niż na kontynencie. Roczny zysk partnera 
dużej korporacji często przekracza milion dolarów.Nie oznacza to oczywiście, że jedyną drogą do 
ponadprzeciętnego wynagrodzenia jest kariera w korporacji. Wystarczy jedna medialna sprawa, 
aby zyskać zainteresowanie klientów. Dowodem niech będą kariery gwiazd amerykańskiej 
palestry: 
Kennetha Thompsona (jako prokurator wywalczył kary 15 i 30 lat więzienia dla funkcjonariuszy 
oskarżonych o pobicie i gwałt haitańskiego imigranta), Roberta Leslie Shapiro (wywalczył 
rekordowe odszkodowanie 3,4 mln dolarów dla grupy Indian zarzucających administracji 
federalnej nadużycia przy wypłacie rekompensat za użytkowanie złóż naturalnych) czy Benjamina
Brafmana (jeden z obrońców byłego szefa MFW Dominiqua Strauss-Kahna, podważył 
wiarygodność zeznać pokojówki zarzucającej oskarżonemu gwałt).

LL.M. dla obcokrajowców

Uzyskanie akademickiego tytułu Juris Doctor nie jest w USA jedyną możliwością zdobycia 
kwalifikacji niezbędnych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego. W pięciu stanach 
(Alabama, Kalifornia, New Hampshire, Nowy Jork, Virginia) oraz w Republice Palau do egzaminu
mogą przystąpić absolwenci podyplomowych studiów LL.M. (master of laws).

Program LL.M. na amerykańskich uczelniach jest adresowany do prawników zagranicznych 
pragnących rozpocząć karierę prawniczą w Stanach, zainteresowanych rozwojem kariery 
naukowej bądź po prostu pragnących podnieść kwalifikacje. 

Studia zazwyczaj trwają rok, w tym czasie studenci uczestniczą w intensywnych kursach prawa 
amerykańskiego. – Zajęcia odbywają się razem ze studentami JD, ale program studiów jest 
zawężony.                                                                                                                                  
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Każdy taki kurs kończy się egzaminem bądź opracowaniem pracy pisemnej– opowiada Paweł 
Grabowski, absolwent LL.M. na Harvardzie.Zajęcia w ramach studiów LL.M. wymagają 
solidnych podstaw wiedzy prawniczej i są bardzo wyspecjalizowane. – W zależności od 
wybranych przedmiotów, zajęcia polegają na analizie szczegółowych problemów prawnych, np. z 
zakresu analizy finansowej czy doktryn prawnych– mówi dr Dariusz Adamski z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który studia na Harvardzie ukończył korzystając z pomocy finansowej w ramach 
oferowanego przez amerykański rząd stypendium Fulbrighta.

Koszt rocznych studiów LL.M. w USA to wydatek rzędu ok. 20 tys. dolarów, jednak na 
najlepszych uniwersytetach opłaty mogą być nawet dwukrotnie wyższe.

Jeszcze raz rynek

Altopower1 / Flickr

Czy warto inwestować czas i pieniądze w poznawanie amerykańskiego systemu prawa?

– Nawet dla prawnika, który nigdy nie będzie miał kontaktu z klientami ze Stanów 
Zjednoczonych, umiejętności zdobyte podczas nauki prawa amerykańskiego okażą się 
przydatne. Przede wszystkim umiejętności językowe umożliwią swobodne poruszanie się w
świecie międzynarodowych kontraktów, zawieranych przecież nie tylko przez podmioty z 
krajów anglojęzycznych. Najprawdopodobniej umowa między spółkami polską i np. duńską
również zostanie zawarta w języku angielskim – zauważa Anna Burdziak, doktorantka, 
która koordynuje prace Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.Dr 
Ewa Gmurzyńska z Uniwersytetu Warszawskiego dodaje: – Coraz częściej nie tylko sprawy
z zakresu inwestycji, ale również prawa rodzinnego, spadkowego czy nieruchomości 
zawierają element międzynarodowy.                                                        .

– Dowodem jest wzrost liczby zapytań dotyczących prawa i orzecznictwa sądów 
amerykańskich, jakie polscy sędziowie kierują np. do Ministerstwa Sprawiedliwości w 
związku z prowadzonymi przez siebie sprawami. Na początku zmian ustrojowych w Polsce 
było ich 10-15 rocznie, teraz jest nawet kilkadziesiąt.Jednak największa korzyść, jaką może 
przynieść polskiemu studentowi przygoda z prawem amerykańskim, to zmiana sposobu 
patrzenia na prawo i jego funkcje. – Dobry prawnik w USA to taki, który potrafi odnaleźć 
porządane przepisy, 

– a następnie właściwie je zinterpretować i zastosować w praktyce– mówi radca prawny 
Paweł Grabowski.  Nie każdy absolwent Law School, a nawet nie każdy adwokat, może się 
więc szczycić mianem prawnika. O tym bowiem, kto posiada umiejętność stosowania 
prawa, w USA decyduje rynek usług prawniczych.

Marta Rychert   Autorka jest dziennikarką, studentką Wydziału Prawa i Administracji UW

http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-11/studia-i-kariera-11/prawniczy-american-dream.html

      PO  SZKOLENIACH  BĘDĄ ŚPIEWAĆ   SKANDOWAĆ
                                i NADAL  FAŁSZOWAĆ

Szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, 
rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach wszystkich 
szczebli
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Data publikacji: 10 grudnia 2012 08:36

Data szkolenia:
21 stycznia 2013 - 23 stycznia 2013
poniedziałek - środa

Miejsce
szkolenia:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i  Prokuratury  w Krakowie

Grupa
docelowa:

Sędziowie cywilni, Sędziowie gospodarczy, Sędziowie pracy, Sędziowie rodzinni,
Sędziowie ubezpieczeń społecznych

Wykładowcy
dr hab. Paweł Nowak Kierownik Katedry Teorii i Zastosowań Tekstu Instytutu Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz profesor Społecznej 
Akademii Nauk w Warszawie, autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w 
języku” .Ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji, 
komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz 
pragmatyki językowej. 
dr Lidia Dzhmachyan muzykolog, trener zarządzania czasem i potencjałem organizacji. 
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Dyplomacji Kulturalnej oraz Komunikowania 
Społecznego i Dziennikarstwa. 
dr Magdalena Piechota Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka polonistyki i dwóch typów 
studiów podyplomowych, w tym kwalifikacyjnych „Emisja głosu” na UMCS. Zajmuje się 
naukowo i w praktyce różnymi aspektami komunikacji międzyludzkiej, od jej wymiaru 
emisyjnego, przez stylistyczny, po dyskursywny. Jako wykładowca pracuje od 1999 roku. Od 2003
roku prowadzi coroczne uniwersyteckie kursy z zakresu logopedii medialnej lub emisji głosu. 
Doktor nauk humanistycznych, ceniony dydaktyk. 
mgr Jakub Jurkowski Politolog, konsultant i trener wystąpień publicznych, negocjacji i 
rozwiązywania konfliktów.                                                                     
Absolwent podyplomowych studiów Emisji Głosu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i 
Studiów Pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracownik Collegium Civitas. 
Związany naukowo z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. 
Prowadzi zajęcia dotyczące komunikowania międzyludzkiego i rozwiązywania konfliktów, m. in. 
na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zajmuje
się również marketingiem politycznym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. 
Tematyka szkolenia  Psychologiczne aspekty pracy sędziego  - szkolenie systemowe realizowane 
w latach 2012 – 2013 w ramach 4 zjazdów dla tej samej grupy uczestników. 
Metody prowadzenia zajęć: warsztatowa, problemowa, wykładowa.

         Zasady ogólne prawa a  bagno  prawnicze  w  Polsce 
Art. 38 (c) wymienia jako źródło prawa międzynarodowego "ogólne zasady prawa uznane

przez narody cywilizowane"

 Skąd to określenie?
Art.  38 powtórzony ze Statutu STSM z 1920 roku – wtedy jeszcze poglądy na kwestię

cywilizacji były zgoła odmienne niż obecnie 
[ gdyby popatrzeć z zew. - to cecha cywilizacji - mistrzostwo w technikach wojennych - osobistość
japońska po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej 1905 oświadczyła, że Japonia udowodniła, że
jest  "narodem  cywilizowanym"  niszcząc  flotę  rosyjską  na  Dalekim  Wschodzie  ----  a  państwa
europejskie zaakceptowały zwycięstwo japońskie - Japonia przyjęta do klubu - do społeczności
międzynarodowej]
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Niemniej  nie  należy  interpretować  tego określenia  jako  podziału  między  „cywilizowanymi”  a
„niecywilizowanymi” narodami, raczej interpretowane powinno być jako termin przyjmowany dla
określenia  zasad,  które  są  uznawane  przez  narody,  niezależnie  od  tego,  w  jakiej  cywilizacji
prawniczej, w jakim kręgu kultury prawniczej powstały. 

Trzeba odróżnić: 
1.  ogólne zasady prawa międzynarodowego -  zawarte  są  w umowach i  zwyczaju,  ale  mają
charakter norm ogólnych np.:

- pacta sunt servanda, 
-  zasada  suwerenności  terytorialnej  -  państwo  ma  wyłączną  kompetencję  do
wykonywania władzy na swoim obszarze, 
- zasada wolności mórz pełnych
- zasada prymatu prawa międzynarodowego nad prawem wewnętrznym
- zasada dotycząca wykonywania kompetencji państwa w granicach przewidzianych –
uti possidetis iuris
- zasada wyczerpania wewnętrznych środków odwoławczych

2. ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane – pewne zasady ogólne, uznane
przez wszystkie narody cywilizowane – z więc wszystkie porządki prawne, niezależnie od
tego,  z  jakiej  kultury prawnej  się  wywodzą.  Te zasady mają  swe źródło w porządkach
krajowych państw i z tych porządków krajowych przeniknęły do prawa międzynarodowego

- zasada dobrej wiary   
- zasada zakazu nadużycia prawa   - sic utere iure tuo ut alterum non laedas
- zasada   nemo plus iuris in allium transfere potest, quam ipse habet  
- zasada naprawienia wyrządzonej szkody                                                 

 – w 1928 roku w sprawie Fabryki Chorzowskiej STSM orzekł, że „zasadą ogólną
prawa  jest,  że  każde  naruszenie  zobowiązania  międzynarodowego  powoduje
obowiązek odszkodowania”

- zasada poszanowania praw nabytych   
- zasady dotyczące wad oświadczeń woli  
- zasady interpretacyjne   – lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi

generali  
- powaga rzeczy osądzonej   – res iudicata
- równość stron w procesie  
- prawo do obrony  
- nemo iudex in causa sua  

Sprawa świątyni Preah Vihear (1962) - Kambodża oparła się na braku protestu ze strony Tajlandii
(świątynia  po  stronie  Kambodży)  wobec  przedstawionych  jej  map  francuskich  z  lat  1900  -
uzasadniając sąd powołał zasadę prawa rzymskiego - qui tacet consentire videtur si loqui debuisset
ac potuisset - kto milczy wyraża zgodę jeśli powinien i mógł mówić – traktując ją jako zasadę
ogólną uznaną przez narody cywilizowane.

Te zasady są niekwestionowane,  prawie uniwersalne -  bez nich nie może żaden system
funkcjonować - (np. res judicata).  Ogólnie rzecz ujmując, ogólne zasady prawa uznane przez
narody cywilizowane to zasady wspólne dla wszystkich systemów prawnych świata. 
 Po  co  prawu  międzynarodowemu  zasady  ogólne  wyprowadzane  z  porządków  prawnych
państw?
Każdy  sąd  może  się  znaleźć  w  pewnym  momencie  w  sytuacji  non  liquet –  przystąpi  do
rozstrzygania sprawy nim zorientuje się, że nie ma właściwie prawa regulującego dane kwestie w
postaci ustawy czy precedensu sadowego. W takiej sytuacji sędzia krajowy wyprowadzi normę,
która będzie mieć zastosowanie do dane sytuacji na podstawie czy to analogii do rozwiązań już
istniejących,                                                                                                                                 96.



 czy też bezpośrednio z ogólnych zasad rządzących systemem prawnym (np. interpretacja zasady
demokratycznego państwa prawnego)

W prawie międzynarodowym sytuacja jest utrudniona ze względu na szczególny charakter
prawa  międzynarodowego,  w szczególności  można  sobie  wyobrazić  sytuację,  kiedy  w sporze
między państwami nie będzie można zidentyfikować prawa, które miałoby zastosowanie do jego
rozstrzygnięcia, nie będzie  można wskazać norm, które wiązałyby oba państwa uczestniczące w
sporze.  W takiej  sytuacji  trybunał  międzynarodowy musiałby,  gdyby  art.  38  wymieniał  tylko
traktaty  i  prawo  zwyczajowe  –  stwierdzić  istnienie  sytuacji  non  liquet  i  odmówić  wydania
orzeczenia.Aby do tego nie dopuścić, zdecydowano się do katalogu źródeł prawa dodać właśnie
„zasady ogólne uznane przez narody cywilizowane”, dzięki czemu sądy międzynarodowe mogą
czerpać z porządków krajowych dla zapełnienia luki w prawie międzynarodowym.

Z  problematyką  zasad  ogólnych  prawa  w  orzecznictwie  MTS  wiąże  się  bezpośrednio
problematyka słuszności w prawie międzynarodowym:

Koncepcja  equity została wprowadzona do prawa międzynarodowego z systemu common
law:

Equity  jako podstawa wyrokowania sądów kanclerskich funkcjonuje od XV w. Słuszność
spełnia tu funkcję korygującą w stosunku do common law. Po reformie sądownictwa w Anglii
1873-1875  i  utworzeniu  jednolitego Sądu Najwyższego  straciła  nieco  na  znaczeniu.  Jednak o
pozycji słuszności w systemie common law może świadczyć art. 49/1 Supreme Court Act (1981),
który stanowi: „W przypadku, gdy istnieje sprzeczność między zasadami słuszności a przepisami
prawa, (…) zasady słuszności mają pierwszeństwo.

Ale system anglosaski nie jest wyjątkiem, również w systemach kontynentalnych znajdują
się odwołania do zasad słuszności, choć nie nazywają się one wprost zasadami słuszności:

W polskim systemie prawa odwołanie do zasad sprawiedliwości znajdujemy m.in. 
- w Konstytucji RP z 2.04.1997 r.;   w preambule w art.  2 -  Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym  państwem  prawnym,  urzeczywistniającym  zasady  sprawiedliwości
społecznej. , 
– w ustawie z 15.07.1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich (art. 1.3 – „W sprawach o
ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub
zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji
tych  wolności  i  praw,  nie  nastąpiło  naruszenie  prawa,  a  także  zasad  współżycia  i
sprawiedliwości społecznej.”)

- a także w kodeksie cywilnym w postaci zasad współżycia społecznego (w art. 5 -  Nie
można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.).

O ile w prawie krajowym sprawa jest prosta, bowiem odwołanie do zasad słuszności mamy w
ustawie, o tyle w prawie międzynarodowym sprawa się nieco komplikuje:

Podstawą dla orzekania przez sąd międzynarodowy w oparciu o zasady słuszności może być jedna
z trzech sytuacji. 

1. klauzula jurysdykcyjna w traktacie międzynarodowym bezpośrednio wskazująca
słuszność jako podstawę wyrokowania. 

2. strony mogą wnosić o rozstrzyganie przez sąd z uwzględnieniem zasad słuszności.

3. zidentyfikowanie przez sam orzekający sąd zasad słuszności jako ogólnych zasad
prawa międzynarodowego mających zastosowanie w sprawie (applicable rules). 
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Klauzula jurysdykcyjna w traktacie międzynarodowym bezpośrednio wskazująca słuszność jako
podstawę wyrokowania:
 Pierwszym  sygnałem  mówiącym  o  możliwości  odwołania  się  do  słuszności  była  nie
ratyfikowana XII Konwencja Haska o utworzeniu Międzynarodowego Trybunału Łupów z 1907
roku, która w art. 7, wymieniając źródła prawa stosowanego przez Trybunał, w przypadku braku
traktatów obowiązujących między stronami oraz „ogólnych reguł prawa powszechnie uznanych”
nakazywała orzekać „wedle ogólnych zasad sprawiedliwości i słuszności".
Strony mogą wnosić o rozstrzyganie przez sąd z uwzględnieniem zasad słuszności:
W 1982 roku, Libia i Tunezja, wnosząc spór do MTS w specjalnym porozumieniu ustanawiającym
jurysdykcję  Trybunału  wnosiły  o  orzekanie  na  podstawie  prawa międzynarodowego –  a  więc
zgodnie z brzmieniem §1 art. 38 Statutu - ale z „jednoczesnym uwzględnieniem zasad słuszności i
szczególnych okoliczności delimitowanego obszaru."

Zidentyfikowanie  przez  sam  orzekający  sąd  zasad  słuszności  jako  ogólnych  zasad  prawa
międzynarodowego mających zastosowanie w sprawie (  applicable rules  ).   
Jeden z trybunałów ustanowionych na mocy Traktatu Wersalskiego stwierdził, że jest zobligowany
do  orzekania  na  podstawie  katalogu  art.  38  Statutu  Stałego  Trybunału  Sprawiedliwości
Międzynarodowej, ale dodał też, że:                                                                            

„w ostateczności,  w braku norm prawa narodów mającego zastosowanie w sprawach
spornych,  sędziowie  przyjmują,  że  muszą  wypełnić  lukę  w  prawie  rozstrzygając  na
podstawie zasad słuszności stosowanych per analogiam, przez cały czas pozostając w
obszarze prawa narodów oraz zdając sobie sprawę z ich zmienności”. 

W  1937 roku w orzeczeniu w sprawie odprowadzania wody z rzeki Mozy (Belgia v. Holandia)
sędzia Manley Hudson podkreślił, że: 

„zgodnie z art. 38 Statutu, a nawet niezależnie od niego, Trybunał ma pewną swobodę
pozwalającą mu uznać zasady słuszności za część prawa międzynarodowego, którą musi
zastosować."

1969 r – Sprawa szelfu kontynentalnego Morza Północnego:

„Sprawiedliwość,  której  emanacją  jest  słuszność,  nie  jest  sprawiedliwością
abstrakcyjną, lecz sprawiedliwością zgodną  z normami prawa, co oznacza, że jego
stosowanie powinno być spójne i przewidywalne,

 nawet  jeśli  wychodzi  ono  poza  jego  granice  ku  zasadom  mającym  bardziej  uniwersalny
charakter.”„Na  gruncie  krajowego  systemu  prawa  słuszność  zwykle  jest  przeciwstawiana
sztywnym  normom  prawa  pozytywnego,  których  surowość  ma  być  łagodzona  w  imię
sprawiedliwości.  To  przeciwstawienie  nie  ma  swego  odpowiednika  w  rozwoju  prawa
międzynarodowego; prawnomiędzynarodowa koncepcja słuszności ujmuje słuszność jako zasadę
ogólną prawa bezpośrednio stosowaną jako prawo.”

Orzecznictwo  Międzynarodowego  Trybunału  Sprawiedliwości  oraz  trybunałów  arbitrażowych
wskazuje, że sądy międzynarodowe często wykorzystują słuszność przy interpretacji prawa, jako
dyrektywę  interpretacyjną.  Sądy  międzynarodowe  nie  zaprzeczają  istnieniu  luk  w  prawie
międzynarodowym, ale uznają swoją właściwość do wypełniania ich przez odwołanie się do zasad
słusznego   prawa.  W ten  sposób  trybunały  międzynarodowe  starały  się  unikać  konieczności
stwierdzenia sytuacji non liquet.
Nie da się jednak ukryć,  że z formalnego punktu widzenia słuszność autonomicznym źródłem
prawa międzynarodowego nie jest. W wielu orzeczeniach MTS podkreślał, że zasady słuszności
stanowią zasady ogólne prawa międzynarodowego. 
Zauważyć należy, że w każdym z cytowanych tu przypadków Trybunał starał się „zakotwiczyć”
słuszność w obrębie zasad ogólnych prawa, aby nie narazić się na zarzut orzekania  ex aequo et
bono bez wyraźnego upoważnienia.                                                                                             
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I tu dochodzimy do rozróżnienia – zasady słuszności a orzekanie ex aequo et bono. 
Art. 38 § 2 Statutu MTS stanowi: 

Postanowienie niniejsze nie stanowi przeszkody, aby Trybunał mógł orzekać ex aequo et
bono, o ile strony na to zgadzają się.

Postanowienie § 2 mocuje więc Trybunał do rozstrzygania sporu  ex aequo et bono – „na
zasadach równego i dobrego (słusznego)” – z prawa rzymskiego: ius est ars bon et aequi. 

WARUNKIEM  PODSTAWOWYM  DLA  ORZEKANIA  PRZEZ  TRYBUNAŁ  W
WARUNKACH EX AEQUO ET BONO JEST ZGODA STRON.

Przyjmuje się, że owa zgoda musi być wyraźna – nie wolno jej domniemywać. 
W praktyce ani Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ani jego poprzednik, Stały Trybunał
Sprawiedliwości Międzynarodowej nie orzekały ex aequo et bono. 
Choć były podejmowane próby umocowania Trybunału do orzekania ex aequo et bono. W 1938
został zawarty traktat między Boliwią a Paragwajem o rozstrzygnięcie arbitrażowe na podstawie
ex aequo et bono w sporze granicznym między nimi, a w 1947 r.
Gwatemala uznała kompetencję MTS do orzekania ex aequo et bono w sporze  z Wielką Brytanią
o brytyjski Honduras. Jednak do rozstrzygania nigdy nie doszło. 
Jednym  z  najbardziej  dyskutowanych  zagadnień  w  doktrynie  prawa  międzynarodowego  jest
odróżnienie orzekania na podstawie zasad ogólnych prawa uznanych przez narody cywilizowane a
orzekania ex aequo te bono. 
Rozróżnienie to wprowadził Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie
szelfu kontynentalnego Morza Północnego stwierdzając, że: 

„kiedy  jest  mowa o  tym,  że  Trybunał  wymierza  sprawiedliwość  lub  stosuje  prawo,
oznacza  to,  że  jego decyzje  znajdują  swe  obiektywne  uzasadnienie  w rozważaniach
leżących nie poza, ale w samym systemie norm prawnych, a w tym przypadku istnieje
wyraźna  norma,  która  wymaga  zastosowania  zasad  słuszności.  Nie  może  być  więc
mowy o orzekaniu ex aequo et bono, jako że taka możliwość istnieje tylko po spełnieniu
przesłanek wymienionych w art. 38 §2 Statutu Trybunału.”

Dodał też, że :

„nie chodzi tu o stosowanie słuszności wyłącznie jako sprawiedliwości in abstracto, ale
zastosowanie normy prawnej, która wymaga stosowania zasad słuszności”. 

Należy podkreślić, że kontrowersje wokół mocy wiążącej słuszności powstają tylko wtedy,
gdy  stosuje  ją  trybunał  międzynarodowy.  Bezstronny  sędzia  orzekając  musi  stosować  normy
prawne, aby jego orzeczenie było zgodne z prawem i oparte na prawie, a nie wydane ex aequo et
bono.  Jednak państwa negocjując  porozumienie  muszą  przestrzegać  tylko  kilku  reguł,  którym
społeczność międzynarodowa jako całość przyznała walor norm ius cogens. Zdanie to wydaje się
podzielać  Międzynarodowy  Trybunał  Sprawiedliwości,  który  w  orzeczeniu  arbitrażowym  w
sprawie miedzy Indią a Pakistanem (Rann of Kutch, 1968) uznał, że skoro słuszność stanowi część
prawa międzynarodowego, strony mogą kształtować swe stosunki wzajemne w oparciu o zasady
słuszności.  Podczas  gdy  sędzia  nie  może  odstąpić  od  norm  prawnych,  państwa  zawierając
porozumienie mogą je derogować, o ile tylko nie należą one do norm ius cogens. Słuszność nie
jest  jednak  jakimś  sztywnym katalogiem zasad,  które  są  słuszne  per  se,  wymaga  ona  raczej
dynamicznego  procesu  oceny  okoliczności  i  wyważenia  wszystkich  czynników,  by  uzyskać
sprawiedliwe  rozstrzygnięcie.Nie  można  też  zapominać,  że  największa  zaleta  słuszności  w
procesie stosowania prawa, elastyczność, może być też jej największą wadą. Słuszność zawsze do
pewnego stopnia zależy od tego, kto i w jakich okolicznościach ją stosuje (angielskie przysłowie
mówi, że słuszność zależy od numeru buta kanclerza),                                                                
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 a  w  związku  z  tym  narażone  są  funkcje  prawa  związane  ze  stabilnością  i
przewidywalnością.  Nawet  Międzynarodowy  Trybunał  Sprawiedliwości  nie  jest  wolny  od
zarzutów, że orzekając stosuje różne aspekty słuszności. Mimo iż zdaniem krytyków słuszność
stosowana przez sędziów haskich jest tak zmienna jak pogoda w Hadze, wydaje się jednak, że z
rozważań Trybunału  daje  się  zrekonstruować  zasady składające  się  na  słusznościowy element
prawa międzynarodowego. 

KAZUISTYKA  I  MORDOWANIE  LUDZI W  ŚWIETLE  PRAWA

W wyroku z dnia 3 sierpnia 2006r. Sąd Najwyższy uznał, że zaniechanie wydania przez ordynatora
oddziału urologicznego wewnętrznego regulaminu nakładającego obowiązek stałego nadzoru nad
chorym po operacji w znieczuleniu, nie stanowi przestępczego zaniechania w rozumieniu art. 231
§ 1 kk, gdyż źródłem takiego obowiązku są uznane i powszechnie obowiązujące zawodowe reguły
prawidłowego postępowania medycznego odnośnie do opieki pooperacyjnej.
 Dlatego -  zdaniem SN -   trudno w tej sytuacji przyjąć istnienie u oskarżonego świadomości (w
postaci  pewności  lub  możliwości),  że  jego  zachowanie  w  postaci  niewydania  regulaminu,
stanowiło  niedopełnienie  obowiązku  służbowego  i  przez  to  działał  on  na  szkodę  interesu
prywatnego.
                           WYPACZANIE  PRAWA W  POLSCE

Pytanie:    Kiedy zapłata odszkodowania odpowiada zasadom i okolicznościom współżycia 
społecznego lub interesom gospodarki narodowej. Co jest brane pod uwagę?

Odpowiedź: 

Jeśli chodzi o interes gospodarki narodowej, to ta przesłanka została usunięta z kodeksu 
cywilnego. Pojęcie to występowała jeszcze niedawno np. w art. 827 § 1 kodeksu cywilnego, który 
przewidywał, iż „Zakład Ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający albo
osoba, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą 
ponosi odpowiedzialność, wyrządziła szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa 
odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach zasadom współżycia społecznego albo interesom gospodarki narodowej”. Obecnie
przepis art. 827 mówi o „względach słuszności”. Ta zmiana terminologii wynika z generalnej 
tendencji do odchodzenia w tekstach aktów prawnych od wyrażenia, którego wprowadzenie do 
ustawodawstwa polskiego wynikało z założeń ustroju socjalistycznego. Również pojecie „zasady 
współżycia społecznego” zostało usunięte z art. 827 kodeksu cywilnego, chociaż zachowało się w 
innych przepisach np. o odwołaniu darowizny. Przyjmuje się, że zasady słuszności są szerszym 
pojęciem niż zasadny współżycia społecznego. W komentarzu do kodeksu cywilnego wskazuje 
się, że „Zasady współżycia społecznego to nieskodyfikowane powszechne normy postępowania, 
funkcjonujące aktualnie w społeczeństwie polskim i mające na celu ochronę społecznie 
akceptowanych wartości (czyli stanów rzeczy) lub dóbr niematerialnych. Zasady te mają silne 
zabarwienie aksjologiczne, co zbliża je do norm moralnych, charakter obiektywny , w czym są 
podobne do zwyczajów, oraz walor powszechności, co odróżnia je od zasad słuszności, które 
odnoszą się także do indywidualnych, rzadko spotykanych sytuacji. Otwarte pozostaje jednak 
sporne zagadnienie, w jakiej dokładnie relacji pozostają względem zakresu zasad współżycia 
społecznego zakresy norm moralnych, zwyczajów oraz słuszności”. Jeśli chodzi o zasadę  
słuszności, to w komentarzu stwierdzono, iż „Klauzula słuszności jest z kolei znacznie bardziej 
elastyczna od klauzuli zasad współżycia społecznego, pozwalając na trafne aksjologicznie i 
dlatego właśnie "słuszne" rozstrzygnięcie, odnoszące się do dotąd niespotykanych, nowych 
sytuacji społecznych, co do których nie wytworzyły się jeszcze obiektywne, powszechnie 
akceptowane w społeczeństwie zasady postępowania.                                                            
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 Bez wątpienia jednak powtarzające się w praktyce podobne zasady rozstrzygania nowych sytuacji 
społecznych nadają z czasem pewnym słusznym zasadom obiektywny walor powszechności, przez
co mogą się one stać zasadami współżycia społecznego” (Komentarz do art. 5 kodeksu cywilnego 
(Dz.U.64.16.93), [w:] A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. 
Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 
2009). W uproszczeniu można powiedzieć, że zasady współżycia społecznego, to pewne przyjęte 
powszechnie normy postępowania, które nie są ujęte w żadnym przepisie prawnym. 

Przy tej przesłance sąd bada jaka jest praktyka, zwyczaj przyjęty w społeczeństwie.

                                   czyli, że  może  to być  nawet  patologia  !? 

a jest  ich  bardzo  wiele w  antyprawnym systemie  oraz w  społeczeństwie   
postkomunistycznym .   I dalej :  W przypadku klauzuli słuszności sąd nie odwołuje się do 
panującego zwyczaju, ale raczej do własnego wewnętrznego przekonania, iż przyjęcie jakiegoś 
rozwiązania jest słuszne, sprawiedliwe.

 Kazuistyka    typowa  metoda w  sądach w Polsce  - także   słowotwórstwo  ,to   jest zgodnie z 
wykładnią  «skomplikowana i niejasna argumentacja, polegająca na naginaniu argumentów w 
celu uzasadnienia jakiejś tezy»  krętactwo  ; nadaje się do zastosowania, gdy np. nasz rozmówca 
chcąc udowodnić swoje racje stosuje  dziwne, niejasne, wykrętne a szczegółowe argumenty. Także 
o prawniku, który wykorzystuje wszystkie możliwości jakie może, możemy powiedzieć, że są one 
kazuistyczne lub sofistyczne  i mają  na  celu  stworzenie  fałszywej  argumentacji  oraz  fałszywej  
podstawy  prawnej .

                      CO  TO JEST  PRAWOMOCNE  ORZECZENIE
Jest  to  zgodnie z  prawidłowym rozumieniem  prawomocne oraz   praworządne czyli  takie  
orzeczenie  sądu , które  ma moc  wykonalności w  świetle  przepisów  prawa  procesowego  oraz  
prawa   stosowanego  podczas  orzekania  i  na  skutek  wyniku  całego  procesu  sądowego  oraz  
prawidłowego   zastosowania prawa  rzymskiego.   W  Polsce  za '  prawomocne ' uważa  się  
fałszerstwa  sędziów   to jest  orzeczenia  wydane  przez  sąd  jako  taki  bez   - na  przykład  
uwzględnienia  dowodów  ,albo  postępowania  dowodowego  ,oraz  takie  orzeczenie,  od  którego
nie  przysługuje   środek  odwoławczy  ,czyli  na przykład  takie, żeby  zamknąć  komuś  drogę  do
zaskarżenia  na  skutek  jawnego  nadużycia  oraz  działania  na  szkodę. Od  każdego  orzeczenia  
oraz  wyroku  zawsze  przysługuje odwołanie  się  do  wyższej  instancji   niezależnie  czy  jest  to 
wyrok  albo  inne  orzeczenie  o  takiej  lub  innej treści  .
( por.  także  - praworządny «postępujący lub rządzony zgodnie z prawem; też: świadczący o 
zgodności z zasadami prawa»   Słownik  języka  polskiego.)

Synonimy do słowa praworządny: 

, bezstronny, demokratyczny, dopuszczony, dotyczący moralności, dozwolony, egalitarny, etyczny, fair, 
formalny, homologowany, jawny, konformistyczny, konstytucyjny, legalistyczny, legalny, 
licencjonowany, lojalistyczny, lojalny, moralny, neutralny, nieuprzedzony, obiektywny, odpowiedzialny, 
oficjalny, prawny, prawomyślny, prawowity, prawy,  przestrzegający prawa, przyzwoity, rzetelny, 
salomonowy, sprawiedliwy, uczciwy, upoważniony, uprawniony, uznany przez prawo, zalegalizowany, 
zgodny z prawem

Praworządność - w szerokim, opisowym sensie jest to przestrzeganie prawa. Praworządne jest 
państwo czy społeczeństwo, w którym normy prawne są powszechnie przestrzegane.
W węższym, normatywnym sensie, jako zasada praworządności legalizm, czy zasada legalizmu, 
oznacza zasadę działania instytucji publicznych, zgodnie z którą instytucje te mogą działać 
wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych im przez normy prawne (praworządność 
formalna). Wyróżnia się również praworządność materialną , zgodnie z którą oprócz ram 
prawnych, organ powinien działać również zgodnie z szerszym systemem aksjologicznym i celami 
danego społeczeństwa (szczególnie spełniać wymogi sprawiedliwości).                                      101.
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Legalizmu nie należy mylić z legalnością, czyli stwierdzeniem, czy określona czynność została 
dokonana zgodnie z obowiązującym prawem. Legalizm jest ogólną zasadą, a legalność 
stwierdzeniem pewnego stanu prawnego.W krajach Europy kontynentalnej zasada praworządności 
wchodzi w skład idei państwa prawa. Obok zasady praworządności, istotnym jej elementem są 
również m.in. gwarancje praw i wolności obywatelskich. W krajach systemu common law, zasada   
Zasada praworządności stanowi jedną z podstawowych zasad funkcjonowania instytucji 
państwowych. W demokracjach liberalnych jest jedną z naczelnych zasad prawa konstytucyjnego i
administracyjnego.

Gwarancje praworządności to zabezpieczenia tego, aby zasada praworządności przyjęła realne 
kształty w rzeczywistości. Wyróżnia się dwa typy gwarancji praworządności:

• gwarancje personalne - związane są z jakością podmiotów, ludzi, powoływanych na 
stanowiska organów władzy publicznej (gwarancje etyczne, odpowiedni poziom 
wykształcenia, zapewnienie gwarancji socjalnych),

• gwarancje instytucjonalne - obejmują instytucje prawne, których celem jest ochrona 
praworządności i reagowanie na przypadki jej łamania (gwarancje w procesie stanowienia i 
stosowania prawa).

•
                                                 ŚMIECHU  WARTE
Zasada praworządności jest jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych. Została uregulowana w art.
7 Konstytucji, który mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa. Art. 7 Konstytucji wynika bezpośrednio z art. 2 Konstytucji RP, mówiącego, że 
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej.

                     Porównaj    wykładnię  dla  ' orzeczenie  prawomocne'
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2008 r. II CNP 35/08 
Skład orzekający  : Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (spr.).
Sędziowie: SN Józef Frąckowiak, SA Dariusz Dończyk.
Uzasadnienie prawne – fragment wyroku
Uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że prawomocne orzeczenie jest niezgodne z prawem ma 
charakter prejudykatu w tym znaczeniu, że otwiera drogę do dochodzenia od Państwa 
odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wydanie zaskarżonego orzeczenia. Już zatem na 
etapie rozpoznania skargi o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego wyroku z prawem zachodzi 
konieczność zdefiniowania pojęcia "orzeczenia niezgodnego z prawem".
W prawie polskim odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia niezgodnego z 
prawem uregulowana została w art. 4171 § 2 k.c. W świetle gramatycznej wykładni tego przepisu 
każde orzeczenie niezgodne z prawem, bez względu na stopień tej niezgodności, jeżeli 
spowodowało szkodę pozostającą w normalnym związku przyczynowym, stanowi co do zasady 
źródło roszczenia odszkodowawczego. 
Również dosłowne brzmienie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej 
postępowania wywołanego skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia, poprzedzającego właściwe postępowanie o naprawienie szkody wyrządzonej 
bezprawiem sądowym, mogłoby prowadzić do wniosku, że stopień naganności naruszenia prawa 
orzeczeniem sądowym nie ma wpływu na pozytywne ustalenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej. W przypadku art. 4171 § 2 k.c. oraz art. 4241 § 1 i art. art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c.
tzw. bezpośrednie rozumienie tekstu tych przepisów nie jest wystarczające, prowadziłoby bowiem 
do rozwiązań, które nie wydaje się, aby były zgodne z intencją ustawodawcy. Wykładnie 
celowościowa, funkcjonalna i systemowa uzasadniają tezę, że stwierdzenie niezgodności z 
prawem, stanowiące prejudykat dla właściwego postępowania odszkodowawczego, ograniczone 
jest do orzeczeń dotkniętych wadami rażącymi, oczywiście błędnymi, narzucającymi się bez 
konieczności pogłębionej analizy prawniczej.                                                                  
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 Nie każde zatem naruszenie prawa materialnego lub przepisów postępowania będzie mogło 
stanowić uzasadnioną podstawę skargi przewidzianej w art. 4241 k.p.c. W ustawodawstwie 
polskim pojęcie "rażącej i oczywistej obrazy prawa" przewidziane jest w przepisach regulujących 
odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów (art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) stanowi, że "za przewinienia 
służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu 
(przewinienia dyscyplinarne) sędzia odpowiada dyscyplinarnie) i rozumiane jest jako błąd łatwy 
do stwierdzenia, gdy bez głębszej analizy można zastosować właściwy przepis, a rozumienie 
przepisu prawa nie powinno budzić wątpliwości u przeciętnej osoby o kwalifikacjach 
prawniczych. Wprawdzie stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem nie musi prowadzić do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, to jednak nie można nie dostrzegać, że między 
bezprawnym orzeczeniem i przewinieniem służbowym sędziego, polegającym na oczywistym i 
rażącym naruszeniu prawa przy ferowaniu orzeczenia, zachodzą związki funkcjonalne. Pojęcie 
bezprawności sądowej nie powinno zatem być objaśniane w zupełnym oderwaniu od pojęcia, 
którym ustawodawca posługuje się przy konstruowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej 
sędziego za naruszenie prawa, które zastosował, wydając orzeczenie.

Dokonując wykładni pojęcia "orzeczenia niezgodnego z prawem" pamiętać należy, że działalność 
jurysdykcyjna sądu ma szczególny charakter. Konieczne jest zatem sformułowanie autonomicznej,
swoistej definicji bezprawności (scil. niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia). Jeśli 
zatem na gruncie odpowiedzialności cywilnej bezprawność ujmowana wąsko oznacza naruszenie 
normy właściwego zachowania się, wynikającego z ustawy (umowy międzynarodowej), to w 
odniesieniu do odpowiedzialności za wydanie orzeczenia sądowego musi być ona korygowana 
specyfiką władzy sądowniczej oraz jej ustrojem. Przy takim ujęciu bezprawności, orzeczenie 
niezgodne z prawem - w rozumieniu art. 4241 § 2 k.p.c. w związku z art. 4171 § 2 k.c. - to 
orzeczenie, które jest niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni 
przepisami, z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć (dyskrecjonalności) albo zostało 
wydane w wyniku szczególnie rażąco błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania prawa, 
które jest oczywiste i nie wymaga głębszej analizy prawniczej (por. wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 31 marca 2006 r., IV CNP 25/05 (OSNC 2007, nr 1, poz. 17).

Takie ujęcie "bezprawności sądowej" pozostaje w zgodzie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który w orzeczeniu z dnia 30 września 2003 r. w sprawie 
Gerhard Kobler, po raz pierwszy rozpatrując odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną 
przez władzę sądową, nadał przesłance bezprawności jeszcze bardziej kwalifikowany charakter, 
niż w przypadku odpowiedzialności państwa za szkodę wyrządzoną bezprawiem legislacyjnym 
(C-224/01, Gerhard Kobler v. Austria).

Trybunał wskazując na szczególne funkcje wypełniane w państwie przez sądy oraz odwołując się 
do zasady pewności prawa uznał, że państwo może ponieść odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną orzeczeniem sądowym tylko wtedy, gdy sąd naruszył prawo w sposób oczywisty. 
Wyraźnego podkreślenia wymaga, prezentowany zarówno w orzecznictwie Trybunału, jak i w 
doktrynie, pogląd, zgodnie z którym w przypadku wykonywania władzy dyskrecjonalnej 
niezbędny jest pewien margines błędu, którego popełnienie nie może rodzić odpowiedzialności 
odszkodowawczej państwa. Tylko w sytuacji, gdy granice uznania zostaną rażąco przekroczone 
(błąd rażący) państwo nie może uwolnić się od tej odpowiedzialności. Oznacza to, że mająca 
zastosowanie w przypadku odpowiedzialności państwa za szkodę wyrządzoną bezprawiem 
legislacyjnym przesłanka "wystarczająco poważnego naruszenia prawa", której istota polega na 
przekroczeniu przez legislaturę granic władzy dyskrecjonalnej (uznaniowej), w przypadku 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną bezprawiem sądowym jest niewystarczająca, bowiem 
naruszenie prawa musi być "oczywiste".                                                                                   
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 Z tego rodzaju naruszeniem - jak podkreślił ETS - będziemy zatem mieć do czynienia wyjątkowo,
bowiem "oczywistość naruszenia prawa" należy rozumieć bardzo wąsko, gdy jest ono z góry 
widoczne, bez potrzeby głębszej analizy prawniczej. Trybunał definiując tę przesłankę wskazywał 
na konieczność zbadania, czy naruszony przepis był jasny i precyzyjny w swej treści.
Takie ujęcie przesłanki oczywistego naruszenia prawa potwierdza trafność przedstawionej 
wykładni pojęcia "orzeczenia niezgodnego z prawem", zwłaszcza, jeśli przyjmiemy dodatkowo 
założenie, a nie ma żadnych powodów, aby je odrzucić, że ustawodawca polski, wprowadzając 
nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności państwa za szkodę wyrządzoną jednostce 
działaniem władzy publicznej, w tym także sądowej, chciał przystosować prawo polskie do prawa 
wspólnotowego.
Przedstawiona definicja "orzeczenia niezgodnego z prawem" w rozumieniu art. 4241 k.p.c. 
stanowi punkt wyjścia dla oceny zaskarżonego orzeczenia i w konsekwencji zasadności wniesionej
skargi     (…..)    fragment  wyroku.                                                      

PRAWO  RZYMSKIE W  POLSCE    PRAKTYCZNIE   NIE  ISTNIEJE 

Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel 
respondere. – Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez 
uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.

'Kolejnym wielkim dziedzictwem cywilizacji klasycznej jest prawo rzymskie z wypracowanymi 
zasadami równości, godności, sprawiedliwości (equitas, honestas, iustitia). Jeśli zasady te nie są 
respektowane, wówczas zanika wolność i rodzi się tyrania. Rzymianie stworzyli praktyczne wzory
dla współczesnych systemów legislacyjnych. Godność wymaga zachowania prawa: żyj godnie, nie
szkodząc drugiemu; daj każdemu, co mu się należy. Współczesne kodeksy karne winny 
respektować uniwersalne idee prawa rzymskiego, gdyż są one znakomitą szkołą myślenia 
prawniczego. Prawo rzymskie może integrować prawo całej planety, w szczególności obecnie, w 
dobie globalizacji. Niestety, sytuacja na wydziałach prawa na polskich uniwersytetach wskazuje na
spore zaniedbania w tym względzie. Jest niezwykle niepokojące, że te niepokojące, negatywne 
zmiany wprowadzone zostały także na Uniwersytecie Jagiellońskim.'(....)  

W gettowym Kodeksie  Karnym  profesora  Zolla  brak   jest odpowiednio  ostrych  kar  za
przestępstwa  seksualne, są  to przepisy w porównaniu z  przepisami w  innych  krajach  bardzo
liberalne  oraz łagodne, które stosowane  są  najczęściej w zawieszeniu  i sprawcy  nie ponoszą
faktycznie  żadnej  kary, zaś  skutki   gwałtu  (  o  czym będzie  mowa w  specjalnej  wrzutce
Białego  Orła )  oraz  przestępstw seksualnych  w tym      zorganizowanego  handlu  kobietami  są
długotrwałe  i mogą  prowadzić  nawet  do śmierci    samobójczej oraz  długotrwałych następstw
psychicznych  ofiary.  Kodeks  Zolla  nie  zawierał  zakazu  uprawiania  prostytucji  ani  zakazu
korzystania z  prostytucji  i umożliwiał  ten proceder  jako  bezkarny  wraz z zarażeniem  wirusem
HIV  na skalę  masową  na przykład  przez  jedną  prostytutkę. 

           UWAGI  O PRACY    PROKURATUR   oraz sądów.
                              Dane  z  25  sierpnia  2012 
 Sytuacja  obecna  w  prokuraturach  która  trwa  wiele  lat  wymusza zastosowania   kontroli   
pracy  prokuratorów   ,  pomimo że  są  to  na  ogół  młodzi  ludzie w  przedziale  wiekowym  od  
30   do  40  lat  ,ale  nauczeniu  kazuistyki  oraz  poplecznictwa   i dlatego  zamiast  zwykłych  
cywilnych  sekretarek  , które  nie  mają   pojęcia  o  prawie    i zajmują się tylko    pracą  
administracyjną  ,w sekretariatach   powinno  się zatrudnić  prawników   jako sekretarzy  
prawnych   a    nie  cywilne  osoby   którzy   mieliby  wgląd w  akta  oraz  korespondencję  
przychodzącą i wychodzącą  z   prokuratur  i  którzy   kontrolowaliby  pracę  prokuratorów.            
Innego wyjścia  nie  ma,   bo  nie  ma   możliwości  sprawdzenia wstecz
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 '  zaszłości  systemowych  ' oraz bardzo  wielu spraw  które  będą  musiały być  zrewidowane  
oraz  podjęte  na  nowo.  W  sądach   jest  podobna  korupcja  jak w  prokuraturach  ,może  nie  tak 
masowa  jak w    prokuraturach, co  ma oczywiście  związek z  mentalnością  sędziów  i   
prokuratorów   oraz    ich wykształceniem   opartym  na PRL-owskich    pokrętnych 
kodeksach  ,dlatego  także w  sądach  powinni  pracować  sekretarze  prawni a nie cywilne  panie  
od   wysyłania  i  przyjmowania  pism. 

                             ORGANIZACJA  PROKURATUR.
PRLowska Ustawa  o  Prokuraturze  musi  być  znowelizowana    wg  mojego  projektu bo raz , że 
opiera   się na   przestarzałym  oraz  niepotrzebnym postępowaniu  przygotowawczym,  a  dwa  nie
uwzględnia karnej  odpowiedzialności  prokuratorów   i  nie  jest   kompatybilna z  nowym  Ko-
deksem Postępowania   Karnego.   Nie  może  być  mowy  o żadnym  zgromadzeniu oraz  kole-
gium  dyscyplinarnym   jak  też o  sądzie  dyscyplinarnym   lub  rzeczniku dyscyplinarnym  lub 
wyłącznie  aresztowania  na gorącym   uczynku  lub tzw.  uchybieniu   albo  przewinieniu  służbo-
wym ,które   dotyczy przestępstwa takiego  jak  w przypadku  sfałszowania   postanowienia  przez 
prokuratora  Kukuryka ,   lub przestępstw  prokuratora  Brona , albo    prokuratora  okręgowego , 
ale   musi  obowiązywać jawna  odpowiedzialność  karna   prokuratora wg   Kodeksu  Karnego 
taka  sama    jak dla każdego  obywatela  Państwa  bo  Kodeks   Postępowania Karnego   mówi, że 

 Art. 2.  § 2. Nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.  Pro-
kuratura  Apelacyjna  powinna  ulec  likwidacji , ponieważ   do  orzekania  odnośnie apelacji  od 
wyroku    jest   sąd    a    nie  prokuratura  i  dotychczas  prokuratury apelacyjne służyły    do wy-
bierania  kolegów  do pracy w  prokuraturach  oraz  do rozpatrywania  zażaleń  na   fałszowane  
postanowienia  prokuratury   niższej  instancji ,to jest  postanowień  o odmowie  wszczęcia  śledz-
twa  lub dochodzenia   podobnie jak prokuratury  okręgowe . .Tryb zaskarżania  takich  sfałszowa-
nych  postanowień  albo umorzeń polegał   jak dotąd na przeniesieniu akt   do   prokuratury  okrę-
gowej  lub  do sądu rejonowego,  gdzie  zażalenie leży   minimum 6  tygodni  ,  potem  ponownie  
wraca  do rozpatrzenia  do  tej samej prokuratury i tak  w nieskończoność. W  prokuraturach  rejo-
nowych   nawet utworzono  wydziały ds. przestępczości  gospodarczej  które  prowadziły takie  
same postępowania przygotowawcze  jak  i   inne wydziały .   

Oto   PRL- owski zapis    odnośnie  pracy   prokuratur apelacyjnych  i   okręgowych:

‘ Prokuratura apelacyjna z zasady nie prowadzi własnych śledztw, z wyjątkiem spraw przestępczo-
ści zorganizowanej. Jej funkcje w postępowaniu przygotowawczym to przede wszystkim sprawo-
wanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi przez prokuratury 
okręgowe i rejonowe (§ 6 ust. 1 pkt. I zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wewnętrz-
nej organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury). W zakres postępowania 
przygotowawczego wchodzi ponadto udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem apelacyj-
nym w sprawach rozstrzyganych w toku postępowania przygotowawczego

 Natomiast prokuratura okręgowa w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzi odpo-
wiednio nadzór instancyjny i nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowa-
dzonymi w prokuraturach rejonowych. Oprócz tego, prowadzi śledztwa własne i występuje w tych 
sprawach przed sądem pierwszej instancji oraz bierze udział w posiedzeniach sądu w sprawach 
rozstrzyganych w toku postępowania przygotowawczego  .” 

                        Czyli  fikcja a   nie rzeczywiste  postępowania  karne  ! 
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Do  prowadzenia  spraw  wagi  państwowej     powinien  być  uprawniony Prokurator Generalny  
oraz   ewentualnie jego   zastępca  ,    którzy  jak  dotąd  nic  nie  robią  poza sprawowaniem  
funkcji  i  przetwarzaniem danych  osobowych    oraz    nadzorem administracyjnym  niezliczonej  
ilości  biur, departamentów,  wydziałów  i   sekcji  w Prokuraturze  Generalnej , zaś  prokuratury 
okręgowe powinny  prowadzić sprawy  o wadze i znaczeniu  większym , na przykład sprawa  
Okręgowej Izby Lekarskiej  w Lublinie powinna  leżeć w gestii  prokuratury okręgowej  oraz  
jakieś  duże  afery  np. gospodarcze  i inne  podobne .  

PROKURATOR  GENERALNY.

Jak  dotąd  miał   i  ma  związane  ręce  PRL-owską  Ustawą  o Prokuraturze  , która w  roku  2008 
podczas kadencji  Lecha  Kaczyńskiego  została  jeszcze  bardziej  nadmiernie  rozbudowana z  
wielką  ilością    biur  oraz  departamentów,    dyrektorami  oraz  ich  p.o.  i   zastępcami   z 
dodanymi przepisami  administracyjnymi  jako  nadbudowa  do tego  PRL- owskiego zabytku  
socrealistycznego ' prawa' .

Prokurator  Generalny  nie  ma możliwości  czynnego  uczestniczenia w   działalności   prawnej  
państwa  oraz    nawet  kontroli  prokuratur , o  ile  takie  kontrole w  ogóle  
miały  miejsce ,a  dotychczasowa  działalność   tego  urzędu  jest taka sama  jak    każdej innej  
prokuratury  oraz  policji.    Zwierzchnikiem Prokuratora  Generalnego   jest  w  normalnym  
systemie  prawnym  zawsze  Minister Sprawiedliwości   i był nim w II  RP i  który  jest    
wielokrotnie   wymieniany w    Ustawie  o Prokuraturze   przy  podejmowaniu decyzji  razem z    
Prokuratorem  Generalnym.                          
Chodzi  o to  aby  obecnego  Prokuratora  Generalnego  wyposażyć w  konkretne  uprawnienia , a  
także   chodzi   o zasadę  tworzenia  ustroju prawnego   na przyszłość. 
Ale  niestety ,   obecna  Krajowa  Rada  Prokuratury  stoi    raczej na stanowisku     
zachowawczym,  to jest utrzymywania  PRL- owskiego    pseudo-ustawodawstwa  i wg   uchwał  
oraz  danych  nt.  tej  rady  nie  potrafiła  nawet  opracować  odpowiedniego kodeksu etyki 
zawodowej  dla  prokuratorów  i wyprodukowała   w roku 2012 żenujący  knot prawniczy, 
niezgrabny językowo konglomerat  przepisów oraz  zasad  etyki  zawodowej nadający się  do  
kosza  na  śmieci. 

Trudno  nawet  wymagać  od  systemowych prokuratorów w  tej  radzie, żeby  opracowali  jakiś  
znakomity  akt  prawny  dla  swoich  kolegów  i   koleżanek  w  prokuraturach,  którzy są  wszyscy
lub większośc  przestępcami.Świadczy  o tym zachowawczy zapis w zbiorze  zasad etyki  
opracowanym przez  KRP:   '  W publicznych wypowiedziach na temat jakiegokolwiek 
postępowania prokuratorowi nie wolno dyskredytować przedstawicieli prowadzącego je organu  
'(….)  zamiast  zakazu  poplecznictwa  zawodowego.  Albo  taki  zapis: § 23.Prokurator nie 
ubiega się o nienależne zaszczyty, nie zabiega o skupienie uwagi mediów na swojej osobie lub 
działalności oraz nie uprawia autoreklamy'.  A  przecież  wybitny  prokurator  oraz  wybitny 
prawnik  poczytywałby  sobie  za  zaszczyt bycie medialnym  autorytetem !

Co  to jest  prokuratura  :
 ' Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój 
cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie 
przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako 
czynnik opiniodawczy. W niektórych państwach (zwłaszcza w tych, w których panuje system 
prawa o charakterze anglosaskim), prokuratura jest instytucją niezależną, niezawisłą i samorządną 
(tak jak sądownictwo). W większości państw prokuratura jest podległa rządowi lub określonemu 
ministrowi. Powszechny jest też podział na pion cywilny i wojskowy (tak jak sądownictwo).'
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  Nowelizacja        Vanguard  Promotion  Polska PRL-owskiej Ustawy  o  Prokuraturze  wraz  
kodeksem  etyki  dla  prokuratorów   jest   o całe  niebo   lepsza niż   socreal  rodem z    
zamierzchłej  komuny  jakim  jest   ustawa z  roku  1985,  ponadto  nowa Ustawa  o   prokuraturze 
zakłada  między  innymi   całkowicie nową  organizację  oraz  strukturę  prokuratur,  nowoczesną  
Krajową  Radę  Prokuratury   na  czele z  Prokuratorem  Generalnym, eliminuje  całkowicie  
jakiekolwiek  poplecznictwo  prokuratorów  oraz  przestarzałe  komunistyczne  przepisy o   
odpowiedzialności  dyscyplinarnej  oraz  o PRLowskim postępowaniu  przygotowawczym, 
zakłada    pełną  kontrolę   pracy  każdego  prokuratora, oraz    między  innymi  wyposaża   
Prokuratora  Generalnego w  bardzo szerokie  kompetencje  jakich  do  tej  pory  nie  posiadał.
Z nowego   projektu   PRL-owskiej  Ustawy  o Prokuraturze został   usunięty także    tzw. asystent 
prokuratora    jako   funkcja  czysto  administracyjna ,ale  de  facto  prokurator  na przyuczeniu  
oraz    asesor ,  który  był w  tradycji  prawnej   przypisany  do  systemu   sądownictwa,  a nie  do   
prokuratur. 
Asesor (hist. prawa) – urząd sądowy w I Rzeczypospolitej, uzupełniał komplet sędziowski i był 
doradcą sędziego. Występował między innymi w sądach ziemskich.
 Był urzędnikiem obieralnym, czasem nazywano go komisarzem. 
                                                                                        
1.  Asesor (prawn.)   od  okresu  PRL-u –
urząd w sądach administracyjnych, prokuraturach, notariacie oraz izbach komorniczych który 
obejmuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (najczęściej po zdanym egzaminie 
zawodowym) w celu przejścia swoistego okresu próby, który uprawnia do otrzymania 
bezterminowej nominacji (np. prokuratorskiej). 
Posiada prawnokarny status funkcjonariusza publicznego w zakresie w jakim na podstawie 
przepisów prawa wykonuje funkcje właściwe dla zastępowanego organu, czyli prokuratora, 
komornika notariusza itd. 

Asesor prokuratury  j.w  - osoba przygotowywana do wykonywania obowiązków prokuratora. 
Staż asesorski polega na zdobywaniu praktyki i doświadczenia zawodowego, zazwyczaj poprzez 
wykonywanie czynności prokuratorskich. Asesorem może zostać mianowana osoba, która 
ukończyła aplikację prokuratorską i złożyła egzamin prokuratorski.”
Do    nowej  Ustawy  o Prokuraturze  dołączyłam   zmodyfikowany   przeze  mnie nieudolny  
projekt  uchwały Krajowej  Rady Prokuratury  ze stycznia   2012 jako zbiór zasad  etycznych  
prokuratora.  Na  początku  grudnia  2012  wysłałam  do  Andrzeja  Seremeta  Prokuratora  
Generalnego    także  wyciąg (który  nie  był  mu  doręczony w  Prokuraturze  przez  mafię  
systemowych  prokuratorów  ) w jaki   sposób  usprawnić    organizację  prokuratur. W  informacji 
tej  znajdują się  następujące  dane    dotyczące  konieczności  wprowadzenia  rozporządzenia  
przez  Prokuratora  Generalnego w  sprawie  organizacji  prokuratur. 

1.   W  sprawie  zniesienia obowiązku  odbierania  oraz  nadawania  przez prokuratotów  
pism   poleconych w  każdej sprawie  .  Przesyłka polecona powinna dotyczyć  wyłącznie  
wezwań  oraz  pism z terminem  zawitym a   nie każdego pisma    niezależnie czego  dane 
pismo dotyczy. 

 Odbierałam  bardzo dużo  takich  pism  i za  każdym razem  musiałam   się fatygować  do urzędu 
pocztowego   po odbiór systemowych  fałszerstw  i innych  pism.   Pismo adresowane  pod 
wskazany adres  zamieszkania uważa  się za doręczone pod warunkiem ścisłej ewidencji  pism 
oraz  w  zależności od tego,  czy  zostało nadane  jako  pismo priorytetowe  czy  jako  zwykłe.
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2.  Wprowadzenie   obowiązku zamieszczania  przez  prokuratorów  danych  
adresowych   jednostki  prokuratury , bowiem  jest  skandalicznym  oraz  niedopuszczalnym 
zwyczajem większości  prokuratorów   nie zamieszczanie  danych  adresowych   poza  samą tylko 
nazwą   jednostki  prokuratury i trzeba  samemu  w  internecie   szukać  adresów prokuratur .
W mojej  nowej  ustawie  o  prokuraturze    Art.  13c.  4) 1 .jest  mowa   o   standaryzowanych   
drukach dla  prokuratur   , ale  można takie  druki   z  danymi adresowymi     wprowadzić  
3.   Wprowadzenie  na  stronie  internetowej  Prokuratury Generalnej   adresów wszystkich 
prokuratur w  Polsce  według  miast  oraz dzielnic w  miastach ,to jest wg  rejonizacji, bowiem    
nie  można się   dowiedzieć      mieszkając  w Krakowie czy w Lublinie  jaka  jest rejonizacja    dla
poszczególnych ulic w Warszawie oraz w  każdym innym  mieście   oraz do  której dzielnicy  
należą te ulice i    pod którą  podlegają  prokuraturę  , i  na  przykład  ja wielokrotnie musiałam 
dzwonić  do różnych prokuratur  w  innych  miastach , żeby uzyskać adres jakiejś    prokuratury  
rejonowej    nie  znając  dzielnicy oraz  dokładnej rejonizacji  jakiejś prokuratury.

                                                 
Jak, kogo i za ile kształci się w Krajowej Szkole Sądownictwa i 
Prokuratury

środa, 26 czerwca 2013 11:36 

Rozmowa z Moniką Krywow, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od początku swego istnienia budziła kontrowersje. 
Zmieniały się też regulacje dotyczące jej funkcjonowania. Czy Pani zdaniem udał się ten projekt, 
patrząc z punktu widzenia dostępu do zawodu, efektywności kształcenia, w tym kształcenia  
ustawicznego?
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w swym założeniu miała sprawić, że dostęp do zawodu 
sędziego i prokuratora będzie w pełni transparentny, jeden ośrodek szkolenia miał zagwarantować jednolite
i w pewnym sensie elitarne kształcenie przyszłych sędziów i prokuratorów. Nie zapominajmy, że KSSiP 
przekazano również kształcenie ustawiczne sędziów, co jest przecież ich obowiązkiem  ustawowym.

A jak jest w praktyce?

Rzeczywistość daleka jest od ideału. Ale może zacznijmy od początku. Szkoła powstała w 2009 r. i 
przewidywała pięcioletnie kształcenie. Założono, że  pierwszy rok kształcenia to tzw. aplikacja ogólna a po
jej zakończeniu część aplikantów przechodzić miała na aplikacje specjalistyczne:  sądową i prokuratorską. 
Przyjmowano zatem większą ilość osób na aplikację ogólną, by wybrać najlepszych na aplikację sądową i 
tych lepszych na aplikację prokuratorską.

 Z uwagi na fakt, że aplikanci aplikacji ogólnej otrzymywali od Państwa  stypendium w wysokości ponad 
3000 zł netto, objęto ich obowiązkiem odpracowywania tego świadczenia  przez dwa lata w charakterze 
asystenta sędziego albo referendarza. Fakty są  jednak takie, że nigdy do tego nie doszło, ponieważ  w 
2010 r. zaczęły się prace legislacyjne dotyczące zmiany tej ustawy by znieść ten obowiązek i uchwalono 
zmiany w tym zakresie. Stało się tak dlatego, że stypendium aplikantów aplikacji ogólnej było wyższe od 
zarobków asystentów sędziów, które wynoszą minimalnie 2640 zł  brutto,  i żaden aplikant nie chciał 
odpracowywać tego stypendium jako asystent sędziego. Zrobiono więc ukłon w stronę aplikantów i 
Państwo Polskie do chwili obecnej wypłaca aplikantom aplikacji ogólnej bezzwrotne stypendium w 
wysokości 3650 zł.  

Ilu osób to dotyczy?
Według zarządzenia z 2012 r. tegoroczny nabór obejmuje około 100 osób, ale wcześniej przyjęto 300 osób 
z założeniem, że tylko 150 osób przejdzie na aplikacje specjalistyczne. Co oznacza, że 150 osób dostawało
roczne bezzwrotne stypendium, za to tylko, że chcą uczyć się w Krakowie. 
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Taka  darowizna ze strony Państwa, która nie daje żadnych  gwarancji, że te osoby zostaną w wymiarze 
sprawiedliwości, może budzić co najmniej zdumienie. Zresztą, już wiadomo, że gros osób uczących się w 
KSSiP nie zamierza wcale zasilić szeregów korpusu sądowego. Pojedyncze przypadki rzeczywiście 
przyjęły etaty referendarskie czy asystenckie, ale dalekie jest to od wstępnych optymistycznych założeń, 
jakie poczyniono.  

Dlaczego nie ma zainteresowania?
Z bardzo prozaicznej przyczyny. Stypendium aplikantów aplikacji ogólnej jest wyższe niż zarobki  np. 
asystentów sędziów i niewiele niższe niż wynagrodzenie referendarzy sądowych. Dla porównania, 
odpowiednikiem dzisiejszej aplikacji ogólnej była wcześniej aplikacja referendarska, podczas której 
aplikanci zarabiali około 1050 zł miesięcznie przez cały okres trwania aplikacji, czyli trzykrotnie mniej niż
obecnie aplikanci aplikacji ogólnej. W Szkole aplikanci po przejściu na aplikację specjalistyczną 
otrzymują  stypendium ponad 4 tys. zł miesięcznie, dysproporcje są więc kolosalne. Zresztą problem  
dotyczy nie tylko pieniędzy, otóż obecnie zablokowano byłym aplikantom aplikacji referendarskiej etaty, 
żeby umożliwić ich  objęcie  przez absolwentów KSSiP. Efekt jest taki, że część tych osób po aplikacji 
referendarskiej zrezygnowała z bycia referendarzem na rzecz bycia asystentem sędziego, ale już w 
wyższych instancjach, bo wtedy przepisy dawały takie możliwości.                                                     

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę, że KSSiP jest ośrodkiem odpowiedzialnym za 
kształcenie ustawiczne sędziów. Szkoła argumentuje, że nie może zaproponować więcej szkoleń 
ponieważ ma bardzo ograniczony budżet. 

To nieprawda. De facto to Szkoła  planuje budżet i decyduje, jakie środki zostaną przeznaczone na 
kształcenie aplikantów, a jakie na kształcenie ustawiczne dla sędziów. Sytuacja jest dramatyczna. Znam 
sędziów, którzy przez cztery lata próbowali dostać się na szkolenie w KSSiP i im się to nie udało. O 
asystentach i referendarzach już nawet nie wspomnę. Szkolenia są organizowane np. dla grupy 50 osób i 
trzeba naprawdę wiele szczęścia i zachodu, żeby dostać miejsce. Nie ma też co do zasady ustalonego 
harmonogramu na rok z góry (a jak jest, ulega on zmianom, np. już dwukrotnie w tym roku). Jak  przy 
takiej praktyce sędzia ma zaplanować szkolenie? Przy zmianie terminu szkolenia może okazać się, że ma 
wtedy wyznaczoną wokandę i już nie może jej odwołać. 

Może remedium na brak miejsc szkoleniowych dla sędziów ma być propozycja szkoleń 
systemowych. Przedstawicie KSSiP przekonują, że szkolą przedstawicieli poszczególnych sądów, po 
to aby ci przekazali wiedzę dalej w swoich sądach. 

Cały dowcip polega na tym, że nie do końca tak jest. Wiem, że swego czasu zostali przeszkoleni czterej 
sędziowie sądów apelacyjnych w zakresie jednego ze szkoleń, a potem wygrali przetarg…  żeby szkolić w 
KSSiP. Więc nie jest tak, że wiedza jest przekazywana wewnętrznie, bywa, że szkoli się wykładowców po 
to, żeby potem mogli szkolić w ramach Szkoły. W tej chwili rozpoczął się cały cykl szkoleń z 
elektronicznego nadzoru nad sądami,  zaplanowany dla dziewięciu  tysięcy  osób właśnie w ramach 
systemowego szkolenia. 
W ramach szkolenia systemowego przewiduje się jeszcze trzy tematy: ochronę praw człowieka, prawo 
europejskie oraz badanie śladów biologicznych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jeśli z tych 
zagadnień mają być przeszkoleni wszyscy sędziowie, to biorąc pod uwagę, że w dwóch ostatnich latach 
przeszkolono 1500 sędziów,  to przy 10 tysiącach sędziów przeszkolenie wszystkich zajmie przeszło 7 
lat…
A nie ma żadnych gwarancji, że w międzyczasie nie zmienią się przepisy …

Dokładnie, prawo UE jest dość dynamiczne. Przy ochronie praw człowieka nie ma wprawdzie takiej 
dynamiki, bo Konwencja jest stała i orzecznictwo jest już mniej więcej ugruntowane, ale problemem jest 
to, że weszła w życie Karta Praw Podstawowych, która również zawiera przepisy dotyczące gwarancji i 
prawa do sądu i obawiam się, że w związku z tym,  już w tym momencie program szkolenia jest nie do 
końca aktualny… 
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Głośno mówi się o tym, że istnieje konflikt między dyrekcja KSSiP a jej Radą Programową, czy to 
prawda?

Rzeczywiście jest tam konflikt natury kompetencyjnej, powstały na skutek zaniechań legislacyjnych 
podczas tworzenia ustawy. Rada Programowa może opracowywać wstępne koncepcje szkoleń, opiniować 
wykładowców (ale to też jest już raczej bardziej utrwaloną praktyką niż regulacją ustawową), ale de facto 
to Dyrektor Szkoły ma pełną władzę  decyzyjną, co zostanie w praktyce i w jakim wymiarze szkolenia 
będą zrealizowane. Jeśli Dyrektor nie zaplanuje środków budżetowych na realizację szkoleń ustawicznych,
to nawet jeśli prezesi sądów okręgowych i apelacyjnych zgłaszali zapotrzebowanie na dane szkolenia, to 
one i tak nie będą zorganizowane. Powód : Szkoła nie ma pieniędzy. 
Wynika z tego, że szkolenie ustawiczne jest ostatnią rzeczą przewidzianą w budżecie. Priorytetem jest 
Niestety tak. Coraz więcej osób mówi o tym, że taka polityka jest nieporozumieniem. Dlaczego mamy 
wydawać prawie 11 milionów złotych (dane za 2012 r,). na aplikantów aplikacji ogólnej, którzy nie 
wnoszą nic do wymiaru sprawiedliwości. A w każdym razie nie ma żadnych gwarancji, że tak będzie. 
Największy rocznik aplikacji ogólnej pochłonął ogromne pieniądze (stypendia plus wynagrodzenia 
wykładowców). 
                                                                                
O jakich kwotach mówimy dokładnie?

Proszę bardzo, dysponuję informacjami z KSSiP, które uzyskałam w trybie dostępu do informacji 
publicznej z prawem ponownego wykorzystania. Całkowity koszt aplikacji ogólnej w 2009 r pochłonął 1 
435 641 zł,w tym na stypendia aplikacji ogólnej przeznaczono 933 744 zł. W 2010 r. całkowity koszt 
aplikacji ogólnej to już 16 894 439 zł,w tym stypendia 14 471 442. W 2011 r całkowity koszt  to 14 984 
616, w  tym koszt samych stypendiów  to 11 581 592. I wreszcie w 2012 r. widać już pewną racjonalizację 
wydatków, bo całkowity koszt aplikacji ogólnej wyniósł 10 821 592, z czego stypendia kosztowały 7 943 
757.
Wracając jeszcze do szkoleń. Uważam, że sposób ich prowadzenia też powinien zainteresować organa 
nadzoru. Podam przykład, są sytuacje, że 20 osobowa grupa jest dzielona na dwie mniejsze 10 osobowe. 

Dotyczy to szkolenia ustawicznego czy podstawowego?
Zarówno jednego jak i drugiego. Jest niestety tak, że sztucznie tworzone są małe grupy, żeby wykładowca 
mógł wyrobić godziny. A wynagrodzenia dla wykładowców nie są wcale małe. Stawki określone w 
zarządzeniu czasami wręcz szokują. Jeśli mam być szczera zapytam, dlaczego na aplikacjach 
korporacyjnych wykłady mogą być prowadzone dla grup 200 osobowych (dodajmy, że ci aplikanci 
ponoszą koszty aplikacji), a tutaj 20 osobowa grupa jest zbyt duża. Jaka w tym logika i gospodarność 
publicznego pieniądza! Ale najbardziej niepokojące jest w tym wszystkim to, co podkreśla Prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Andrzej Zwara. Szkoła kształci za publiczne pieniądze ludzi, którzy 
wcale nie  będą chcieli przyjść do zawodu. Bo są już takie sygnały. 

Zresztą sami sędziowie, nawet z Krajowej Rady Sądownictwa nie wiedzą, czy  długotrwałe 
procedury konkursowe nie zniechęcą absolwentów KSSiP do konkursów na wakaty sędziowskie. 

Myślę, że część aplikantów na pewno jest zdeterminowanych, żeby dostać etaty sędziowskie. Ale jest 
jeszcze pytanie, któremu też trzeba stawić czoła, mianowicie, czy te osoby rzeczywiście wypełniają 
wymogi, żeby być sędziami. Bo jeśli aplikant przez pięć  lat kształci się w warunkach szkoły, a do tego ma
roczny staż jako referendarz sądowy, to co będzie wtedy, kiedy będzie musiał w końcu jako sędzia wejść 
na salę?  Symulacje rozpraw nie oddają tego, co dzieje się na sali. Obawiam się, że te osoby mogą po 
prostu nie być przygotowane psychicznie do tego, żeby orzekać o czyjejś winie, bądź niewinności w 
jakiejś poważnej sprawie. Jeszcze zapanować nad salą, co czasem nie jest wcale łatwe. Zgadzam się, że 
absolwenci Krajowej Szkoły będą bardzo dobrze wykształconymi teoretykami, jednak  uważam, że KRS 
będzie miała poważny problem, kiedy będzie musiała przeciwstawić osoby, które w jakiś sposób czynnie 
wykonują zawód związany z wymiarem sprawiedliwości z absolwentami szkoły, którzy przez 5 lat byli 
szkoleni teoretycznie. Czy takie kształcenie ma coś wspólnego z koroną zawodów prawniczych?
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Czy Pani zdaniem powinno dojść do decentralizacji szkoły? Wiele osób argumentuje, że jeden 
ośrodek kształcenia jest nonsensem.

Podzielam stanowisko, że kształcenie w Krakowie wszystkich aplikantów jest wielkim mankamentem. Co 
prawda aplikanci dostają stypendium w wysokości 3600 zł, ale te same pieniądze dostają osoby z  
Krakowa, jak i z Gdańska czy Szczecina. Co więcej nie ma wystarczającej liczby miejsc w Domu 
Aplikanta. Część aplikantów musi wynajmować  mieszkania, żeby móc się szkolić. Zresztą Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Asystentów Sędziów walczyło o to, żeby staż asystencki, przewidziany według nowych 
zasad deregulacyjnych nie był przeprowadzany przez KSSiP. Po pierwsze nie przygotowano zmian do 
ustawy o KSSIP, która dawałaby jej takie uprawnienia, a po drugie nikt nie chce zostawiać całego swojego 
życia, żeby jechać na dzień szkolenia do Krakowa. Sami Prezesi Sądów Apelacyjnych zaoferowali, że 
przeprowadzą takie szkolenie i będą odbywały się w rejonach danej apelacji. 

Każde szkolenie w KSSiP to pieniądze publiczne zaangażowane na rzecz podniesienia efektywności 
wymiaru sprawiedliwości. Takie są przynajmniej założenia. Jak ocenia Pani sposób gospodarowania 
tymi środkami budżetowymi, szczególnie w dobie kryzysu?
                                                                    
Uważam, że byłoby dobrze, gdyby Najwyższa Izba Kontroli zbadała poziom tej gospodarności. Moim 
zdaniem, sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi jest fatalny. Nie ma pieniędzy na szkolenia 
ustawiczne dla sędziów, tymczasem z przerażeniem usłyszałam, że właśnie ogłasza się przetarg na 
przebudowę strony internetowej KSSiP. Cel:  żeby umożliwić kandydatom kontakt on-line, w tym 
zagwarantować możliwość składania aplikacji elektronicznych. Jest to z pewnością ważne, ale czy 
priorytetowe biorąc pod uwagę obecną sytuację wymiaru sprawiedliwości? Na marginesie mówiąc, 
ośrodkiem odpowiedzialnym za kształcenie powinien być Lublin, ale z uwagi na fakt, że od lat trwa 
remont zabytkowej siedziby, który pochłonął już grube miliony z budżetu państwa, ani jedna osoba się tam
nie szkoliła od dłuższego czasu. I nie wiadomo, kiedy się wyszkoli. 

Ile osób przeszkoliła Krajowa Szkoła?

To już inna, również ciekawa historia. Otrzymałam pismo z KSSiP, w którym wskazuje się, że 
przeszkolono 20 046 osób w 2012, z kolei na konferencji w KRS podano już liczbę 22 247. Gołym okiem 
widać jakąś kreatywną statystykę. Ale jest jeszcze większy problem, mianowicie z uwagi na to, że część 
szkoleń jest cyklicznych, to osoby, które w ramach cyklu musiały być na 3 szkoleniach potraktowano 
każdorazowo jako inną osobę, czyli w praktyce 3 razy liczono tę samą osobę. Czy wyobraża sobie pani, że 
Krajowa Szkoła w ogóle nie posiada statystyki przeszkolonych osób z podziałem na grupy zawodowe: 
sędziowie, prokuratorzy, referendarze, urzędnicy sądowi etc.? Np. w ubiegłym roku zaczął się projekt  
przeszkalania w ramach nadzoru elektronicznego, który objął również  kierowników sekretariatów. 
Obawiam się więc, że nie jest prawda, że rzeczywiście zostało przeszkolone ponad 20 tys. osób. Nikt nie 
jest się w stanie dowiedzieć również, ile jest w ramach tego szkoleń ustawicznych, w powoływanym 
przeze mnie piśmie Szkoła mówi o ponad 400 szkoleniach… czyli ilu? Uważam, że odpowiedź Krajowej 
Szkoły, organu publicznego, że nie prowadzi takiej statystyki jest kompletną kompromitacją. 
Wielkim problemem tej szkoły jest brak transparentności w kwestiach pryncypialnych np. jak został 
obsadzony Dyrektor szkoły, jak trafiają tam wykładowcy, według jakich kryteriów? 
Nazwiska Rady Programowej robią wrażenie, ale np. wprowadzenie do szkoleń systemowych tematu 
dotyczącego  dowodów biologicznych, ewidentnie wynika, moim zdaniem z tego, a chciałabym się mylić, 
że w Radzie Programowej mamy eksperta zajmującego się tym tematem. 

Czy resort sprawiedliwości interesuje się tym, w jaki sposób funkcjonuje Szkoła?

Myślę, że zauważono problem. Zaczęto pracować nad zmianami do założeń nowej ustawy o KSSiP. 
Ostatnio na posiedzeniu Komisji Senackiej minister Hajduk wyraził pogląd, że aplikacja ogólna nie spełnia
pokładanych w niej oczekiwań, w związku z tym potrzebne są zmiany. Myślę, że resort powinien wykazać 
się teraz determinacją we wprowadzaniu zmian, bo naprawdę sytuacja tego wymaga. W funkcjonowaniu 
szkoły powinno dojść do generalnych zmian. Już widać, że założenia była błędne. 
                                                                         
                                                                                                                                                                111.



Wymiar sprawiedliwości, który polega na dyskryminacji innych osób już w trakcie nauki nie sprawdzi się. 
Wielu ludzi czuje się oszukanych, bo jest grono wybrańców Krajowej Szkoły, którym stwarza się 
bezprecedensowe warunki -wysokie stypendia i gwarancje zatrudnienia a cała reszta musi się 
podporządkować. Jak mają się czuć aplikanci referendarscy, którym zablokowano etaty tylko dlatego, że 
absolwenci Szkoły mają pierwszeństwo?
Poza tym Szkoła nie może być traktowana przez sędziów, jako miejsce gdzie można dorobić drugą pensję. 
Oczywiście wykładowcy powinni być wynagradzani, ale stawki 400 zł za godzinę wykładu, to chyba nie 
jest gospodarność. Nie wspominając o braku szkoleń ustawicznych, a w zasadzie kształcenia ustawicznego
dla kadr wymiaru sprawiedliwości nie wróży nam nic dobrego.
Liczę zatem na nowego Ministra Sprawiedliwości.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Zamorowskahttp://pewp.pl
                                                         
                           Komentarz do   autorskich  nowelizacji  prawnych 

Nie  każdy  jest  powołany  i  nie  każdy  umie   opracować  kodeks  lub ustawę, jedni  nadają się 
do  takich  opracowań a inni do  stosowania  orzecznictwa  na  podstawie  kodeksów  i ustaw. 
Zmienić  formalny  ustrój  prawny  nie  jest łatwo,  trzeba  znać realia  jak  też posiadać kreatywne 
wyczucie  prawa  i  intuicję  oraz czuć  ducha  litery  prawa,  bo  przecież  ustawę  taką  oraz  
kodeks  będą  stosować  miliony  ludzi  w  określanych sprawach  oraz w  określonych sytuacjach.

Znajomość  orzecznictwa  nawet  biegła  nie jest  tym samym  co  opracowanie  przepisów  prawa, 
ale  niestety  bez  prawidłowych  oraz  właściwych  przepisów  nie  ma  prawidłowego  
orzecznictwa, z wyjątkiem  celowych  i zamierzonych  fałszerstw  oraz  celowej kazuistyki.

 Jako twórca   zreformowanego    ustroju prawnego   nie  stawiam siebie  na równi z profesorami  
prawa,  jestem  tylko reformatorem  niewłaściwego  ustroju  prawnego,  szkoda  tylko, że  żaden  
profesor nie  sięgnął nigdy  do  przedwojennych  polskich  kodeksów  ,ale  jest  to niestety  
wynikiem  systemowych  studiów  prawniczych  oraz   wtłaczania  na tych  studiach  systemowego
myślenia.
 
Z  nowego KPK  zostały  usunięte  wszystkie  artykuły   o dwuznacznym  i  niejasnym  sensie  
oraz  mętne  i takie, które  stwarzają  dowolność   interpretacji oraz  stosowania  i które  stwarzają  
bałagan prawny  .  W  nowym  KPK  zostały  jasno sformułowane  określenia  oraz  statut  
pokrzywdzonego, sprawcy,  świadka  oraz  podejrzanego    jak  też  zgodnie z nowym  KPK  
można  natychmiast  zawiesić   w  obowiązkach  nieuczciwego prokuratora  oraz  sędziego  na 
podstawie  znowelizowanego  artykułu 17  pargf 2 -Organ  uprawniony  do  wydania  zezwolenia  
na pociągnięcie  do  odpowiedzialności sprawcy  od  którego ustawa  uzależnia ściganie,  
obowiązany jest  wydać takie zezwolenie  niezwłocznie   po  stwierdzeniu  przestępstwa, W 
Rozdziale    V art . 53  pełnomocnik  pokrzywdzonego  który  mógł  go tylko  reprezentować w 
postępowaniu  ma  także  uprawnienia  wniesienia  aktu  oskarżenia,  na wypadek  gdy  oskarżyciel
publiczny    nie  wniesie  takiego aktu  lub wniesie  niewłaściwy  akt  oskarżenia   lub gdy   akt  
oskarżenia  nie   odpowiada  wymaganiom  procesowym  etc.  Dotychczas  pokrzywdzony w 
PRLowskim  KPK  miał  takie  uprawnienia  ,ale  nikt  nigdy  z takich  uprawnień  nie  korzystał,  
ponieważ  sporządzenie  aktu  oskarżenia  wymaga  wiedzy  prawniczej  oraz  doświadczenia, 
których  przeciętny człowiek  nie  posiada.  
Następnie – z nowego KPK  zostało  usunięte  postępowanie  przygotowawcze  ,  które  jak wiemy
z  moich spraw  opisanych  przeze  mnie  służyło  wyłącznie  do obalania  dowodów  oraz   
oddalania postępowania  karnego. 
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 Nowe postępowanie  przygotowawcze  jest  skrócone   do  postępowania  prokuratora  
polegającego  na  podsumowaniu zebranych  dowodów  przez  biegłych    śledczych  , którzy  
prowadzą  profesjonalne  śledztwo  tak jak w  USA  albo  innym  kraju z  ustalonym  systemem  
legalnym, ale  prokurator  ma  możliwość  brania  udziału w  śledztwie , jak też  domagania  się  
uzupełnienia śledztwa.  Prokurator w  nowym  KPK  przygotowuje  akta  dla sądu, ocenia  dowody
i  ustala  kwalifikację  prawną  do aktu oskarżenia  lub  do umorzenia  tak  jak  ma  to miejsce w  
USA, Kanadzie   oraz w  wielu  krajach UE.
  Tak zwane dochodzenie które   dotychczas  polegało  na  pobraniu  zeznań  oraz  na  ubiciu  
sprawy   przez  prokuratora   jak   to opisałam ,  zostało  zreformowane  i  przywrócone  an 
podstawie  doskonałego  przedwojennego  kodeksu  prowadzonego  tak jak śledztwo  
nowoczesnymi  metodami , a  nie  tylko metodą  biurokratycznego  pobrania  zeznania  na protokół
.                                                                         
Nowy  KPK  zawiera szereg   postępowych  i nowoczesnych  zapisów, które  umożliwiają sprawne
prowadzenie    postępowań  oraz   profesjonalnych   śledztw w tym  zniesienie  tak zwanej  
swobodnej  oceny  dowodów  zmory  sądownictwa  i zastąpienie    tego  anachronizmu  nowym   
zapisem w art.  7  KPK : 

Art. 7. Organy postępowania kształtują swe przekonanie  na podstawie wszystkich 
uzyskanych oraz przeprowadzonych dowodów i faktów ocenianych z uwzględnieniem zasad 
logicznego wnioskowania i rozumowania , przepisów  obowiązującego  prawa w tym prawa  
naturalnego i  zdobyczami naukowymi różnych gałęzi wiedzy jak logika,  kryteriologia,  
kryminalistyka,  gałęzie  medycyny  i inne  dziedziny  związane ze  sprawą.

W  KPK w  II  RP  zwrot  o' swobodnej ocenie  dowodów' (  swobodny,wolny  czyli  
nieograniczony)  dotyczył  niezawisłej woli  oraz  nie narzucaniu  woli  czy też decyzji sędziemu  ,
co zostało  wypaczone w  PRL-  u i traktowane jako  pomijanie  dowodów  oraz    niewygodnych  
okoliczności.

 Do dalszej  lektury  nowego  KPK  odsyłam  do  pliku  na  stronie  www.bialyorzel.net.pl.  

W  nowej  ustawie  o  prokuraturze  prokurator  generalny ma szerokie  uprawnienia  jakich  nie  
miał  do tej  pory. Przede  wszystkim jak  to  ma  miejsce w  innych  systemach  legalnych  jest  
zwierzchnikiem   podległych  mu jednostek  prokuratur  i prokuratorów,    ma  prawo  prowadzić  
postępowania  karne  oraz  przystępować do  innych  postępowań,  jak też  ma  prawo     do  
biernego  i czynnego  uczestniczenia w  innych  postępowaniach,   ma także  prawo  i  obowiązek  
do zapoznawania  się z  innymi  systemami  legalnymi  w  innych  krajach, co jest  absolutną  
innowacją  prawniczą  - jako  obserwator  postępowań  w  tych  krajach w  ramach wymiany  
doświadczeń  międzynarodowych,  nie  podlega  już  idiotycznemu postępowaniu  
dyscyplinarnemu za  byle  co, a nawet  za  poglądy , jak  to ma  miejsce w  starej  PRLowskiej   
ustawie  o  prokuraturze,  i    wiele  innych.  
Nowa  ustawa  o prokuraturze   zakłada  ponadto   całkowitą  kontrolę  pracy  prokuratorów  jak 
też  ich niezależność , zaś  znowelizowany  przeze  mnie  nieudolny  kodeks zawodowej etyki  
prokuratora , zawiera  zakaz   jakiegokolwiek  poplecznictwa  między  prokuratorami  , które  do 
tej  pory  jest widoczne  na każdym kroku.
Likwidacji ulega także  prokuratura  apelacyjna, twór  PRLowski  służący do  wyznaczania  kliki  
prokuratorów  rejonowych  oraz  okręgowych,  twór  nie znany  nigdzie  poza   Polską,  jak  
pisałam  ,   nie  ma  czegoś  takiego  jak apelacja  od aktu  oskarżenia  albo  postępowania  
karnego, od    apelacji  jest sąd  apelacyjny   w postępowaniu   sądowym  ale  nie   od  decyzji   
prokuratura.  
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W nowej ustawie  o  prokuraturze  jak też w  znowelizowanej   ustawie  Prawo   Ustroju  Sądów  
Powszechnych zostały  wprowadzone  nowoczesne  niezależne  referaty  służbowe   do  kontroli  
prokuratur  oraz  sądów jak też   administrowania  bazami danych    bieżącej  pracy   prokuratury , 
co ściśle  wiąże  się z zatrudnieniem  odpowiednich  osób,  które  nie  mogą  być  skorumpowane 
ani zawodowo  powiązane z  prokuratorami. W obecnej  Krajowej  Radzie  Prokuratury  są  prawie
sami  systemowi  prokuratorzy, którzy  z  pewnością  mają  na sumieniu    mataczenia,  fałszerstwa
i inne  przestępstwa  proceduralne,  nie  byli  oni weryfikowani  pod  kątem   stosowanego  przez  
nich orzecznictwa    i  zostali  wybrani z  tej samej kliki  prokuratorów , którzy  dobierają  innych  
prokuratorów spośród    grupy wybranych  protegowanych ,a ponadto w ocenie pracy  
prokuratorzy oraz  sędziowie  byli  jak dotąd  oceniani  na podstawie  wybranych  przez  nich 
samych  100 spraw  prowadzonych  wzorowo z  pominięciem  pozostałych spraw  prowadzonych 
w  sposób  przestępczy  lub  co najmniej  nieprawidłowy.

Zgodnie z art. 23 -24b ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity: Dz.U. z 
2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.) Krajowa Rada Prokuratury składa się z dwudziestu pięciu 
członków.
W jej skład wchodzą: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, przedstawiciel Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie 
prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech 
prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu 
prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjny
Z  powyższego wynika, że  nie ma  na kogo  liczyć w  takiej  radzie w której zasiadają  
prokuratorzy   wybierani z list  kolegów zgromadzenia   prokuratorów   systemowych.   W  
dodatku  obecna  Rada  nie ma nawet uprawnień  do  prowadzenia  postępowań  dyscyplinarnych  
ani  do  kontroli postępowań  prowadzonych  przez  prokuratorów   jednostek  prokuratur  i jej  
istnienie  oraz działalność   takiej  systemowej  działalność  jest  całkowicie  zbędna oraz  fikcyjna.
W  tym  zamkniętym  kręgu   Rada  ta między  innymi  :

1. opiniuje kandydata na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
2. wskazuje trzech członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
3. ustala ogólną liczbę członków sądów dyscyplinarnych oraz wskazuje liczbę członków 

sądów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej i 
zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

4. Krajowa Rada Prokuratury powołuje i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego, dwóch 
wiceprzewodniczących i sekretarza.

                                                      www.krp.gov.pl/o-radzie
Nie lepiej  jest z Krajową  Radą  Sądownictwa która  także  jest organem  wybieranym spośród   
grona kolegów  sędziów   i sprawuje  praktycznie  żadnej  kontroli    ani  nad  sądami  ani  nad  
pracą sędziów, bo nawet nie  ma takich  uprawnień:   Do najistotniejszych zadań KRS  należy:

• opiniowanie aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów oraz podejmowanie 
uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczącym niezależności sądów i 
niezawisłości sędziów,

• rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie 
Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich 
sądach administracyjnych i sądach wojskowych,                                                      
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• rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyrażanie zgody na 
dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia,

• rozpatrywanie wystąpień sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowiska sędziowskie,
• uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
• wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, występowanie z 

żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów oraz 
odwoływanie się od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji,

• przeprowadzanie wizytacji sądu lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa 
podlega rozpatrzeniu przez Radę,

• wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania prezesów i wiceprezesów sądów 
powszechnych i sądów wojskowych.                                                                             

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. Składa się z 25 członków. W jej skład 
wchodzą: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba
powołana przez Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, czterech posłów, dwóch senatorów, 
dziesięciu sędziów będących przedstawicielami sądów powszechnych, dwóch sędziów Sądu 
Najwyższego, dwóch sędziów sądów administracyjnych i sędzia sądu wojskowego. Tak jak w 
większości innych krajów europejskich, skład polskiej Krajowej Rady Sądownictwa jest mieszany,
przy czym sędziowie stanowią większość. 

Jak więc  widać   prawnicy  z  systemowym  PRLowskim wykształceniem nie potrafili    właściwie
niczego  odpowiedniego zaproponować. 

Istotnej nowelizacji  uległa  także    PRLowska    i niewłaściwa  ustawa  Prawo  o Ustroju  Sądów  
Powszechnych, z  której  zostały usunięte  korupcyjne  przepisy  o  sądzie  dyscyplinarnym   
składającym się z  kolegów i   koleżanek  sędziów , co  umożliwiało  i zapewniało  całkowitą  
bezkarność ,
 jak też  zniesione  zostały  także  korupcyjne  uprawnienia kolegiów  sądów , które  do  tej pory   
opiniowały z własnego   grona kandydatów  na prezesów  i wiceprezesów  sądów, co potem  
skutkowało  i skutkuje  poplecznictwem oraz  kolesiostwem  ,  jakie   nagminnie  zachodzi  
pomiędzy  prezesami, wiceprezesami  wybranymi  przez  ich  kolegów  po  fachu.   Także  
zniesiony został   korupcyjny zapis w   PRLwskiej ustawie  sądowej o  opiniowaniu  przez  kolegia
sędziów   kolegów  do pracy w  tzw. resorcie  sprawiedliwości , co miało  skutek  ten, że  resort  
ten  postępował zgodnie z zasadą zawodowego  poplecznictwa . Zostały także  wprowadzone  
profesjonalne  referaty  służbowe  oraz    stanowiska  sekretarzy  prawnych zamiast  cywilnych 
sekretarek, które  nie  miały  żadnego  wpływu na pracę  sędziów  z przepisach dodanymi  w  tej 
ustawie. 

Do  tej  pory  jest  tak :

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Sędzia  Marek  Hibner

Krajowa Rada Sądownictwa wybiera i zapewnia warunki działania rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów 
sądów powszechnych. Rzecznik działa przy Krajowej Radzie Sądownictwa w ramach czteroletniej 
kadencji.Jest on uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów sądów 
apelacyjnych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów okręgowych. W sprawach pozostałych sędziów 
oskarżycielami są zastępcy rzecznika dyscyplinarnego wybierani przez kolegia sądów dla każdej apelacji i 
okręgu. Rzecznik dyscyplinarny jest uprawniony do przejęcia każdej sprawy prowadzonej przez jego 
zastępcę, jeśli uzna to za uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik dyscyplinarny 
podejmuje czynności dyscyplinarne wobec sędziego na żądanie Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu 
apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegiów tych sądów, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej 
inicjatywy.                                                                                                                                               115. 



Kto osądzi sędziego?
Artur Mezglewski

Pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej bądź dyscyplinarnej  uzależnione jest od 
decyzji innego sędziego. Przepisy obowiązującego Prawa o ustroju sądów powszechnych przyjęły 
zatem fikcję, że środowisko sędziowskie jest zdolne do samooczyszczenia się, a poszczególni 
sędziowie podejmować będą decyzje niekorzystne dla swoich kolegów, z wyrokami skazującymi 
włącznie. W rzeczywistości rozwiązania te  sankcjonują całkowitą niemal bezkarność sędziów 
oraz zupełny brak odpowiedzialności  za wykroczenia dyscyplinarne.                                               

 1. Odpowiedzialność  karna i wykroczeniowa sędziów

Sędziowie objęci są immunitetem formalnym oraz materialnym.  Pierwszy  określony został w art. 
181 Konstytucji oraz art. 80 Prawa o ustroju sądów powszechnych (PUSP).  Zgodnie z tymi 
przepisami sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej   bez uprzedniej zgody 
sądu dyscyplinarnego. Natomiast immunitet materialny usankcjonowany został w art. 81 PUSP.
Polega on na tym, ze za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie, co oznacza, że 
nie jest możliwe skierowanie przeciwko niemu wniosku o ukaranie według procedur 
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Problem immunitetów – nie tylko sędziowskich – jest ostatnio dość często poruszany w mediach 
oraz w publikacjach naukowych. Rzadko jednak zwraca się uwagę na fakt, iż pociągnięcie do 
odpowiedzialności sędziego w rzeczywistości uzależnione jest od decyzji innego sędziego,
pracującego na terenie działania tej samej apelacji. Obowiązujące procedury zakładają zatem 
pewnego rodzaju fikcję, a mianowicie tę, że środowisko sędziowskie samo zadba o respektowanie 
prawa przez członków własnej grupy zawodowej.

 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Wymagania etyczne stawiane urzędującym sędziom są bardzo wysokie. Obowiązujący zbiór zasad
etyki zawodowej sędziów, zawiera cały szereg wskazań, które są bardzo wzniosłe i wygórowane. 
Dla przykładu:

§ 10. Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego 
niezawisłości i bezstronności.  § 11 ust. 2. W motywach orzeczenia sędzia powinien 
unikać sformułowań wykraczających poza rzeczową potrzebę uzasadnienia stanowiska 
sądu mogących naruszać godność lub cześć podmiotów występujących w sprawie albo 
też osób trzecich

3. Praktyka

W praktyce, pociągnięcie sędziego do jakiejkolwiek odpowiedzialności – karnej, czy 
dyscyplinarnej - graniczy z cudem. Śmiałek, który podejmie próbę dochodzenia roszczeń wobec 
sędziego naruszającego prawo, napotka tak mocny opór materii, że aż się zdziwi. Przede 
wszystkim ani prokurator, ani rzecznik dyscyplinarny, po dobrej woli nie postawią sędziemu 
żadnych zarzutów. Na prokuratorskie postanowienie z reguły (ale nie zawsze) przysługuje 
pokrzywdzonemu zażalenie, które rozpatruje sąd, w którym pracuje ów sędzia.  Sędziowie tego 
sądu – co akurat oczywiste – zawsze wyłączają się od rozpatrywania sprawy, dotyczącej swojego 
kolegi. Na niewiele to się zdaje. Sędziowie znają się nawzajem: i ci pracujący w jednym sądzie, i 
ci pracujący w innych sądach tego samego okręgu i apelacji. Oczekiwanie na odpowiednią reakcję 
sądów w sprawie, w której podsądnym jest sędzia, to istna gra w ciuciubabkę   
http://prawonadrodze.org.pl/kto-osadzi-sedziego/
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Krajowa  Szkoła  Sądownictwa  i   Prokuratury   także  musi  ulec  reformie.  Niedopuszczalnym 
jest  aby  do  studiów w tej szkole  wybierani  byli  ludzie z  klucza  znajomości  zawodowych  lub 
towarzyskich  , czyli z  poplecznictwa  , którzy potem  są  zatrudniani  jako  pewni  kandydaci   
kolegiów w  prokuraturach oraz  w  sądach.  Uczelnie  oraz  wydziały prawa  powinny  stworzyć  
studia  podyplomowe  dla      absolwentów  prawa  demokratyczne  oraz  otwarte  dla  wszystkich 
w  zakresie    programowym tej  szkoły  oraz    poszerzonym o  nowe  podręczniki z prawa   i 
dziedzin pokrewnych  załączone w  wykazie w tym  opracowaniu ,zaś  Krajowa  Szkoła  
Sądownictwa  i   Prokuratury    powinna  opracować  odpowiednie  egzaminy  dla  absolwentów  
studiów  podyplomowych   i   egzaminować  ludzi,   i   dopiero  po  uzyskaniu  egzaminu  tej 
szkoły  absolwent  prawa  mógłby   podjąć   pracę w  prokuraturze oraz w  sądzie.   
                                                                 
Kadrę  naukową Krajowej  Szkoły  Sądownictwa  i   Prokuratury   powinni  stanowić  przede  
wszystkim  pracownicy naukowi a nie  jak do tej pory wyłącznie  znajomi  znajomych  czyli  
sędziowie  oraz  prokuratorzy delegowani  przez  Krajową  Radę  Prokuratury  oraz  Krajową  
Radę  Sądownictwa. 
 Jak  wynika z  danych  Ministra  Sprawiedliwości  egzaminy  prokuratorskie  są  bardzo    
prymitywne ,  nie  obejmują  nawet  orzecznictwa  ani  przygotowania  akt  oraz  sprawy,  jak
też  analizy  akt  czy też  metodologii   prowadzenia  odpowiedniego śledztwa. 

Oto   te  dane :

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu prokuratorskiego na sierpień: 

- 8 sierpnia: część pisemna z prawa karnego; 

- 9 sierpnia: część pisemna z prawa cywilnego i prawa administracyjnego. 

Zadania praktyczne na część pisemną egzaminu prokuratorskiego polegają na sporządzeniu: 

1) apelacji od wyroku w sprawie karnej, 

2) pozwu, wniosku albo apelacji w sprawie cywilnej, 

3) sprzeciwu albo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z przepisami część pisemna trwa dwa dni, po sześć godzin dziennie. 

Kto może podejść do egzaminu? 

Do egzaminu zostaną dopuszczeni aplikanci I rocznika aplikacji prokuratorskiej i asystenci 
prokuratora, którzy spełnią warunki przewidziane w ustawie. 

Co ważne, warunkiem dopuszczenia do egzaminu asystenta prokuratora jest zgłoszenie przez 
kandydata właściwemu prokuratorowi apelacyjnemu zamiaru przystąpienia do egzaminu 
prokuratorskiego w terminie umożliwiającym przesłanie przez prokuratora apelacyjnego 
zgłoszenia Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do dnia 8 lipca. Prokurator 
apelacyjny, przesyłając zgłoszenie kandydata powinien dołączyć do niego zaświadczenie, z 
którego wynika, że asystent prokuratora ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra
oraz przepracował sześć lat na wymienionym stanowisku. 

                                                Szczegółowe informacje dostępne na stronie kssip.gov.pl

Kilka  uwag  o  wyglądzie  organu  prawa. Rejonowa  Lublin  Północ i wiele  innych takich miejsc,
to jak zauważyłam    wystrojone straganiary, bez żadnej klasy  w  wyglądzie  i  żadnego stylu, 
wymięci  faceci  i brak  głębią  intelektualnej  ,  atmosfera  zatęchłej  komuny i zgnilizny , w 
dyżurce  przy  wejściu   do  prokuratury  jacyś  dziwni  staruszkowie  o wyglądach  cieci,  
sekretarki też  jakieś  przeciętne   dziewczyny   pozbawione  podstawowej  wiedzy  prawniczej , 
która  nie  jest  im  do niczego  potrzebna.
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A  przecież  prokuratorzy  bardzo  dobrze  zarabiają  nawet  powyżej  10  tysięcy  złotych  i więcej.
Deryło - Burek nawet  sympatyczna  , miła   i nawet zadbana z  wyglądu ,co  mnie   zdziwiło,  a 
proszę ,kim się  okazała.

'Pensje zasadnicze prokuratorów różnią się w zależności od miejsca i stażu pracy. Podstawą do ich 
określenia jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ustalone przez 
GUS. Zarobki osób pracujących w prokuraturze apelacyjnej są najwyższe i zawierają się 
w przedziale od ok. 8 000 do 10 300 PLN. Pensja początkowa prokuratora rejonowego wynosi ok. 
6 550 PLN brutto miesięcznie. Z kolei na V poziomie zaszeregowania jego zarobki wynoszą ok. 
8 000 PLN. Na jeszcze wyższe płace mogą liczyć osoby, które podjęły pracę w prokuraturze 
okręgowej.                                                                  
Pensja podstawowa wynosi tam ponad 7 500 PLN, a najwyższa – ok. 9 300 PLN. 

Z kolei zarobki Prokuratora Generalnego wynoszą 13 200 PLN.Poza pensją zasadniczą 
prokuratorzy otrzymują dodatki: funkcyjne i za wysługę lat. Ich wysokość różni się w zależności 
od pełnionej funkcji oraz stażu pracy. Najwyższy dodatek funkcyjny w wysokości 3 837 PLN 
przysługuje Prokuratorowi Generalnemu. Z kolei Dyrektor Biura Legislacyjnego z tego tytułu 
otrzymuje 3 198 PLN. Stawki przysługujące innym prokuratorom są o wiele niższe i bardziej 
zróżnicowane. Najniższe kwoty dodatku funkcyjnego dla prokuratora rejonowego wynoszą 959 
PLN, a apelacyjnego 1 279 PLN. Maksymalne stawki mieszczą się w przedziale od 1 759 do 3 134
PLN.'

MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI  jak dotąd  nie  pełniło  żadnej  funkcji  nadzoru  nad  
wymiarem  sprawiedliwości,  jest to urząd  administracyjny, o czym świadczy  fakt, że  moje 
zaskarżenie  fałszerstwa  sądu  rejonowego w Lublinie w sprawie  Szpitala  Wojskowego    
wniesione  do departamentu  sądów   MS nie  było  nawet   rozpatrzone  tylko  przekazane  do 
prezesa  Sądu  Okręgowego w Lublinie a  stamtąd  do  prezesa  Sądu  Rejonowego. Fałszerstwo  
czyli ewidentne  poświadczenie nieprawdy , na które  nie  przysługuje  zażalenie w  trybie  
instancyjnym  , bo takiego nie ma .  Nie  mówiąc  o tym, że  zarówno sędziowie  jak  i 
prokuratorzy zatrudnieni w  tym  PRLowskim  resorcie  wywodzą  się z  tych  samych    
korupcyjnych  układów  na podstawie  obecnej  ustawy  o  prokuraturze  oraz  sądach . Poza  tym 
ministrem  sprawiedliwości  powinien  być  profesor  prawa ze  znajomością  innych  systemów 
prawnych ,a  nie  jakiś magister  bez  praktyki  zawodowej  lub  całkowity  dyletant,  jak  Jarosław 
Gowin. Zbędna  jest  jakaś  martwa  komisja  kodyfikacyjna  oraz  co  najmniej  połowa    
pracowników  tego systemowego  resortu.

Pytanie  następne dotyczy  prowadzenia  śledztw. 

Opracowana  przez  mnie znowelizowana   ustawa  o  Korpusie  Policji Państwowej jest  bardzo  
nowoczesna i zakłada  nadzór  Komendanta  Korpusu  nad  wszystkimi  rodzajami służb  
mundurowych  co jest  całkowicie  uzasadnione  w  celu  ujednolicenia  zasad  pracy  oraz   
nadzoru  nad  tymi  służbami, ale  obecny  biurokratyczny  moloch  policyjny z    burakami z  
drewniakach   oraz  kursantami  ledwo  przyuczonymi  do zawodu  w  wyleniałych  swetrach , 
klapkach i getrach wymaga   redukcji   zatrudnienia   w  Policji  o połowę,   doboru  
najwybitniejszych  ludzi  do   prowadzenia  samodzielnych    i w pełni  profesjonalnych śledztw    
a także   odpowiedniego   ich  szkolenia  i   podnoszenia  kwalifikacji.    Prawdziwy  detektyw  
policyjny  musi  mieć  psi  węch  oraz  nosa  do    śledzenia,  obserwowania,   zadawania  pytań 
oraz  zbierania  dowodów  a nie  do  siedzenia   w cywilnym  ubraniu za  biurkiem  w celu  
wklepania w protokół  zeznania    i   bezczelnego  nazywania  tych  czynności'  prowadzeniem 
postępowania  .'  
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W  ramach starej ustawy  o  policji  funkcjonariusz nie  był  odpowiednio  szkolony m co nie 
oznacza, że  natychmiast  trzeba  wszystkich usuwać  , ale   118  tysięcy  buraków ,  łajz   i  
biurokratów  jakoś  trzeba   zweryfikować  i  zbędny  element  odrzucić.  Inaczej  nigdy   nie  
będziemy  mieć  policji  na  poziomie  amerykańskim  czy  nawet  australijskim,  a  przecież  jeśli 
się  wdroży nowy  KPK  to kto  będzie  prowadził  profesjonalne  śledztwa, jeśli  w  policji  
obecnej  brakuje  odpowiednich  ludzi  ?  
Może  można by  pomyśleć o wymianie  kadr  oraz  nawet całych  pionów  i zatrudnić  
absolwentów  prawa, co roku  prawo  kończy  kilka  tysięcy  młodych  ludzi, którzy  nie  znajdą  
przecież  pracy   wszyscy  w  sądach  czy  w  prokuraturach   czy  w  adwokaturze, i po  
odpowiednim przeszkoleniu w technikach pracy  policji   nie  mielibyśmy  ledwo  co   
przyuczonych  buraków  i łajz, ale  zawodowców  i profesjonalistów. 
                                                                      
 Oczywiście  nie  da nic  wdrożenie  nowych  kodeksów  oraz  ustaw  bez  zmiany    prokuratorów 
w  prokuraturach w Polsce  oraz w  Ministerstwie  Sprawiedliwości  jak też w  Prokuraturze  
Generalnej, bowiem  ludzie  ci  pracowali   w  tych  organach  na podstawie  PRLowskiej ustawy  
o  prokuraturze  oraz  innych  ustaw.

KOSZTY  SĄDOWE.

Jest to  lichwiarski  system    naliczania  oraz  pobierania  opłat  od wysokości roszczeń  
odszkodowawczych  ,czyli  od  osób  pokrzywdzonych , swoisty  niczym  nieuzasadniony  podatek
lub  dosłownie  łapówka dla  sądu  lub dla  skarbu państwa  na  zasadzie  okradania  zaś w  Polsce  
ustanowiony celowo  jako  bariera  dla  milionów  pokrzywdzonych , aby  im  nie udzielać  
zwolnienia z  kosztów  sądowych.   System kosztów  sądowych w  krajach  gdzie  sądy są    
instytucjami samofinansującymi  się  jest  być  może  uzasadniony aczkolwiek  także   bardzo  
niesprawiedliwy,  dlaczego   to  bowiem ofiara    ma  płacić  za  prawo do  dostępu  do  sądu,  
doprawdy jest  to  bardzo  dziwne  i niezrozumiałe  i system  taki  jest  de  facto formą  łapówki  za
rozpatrzenie  pozwu.

Jeśli  sędzia  jest urzędnikiem  państwowym   na  pensji z  budżetu skarbu  państwa   to z    jakiej  
racji są  naliczane  tzw.  koszty  sądowe? Czy dla  sędziego  za  jego  pracę  która  polega  na  
czytaniu  oraz  analizie  akt  oraz    za  prowadzenie  procesu  sądowego  za  co  pobiera  pensję , 
czy  też może  za  pozytywne  rozpatrzenie  sprawy  ?  Komu więc  się  te  koszty  sądowe  należą  
i  za co  ?  Tym  bardziej, że  sądy  oraz  pracownicy sądów  jak  też  koszty  utrzymania  
budynków  sądowych  pokrywane  są  także z  budżetu skarbu  państwa. A  zatem  nie ma żadnego 
uzasadnienia  taki  dziki  wyzysk  jakim  były do  tej pory koszty  sądowe.  Dlatego  sędziowie   
aby nie  byli  przekupni  powinni  dużo   zarabiać ( stosownie  do  kosztów  nauki  studiów  i 
wiedzy )  aby  nie  mieć  żalu  i  pretensji, że  ktoś  ,kto się wysoko  ceni  za poniesione  szkody  
żąda  od  pozwanego  krzywdziciela  dużych  sum  odszkodowania . Sędzia  który  godzi  się  na  
zawód  sędziego  musi  mieć  świadomość, że    wykonuje  zawód  organu  prawa, że  jego  zawód 
łączy  się z wymierzaniem  sprawiedliwości  oraz  że  jest  instytucją  zaufania  publicznego  
podobnie  jak  prokurator    i  jeśli uważa,  że  zarabia  za  mało  niech  zmieni  zawód  na inny.  
Nie mam  na  myśli  obecnej  patologii  ustrojowej  oraz  mafii w  sądach  i w  prokuraturach , ale  
samo  zagadnienie zasadności  istnienia  kosztów  sądowych.  To  tak  jakbyśmy  żądali  takich 
samych  kosztów  od  pokrzywdzonych  za  uwzględnienie     zawiadomienia  o  przestępstwie  
przez  prokuratora,   analogia  jest  duża,  może  nie  identyczna , ale  dziedzina  i zasada  taka  
sama. Profesjonalny  prokurator  także  czyta  i  ocenia  akta,   prowadzi  sprawę  przed  sądem w  
imieniu  ofiary  a  kosztów  dla  prokuratur  nie  nalicza  się.  
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Dodajmy, że  adwokat  czyli  pełnomocnik pobiera  także słone  opłaty  za  reprezentację,  a  
wykonuje   taką  samą  pracę  jak  prokurator  czy  sędzia  a  nie  ma  prawa  do  dodatkowych    
lichwiarskich  kosztów  procesowych. Co innego  koszty   administracyjne  dla  strony  
przegrywającej  sprawę  ,która  musi  zapłacić  odszkodowanie a  co  innego  zatem lichwiarskie  
zdzieranie    kosztów  od  ofiar i  to   przed  rozpatrzeniem  pozwu  i  przed  przystąpieniem  do   
procesu. Sędzia  może  jedynie  wnieść zastrzeżenie  co  do  realnych   kosztów  roszczenia  
odszkodowawczego ,  od  tego  jest  sędzią ,żeby  umieć  ocenić  stopień  oraz  rodzaj  szkody  ,ale 
przecież nie  ma  prawa   kwestionować wysokości roszczenia  odszkodowawczego , jeśli  ma  ono
podstawy  prawne  i  jeśli,  co jest  bardzo  ważne,  może ono   stanowić  skuteczną  nauczkę  dla   
krzywdziciela  czyli  strony pozwanej.  Temat ten  jak  widać  dopiero  został  poruszony  i jest  z  
pewnością  dla  wielu osób  niezwykle  istotny,  a  dla  wymiaru  prawa   także z punktu  widzenia  
zasady  sprawiedliwości społecznej. 
                                                                    
Postępowanie cywilne w II RP było regulowane początkowo przez ustawy zaborcze: niemiecką z 1877 
roku, austriacką z lata 1895-1897 i rosyjską z 1864 roku. Od 1 stycznia 1933 regulowane przez Kodeks 
postępowania cywilnego.

• Zasada dyspozycyjności - polegała na wyposażeniu stron w prawo swobodnego rozporządzania 
swymi roszczeniami, dochodzonymi w procesie cywilnym.

• Zasada kontradyktoryjności .Jedna z zasad procesowych, która nakłada na strony uczestniczące w 
procesie sądowym obowiązek przedstawienia materiału faktycznego i dowodowego oraz 
wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, do sądu zaś, jako arbitra, należy tylko   
bezstronna   i obiektywna ocena tego materiału  zgodnie z  wiedzą  oraz normami  prawnymi. 
Kontradyktoryjności zasada oparta jest na założeniu, że prawdę można najlepiej wyświetlić, gdy 
ścierają się ze sobą sprzeczne poglądy
  

• Zasada równości stron.
• Proces rozpoczynał się od wniesienia pozwu. Strony mogły udowadniać swoje twierdzenia za 

pomocą dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłych, oględzin, przesłuchania stron. Proces 
kończył się wydaniem wyroku. Można było wnieść apelację do sądu II instancji. Sąd III instancji 
spełniał funkcje kasacyjne.

• Postępowanie cywilne było kosztowne. Stąd instytucja prawa ubogich, przewidująca zwolnienie od
kosztów sądowych  .Ale – pamiętajmy, że  w  czasach II  RP  sądy były  raczej  biedne , tak   samo  
jak skarb państwa .  Tym  nie  mniej  był to  system  wzorowany  na  systemach  zaborczych aby  
ograniczać  dostęp  do sądów  oraz do  odszkodowań i był także wdrożony  w  powiązaniu z 
realiami  reżimu  sanacyjnego. 

• Funkcje organów egzekucyjnych pełniły sądy grodzkie i komornicy. Wśród środków 
egzekucyjnych stosowano przeważnie zajęcie i sprzedaż ruchomości, czasami zajęcie i licytację 
nieruchomości.

• Sytuacja zmusiła władze do wydawania przepisów o moratoriach.

Moratorium (łac. moratorius ‘zwlekający’) – "zawieszenie", "tymczasowe wstrzymanie" – pojęcie 
stosowane najczęściej w znaczeniu prawniczym: zawieszenie obowiązku świadczeń płatności, np. odsetek 
kredytu, zmiana formy zapłaty lub terminu. Uzgodnione prawnie na czas określony z powodu 
wyjątkowych okoliczności.

W  ' prawie ' komunistycznym  czyli w  talmudzie zasada kontradyktoryjności, wynikająca m.in. z 
Kodeksu postępowania cywilnego, eliminuje odpowiedzialność sądu za rezultat postępowania 
dowodowego(  czyli,że  można  podłożyć  sfałszowane  dowody a  sąd  icg  nie podważy ,) Sąd nie ma 
obowiązku z własnej inicjatywny zarządzania dochodzeń, mających na celu uzupełnienie i wyjaśnienie 
twierdzeń stron oraz poszukiwanie dowodów w celu ustalenia rzeczywistej treści stosunków faktycznych i 
prawnych .
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Dysponentami postępowania dowodowego są strony i na nich spoczywa ciężar dowodu. Zasadą jest, że 
ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, czyli osoba 
powołująca się na określone fakty, jest obowiązana wskazywać dowody dla ich potwierdzenia. Sąd może 
jednak dopuścić   dowód nie wskazany przez stronę. Oznacza to, że przedstawienie materiału 
pozwalającego na odtworzenie stanu faktycznego należy do stron, a niedostatki w dowodzeniu określonego
faktu powodują dla strony, na której spoczywa ciężar dowodu, niekorzystne skutki prawne w postaci 
przegrania procesu. Aktywność sądu ma   tutaj charakter jedynie   uznaniowy i uzupełniający i winna 
zachodzić tylko wyjątkowo, gdy dopuszczenie z urzędu dowodów jest szczególnie uzasadnione lub 
oczywiste  -a  inne  dowody można  pominąć  ,gdy  są  niewygodne.

Stanowisko to znalazło wyraz już w orzeczeniu  komunistycznego Sądu Najwyższego z 30 
stycznia 1948 r., gdzie stwierdza się, że ,,sąd nie jest uprawniony konstruować na podstawie 
postępowania dowodowego pewnego stanu faktycznego, który by jego zdaniem ewentualnie mógł 
uzasadniać jakieś żądanie, mimo że żadna ze stron nie opierała swoich żądań na takim stanie 
rzeczy". Pogląd wyrażony w tym orzeczeniu jest nadal w pełni aktualny.
                                                                       
Prawidłowo  pojęta kontradyktoryjność postępowania odzwierciedla rzymską zasadę „audiatur et altera 
pars” co oznacza „wysłuchaj i strony przeciwnej”, „nie potępiaj bez wysłuchania wszystkich argumentów 
za i przeciw”, „daj stronie oskarżonej szansę na skuteczną obronę”, „nie feruj bezwzględnego wyroku, jeśli
nie jesteś absolutnie pewien  swoich racji”.

W nauce prawa zasadzie kontradyktoryjności na ogół przeciwstawia się zasadę inkwizycyjności (oficjalno-
śledczą)24. Nakazuje ona sądowi gromadzenie materiału dowodowego niezależnie od stron uczestniczących 
w postępowaniu i ich stanowisk. System oficjalno-śledczy oparty jest na założeniu,
iż proces jest funkcją prawa publicznego25. Odpowiedzialność za gromadzenie materiału dowodowego, jego 
zupełność i ustalenie prawdy materialnej spoczywa na sądzie. Brak ustalenia faktów istotnych dla istoty 
sprawy i oparcia na nich rozstrzygnięcia przesądza o wadliwości lub niepełności postępowania 
dowodowego, co pociąga za sobą wadliwość rozstrzygnięcia
wydanego na jego podstawie. W przypadku zasady inkwizycyjności gospodarzem postępowania 
dowodowego jest sąd, który posiada inicjatywę zbierania materiału dowodowego, kieruje tym 
postępowaniem, może wprowadzać do sprawy dowody niezawnioskowane przez strony. Zasada śledcza 
występuje w postępowaniach sądowych nakierowanych na ochronę interesu ogółu (publicznego) i zasady 
praworządności. 
W systemach procesowych opartych na zasadzie inkwizycyjności dopuszcza się podejmowanie działań 
przez organy władzy publicznej z urzędu.
Postępowaniu inkwizycyjnemu możemy przypisać cztery zasadnicze cechy:

1) jest to postępowanie, które nie musi mieć charakteru spornego;
2) ciężar dowodu spoczywa na organie, nie na stronach; 
3) dominującą jest zasada prawdy materialnej (obiektywnej); 
4) ochrona interesu publicznego. 
Brak  sporności procedur o charakterze inkwizycyjnym przejawia się m.in. w fakcie,

iż w postępowaniu może brać udział tylko jeden uczestnik lub kilku, którzy nie pozostają ze sobą w 
sporze. Zasada inkwizycyjności występuje m.in. w postępowaniu karnym, administracyjnym, podatkowym i 
sądowo-administracyjnym. W praktyce zasady kontradyktoryjności i inkwizycyjności nie występują w 
swojej czystej formie. Zawsze jest tak, że proces oparty na którejś z tych zasad
posiada również cechy charakterystyczne dla drugiej klauzuli. Ze względu na zalety obydwu tych zasad w 
żadnym systemie procesowym nie zrealizowano konsekwentnie ani systemu dyspozycyjno-
kontradyktoryjnego, ani systemu oficjalno-śledczego. W praktyce stosuje się kombinacje rozwiązań
dla nich charakterystycznych z wyraźnie zarysowaną przewagą jednego  z nich.
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                     INFORMACJE  dot.   SYSTEMU  KAUCJI w  USA.

                                   Dane z dnia  25  sierpnia   2012. 

Za  pierwsze  wykroczenie jest to  kaucja  w wysokości około  250 - 300   USD,  za  następne  
wyżej. Główne  sprawy  około   70  % w USA dotyczą  narkotyków. Kaucje  za narkotyki   
( handel -  nie  posiadanie  ) są  bardzo  wysokie -  od  lub powyżej  1 mln  USD .    W przypadku  
innych  przestępstw  kaucje  są  dużo  niższe.  Jeśli   ktoś  nie  ma  pieniędzy  na  kaucję   to siedzi 
w  areszcie  więziennym  , kaucja  ulega  redukcji  i sprawca  wychodzi.Jest   to    dość  
skomplikowany system   którego  implementacja wymagałaby  u nas  przestawienia   systemu 
sądownictwa oraz  organizacji aresztów.     Kaucja  w  USA nie  jest  uznaniowa  tak jak  u  nas  ale
zależy  od  kwalifikacji czynu, podstawowym czynem  jest  w USA  wykroczenie   a  potem  
kategorie  przestępstw  jako  felony  które  są  zróżnicowane   .  Są   coraz  wyższe  stopnie  felony 
i w  związku z  tym  coraz  wyższe  kaucje.   Z jednej  strony jest to system  obliczony  na zysk  ale
z  drugiej   jeśli  sprawca  odsiedzi swoje to wychodzi  do domu  i  nie  musi   siedzieć w  
więzieniu  lub płaci  kaucję  na  takim poziomie  na jakim  jest w  stanie  zapłacić , ale  nie  unika   
postępowania  karnego.  
                                                               
Kaucja  o  ile  mi wiadomo w USA  nie   podlega zwrotowi , tylko w przypadku  niezasadnego  
zatrzymania  oraz  aresztu  tymczasowego , ale  kaucja    jest w  USA   po to żeby się  wykupić od 
wymiaru sprawiedliwości. Nie ma  też  żadnych zastawów  ani  poręczeń  które  podlegają 
zwrotowi  tak  jak   w  PRL-owskim KPK , poręczenie  natomiast polega na wniesieniu  kaucji 
przez  inną osobę   na rzecz sprawcy  na zasadzie  umowy  wzajemnej.  Albo więc kaucja  albo 
areszt tymczasowy    bo   jeśli  kaucja   podlega zwrotowi   tak  jak  to  jest w PRL- owskim KPK  
to    sprawca  unika  wszelkiej  odpowiedzialności.

                                            FELONY wikipedia.

Classification by seriousness

A felony may be punishable with imprisonment for one or more years or death in the case of the 
most serious felonies, such as murder. Indeed, at common law when the British and American legal 
systems divorced in 1776, felonies were crimes for which the punishment was either death or 
forfeiture of property. All felonies remain considered a serious crime, but concerns of proportionality 
(i.e., that the punishment fit the crime) have in modern times prompted legislatures to require or 
permit the imposition of less serious punishments, ranging from lesser terms of imprisonment to the
substitution of a jail sentence or even the suspension of all incarceration contingent upon a 
defendant's successful completion of probation.Standards for measurement of an offense's 
seriousness include attempts ] to quantitatively estimate and compare the effects of a crime upon 
its specific victims or upon society generally. In some states, all or most felonies are placed into 
one of various classes according to their seriousness and their potential punishment upon 
conviction. The number of classifications and the corresponding crimes vary by state and are 
determined by the legislature. Usually, the legislature also determines the maximum punishment 
allowable for each felony class; doing so avoids the necessity of defining specific sentences for 
every possible crime. 

For example:

• Virginia classifies most felonies by number, ranging from Class 6 (least severe: 1 to 5 years 
in prison or up to 12 months in jail) through Class 2 (20 years to life, e.g., first-degree 
murder and aggravated malicious wounding) up to Class 1 (life imprisonment or the death 
penalty, reserved for certain types of murders). Some felonies remain outside the 
classification system.                                
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• New York State classifies felonies by letter, with some classes divided into sub-classes by 
Roman numeral; classes range from Class E (encompassing the least severe felonies) 
through Classes D, C, B, and A–II up to Class A–I (encompassing the most severe).

                                                         F0RENSIC
Jest   to  procedura kryminalno- śledcza  ( uwzględniona  już w  nowym  KPK  )   która  ma na 
celu wykazanie  czy sprawca    działał w obronie  własnej czy  popełnił   zabójstwo    umyślne.   
Procedura ta  polega  na drobiazgowych   ustaleniach  śledczych ,  badaniach  , analizach etc.  W  
przypadku  kobiet  które  były maltretowane  przez  mężów  i  popełniły zabójstwo w samoobronie
w  Wielkiej  Brytanii    kobiety te nie  są   trzymane  w  więzieniach  lub w aresztach, ale  wdraża  
się  tę  procedurę w celu  ustalenia    danych  nt.  zdarzenia ,  to jest  czy  to było zabójstwo   czy  
działanie w obronie  własnej  i dopiero  po  ustaleniu  danych  stawia  się   zarzuty    i   zatrzymuje 
w  areszcie lub uniewinnia.   W Polsce    bite i maltretowane ofiary mężów  są  karane jak za  
zabójstwo a ich  dzieci  , jeśli  je  mają są  oddawane  do domu dziecka  lub są  na utrzymaniu 
dziadków  , albo dalszej  rodziny .  
                                                                                                                                         
Pro bono (od łac. pro bono publico - dla dobra publicznego) - określenie oznaczające usługi 
profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym, szczególnie dla 
osób, których na te usługi nie stać. Usługi pro bono świadczą głównie firmy prawnicze, ale także 
marketingowe, konsultingowe i technologiczne, oraz specjaliści medycyny i szpitale (zazwyczaj 
szpitale uniwersyteckie, kliniki i instytuty naukowe). Istnieją też fundacje wykorzystujące zwrot 
pro bono do podkreślenia charakteru wykonywanej działalności. Prawnicy w większości stanów 
USA wśród zaleceń etycznych ustalonych przez American Bar Association mają poświęcenie co 
najmniej 50 godzin rocznie na usługi pro bono.  Ponadto   adwokaci  pro bono  reprezentują  
klientów w  sprawach  odszkodowawczych    pobierając  ustaloną   prowizję  od   uzyskanego  
odszkodowania  a  nie  przed , wraz z  kosztami   adwokackimi.  

  Prawo naturalne  -  jest  uwzględnione   w   nowym  KPK.

Prawo naturalne (lex naturalis) - to zbiór norm, które obowiązują całe społeczeństwo i władzę 
państwową bez względu na to, czy są one przez tą władzę ustanawiane i uznawane, czy nie.

 Każda zbiorowość ludzka we wczesnych etapach swojego rozwoju wykształciła zbiór norm 
postępowania, co potwierdza jedna z sentencji łacińskich „Ubi societas, ibi ius” (gdzie 
społeczeństwo tam prawo). Ludzie od momentu tworzenia pierwszych zorganizowanych 
zbiorowości organizowali też prawo. Było ono niezbędne we współistnieniu i relacjach 
społecznych. Początkowo było to prawo zwyczajowe, niepisane.

 Pierwszy skodyfikowany zbiór praw wydał władca Babilonu Hammurabi (XVIII XVII w. p.n.e.), 
przez historyków nazywany Kodeksem Hammurabiego. Kodeks zawierał szereg praw 
obowiązujących obywateli i niewolników.

 Za źródło norm postępowania uważa się naturę Boga  naturę społeczną lub niezmienną naturę 
ludzką (oświecenie). O boskim pochodzeniu prawa pisali w swoich dziełach św. Augustyn i św. 
Tomasz z Akwinu.

 Współcześnie uznaję się prawo naturalne za wzór dla prawa stanowionego. Normy prawa naturalnego 
odwołują się do natury człowieka, któremu Bóg dał wolną wolę i rozum, aby nimi rozporządzać dla dobra 
ogólnego. Naczelną ideą prawa naturalnego jest idea dobra i nakaz - Należy czynić dobro. Prawo 
naturalne oparte jest na naturze ludzkiej, nie można więc jego zniszczyć lub zabrać człowiekowi. 
Prawo naturalne jest nadrzędne przy tworzeniu prawa państwowego, nawiązuje do godności 
człowieka, powszechnego dobra i sprawiedliwości społecznej, a nie dążenia władzy do 
zaspokojenia własnych doraźnych interesów.                                                                  
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 Prawo naturalne jest bardziej stabilne i trwałe od prawa stanowionego, gdyż odnosi się do woli 
Bożej, która podyktowała człowiekowi uniwersalne i niezmienne zasady postępowania w 
zbiorowości. Relacje pomiędzy prawem naturalnym, a stanowionym (pozytywnym)

Prawo naturalne

• Prawo jest ściśle określona wartością.
• Prawo wyraża dążenie do idei dobra, piękna, sprawiedliwości.
• Normy moralne są dane człowiekowi od Boga, wynikają z natury ludzkiej i zasad 

współżycia zbiorowości. Posiadają moc wiążącą.
• Zasady moralne powinny być podstawą przepisów prawnych

Przykłady.

 http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jkm/21326-prawo-naturalne-a-prawo-stanowione-                

W piątek 13.go o godz.9.00 w NSA (W-wa, ul.Gabriela Boduena 3/5)  odbędzie się proces p.Wal-
demara Deski, który na swoim własnym gruncie wybudował sobie niewielką chałupkę – właściwie
nawet szopę z desek – i w niej mieszka.  Urzędnicy twierdzą, że naruszył On prawo stanowione, 
nakazujące uzyskać na to zezwolenie. Prawo naturalne jasno stanowi, że człowiek na swojej ziemi 
ma prawo zbudować wszystko – co nie przeszkadza innym. I dlatego sąd powinien – wbrew prawu
stanowionemu – orzec na korzyść p.Deski przeciwko urzędnikom. Drugi przykład: jest druga w 
nocy, kompletnie puste skrzyżowanie – samochód przejeżdża je na czerwonym  świetle, którego 
drogowcy z tajemniczych powodów nie wyłączają na noc.  Kierowca narusza prawo stanowione – 
ale prawo naturalne powiada, że obywatel ma prawo jeździć gdzie chce, a przepisy drogowe służą 
regulowaniu konfliktów między kierowcami i/lub pieszymi. Nie ma innych użytkowników drogi – 
nie ma konfliktu – a więc i prawo stanowione musi ustąpić przed prawem naturalnym.
Wydaje się, że taka stypulacja pozwoliłaby zachować odrobinę normalności w tym zwariowanym 
świecie.

Prawo pozytywne

• Prawo jest ściśle określone leksykalnie.
• Większość nie widzi potrzeby oceny prawa z punktu moralnego.
• Norma moralna nie traci na ważności nawet gdy jest uznana za niesprawiedliwą i 

niemoralną. 
• Norma traci swoją wagę i znaczenie dopiero gdy uchyli ją organ legislacyjny zgodnie z 

procedurami.
• W państwie istnieją zasady spisane w przepisach prawnych.

Niezależnie od rozbieżności pomiędzy zwolennikami prawa naturalnego, a stanowionego 
(pozytywnego) istnieją teorie, które uznają za właściwe następujące rozumowanie:

• Wśród norm postępowania są takie, które określają jedynie normy moralne.
• Niektóre zachowania określają tylko normy prawne np. procedury podejmowania pewnych 

czynności.
• Istnieją zachowania regulowane zarówno przez normy moralne jak i prawne np. zabójstwo.
• Każde zachowanie jednostki jest regulowane przez prawo, które zawiera w sobie zasady 

moralne.

Formuła Radbrucha nakazuje nieprzestrzeganie prawa pozytywnego jeśli narusza ono podstawowe
normy moralne. Jako przykład można podać orzecznictwo podczas procesu norymberskiego, kiedy
państwo nazistowskie nakazywało łamać wiele norm moralnych, a wśród nich podstawowe - 
prawo do życia.
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                            Zasada  słusznego  prawa  orzekania  stanowi, 

     że   ustawa  prawna  choćby  formalnie    była  wydana   najprawidłowiej
  ( u nas  czytaj :  za  plecami   społeczeństwa  )   jeśli  obraża  uczucia  słuszności  i 
sprawiedliwości  i nie  ma  podstaw  do  racjonalnego  stosowania   i  jeśli   jest   oparta  na  
bezprawiu, nie  powinna  być   stosowana .  Wszelkie takie  ustawy  godzące  w dobro  
jednostki  oraz  dobro  społeczne    nie  powinny  być w  ogóle  stosowane w  praktyce.   
Każdy  kto  wiedząc o tym  ustawy  takie  stosuje  , sam  popełnia  bezprawie  .
                                                                 
  KODEKS  KARNY  PROFESORA  ZOLLA

 Studenci nadal  się   nie  uczą  się normalnego  cywilizowanego  prawa , tylko    czerpią  spaczoną
wiedzę z   PRL-owskich  systemowych opracowań   , dlatego  wybrałam    pewien  zakres    
specjalistycznej   literatury -   książek   najwybitniejszych  autorów  przedwojennych  i innych  wg 
załączonego dalej  wykazu.
                                 KODEKS  KARNY  II  RP z   roku  1933. 

 W   obecnym  gettowym Kodeksie Karnym    Andrzeja Zolla poza  zmianą art.   231  KK  
należałoby także  wprowadzić   wiele  bardzo   postępowych zapisów z przedwojennego Kodeksu  
Karnego . Był  to  bardzo  dobry Kodeks  ,w  kilku  tylko  artykułach    obecnie  przestarzały  i  
można  wiele  artykułów z  tego  kodeksu  przywrócić    z wyjątkiem zbyt  łagodnych  jak  na 
obecne  czasy  kar dla  nieletnich  dla  których  konieczny jest  oddzielny  kodeks. 
 Młodzież w    II  RP  była  głęboko  ideowa,   wychowana w  kulcie walk  o niepodległość  i 
praktycznie  nie  było  wtedy żadnych  młodocianych  przestępców. Kodeks   Karny  z    roku   
1935  zawiera   między  innymi  bardzo  szczegółową  wykładnię  przestępstw  przeciwko  
zdrowiu  i  życiu , której  nie  zawiera  kodeks  Zolla  i  z  tego  względu nawet  przy  braku 
lekarskiego prawa  karnego  kodeks   z  roku 1933   byłby   nie  do zastąpienia  . 
   
                   INNE   DANE  DOTYCZĄCE    KODEKSU  KARNEGO.
Przykładem  niewłaściwego zapisu w   gettowym Kodeksie  Karnym  opracowanym przez  
Andrzeja  Zolla dla  Polaków   jest     między  innymi  artykuł  157  KK :
Rozdział XIX
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Art.   157 KK
§ 1. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 
§ 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
§ 2. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
§ 3. „Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
§ 4. „Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.”
§ 5. „Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, 
a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej 
wniosek.”

Poniżej zamieszczona jest  niewłaściwa  oraz  nieprecyzyjna oraz   mocno  naciągana 
w  zależności  od  potrzeby  wykładnia    czyli  orzecznictwo  do   artykułu   157  KK :

Przestępstwo to obejmuje wszystko to co nie jest uszczerbkiem ciężkim (art. 156 Kodeksu karnego). Kiedy
naruszenie czy rozstrój trwa powyżej 7 dni a pokrzywdzony jest osobą najbliższą to ściganie następuje na 
wniosek. Zatem mamy tutaj typ podstawowy czyli umyślność § 1 i § 2, a § 3 nieumyślność. 
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Z § 1 odpowiadać będzie osoba, która dopuściła się naruszenia czynności narządu ciała innego niż w 
art.156 kk. z dodatkowym zastrzeżeniem od strony dolnej granicy, a mianowicie trwającego dłużej niż 7 
dni. To co poniżej 7 dni to już jest poza § 1. Czyli mamy te dwie granice, górna wszystko co jest poza 156 
§ 1 k.k., dolna wszystko to co stanowi naruszenie lub rozstrój trwający dłużej niż 7 dni. Jeżeli niżej niż 7 
dni, to § 2 157 kk.Pamiętajmy, że ten okres 7 dni to czas trwania niezdolności danego narządu lub choroby,
który nie musi znowu się pokrywać ze zdolnością do podejmowania pracy, bo komuś może nie 
funkcjonować jakiś narząd, a może pracować. To nas w ogóle nie obchodzi.                                                  

Nas interesuje ile trwało naruszenie czynności narządu ciała. Oczywiście przy tym paragrafie trzeba 
ustalić, że sprawca przewidywał lub co najmniej godził się na to, że naruszy tym czynem, że spowoduje 
skutki trwające dłużej niż 7 dni. Czyli odwołujemy się do okoliczności przedmiotowych i podmiotowych 
czynu np.: rodzaj, ilość użytych narzędzi, kondycja fizyczna osoby, wiek itp.

Ten paragraf jest bardzo zbliżony do art. 217 k.k.(naruszenie nietykalności cielesnej). Przestępstwo z art. 
217 kk. będzie polegało np.: na uderzeniu pokrzywdzonego, popchnięciu go, szarpaniu. Niektórzy mówią, 
że to może być nawet oblanie wodą. Ze swej istoty art. 217 kk. dotyczy sytuacji, gdzie to naruszenie trwa 
nie dłużej niż 7 dni. Różnica między art. 157 kk. a art. 217 kk. jest taka, że przy tym pierwszym jest 
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. 

Natomiast przy art. 217 kk. takich skutków nie ma. O tym trzeba pamiętać, aby prawidłowo 
zakwalifikować dany czyn.

Na przykład ktoś kogoś uderzył ręką w twarz. My musimy sprawdzić czy to naruszyło czynności narządu 
czy nie. Jeżeli tak ewidentnie mamy art. 157 § 2 kk. Jeżeli nie bo był tylko siniak to art. 217 kk. przyjmuje 
się, że naruszenie tkanek organizmu to już raczej idzie się w kierunku art.157 kk. przy czym trzeba mieć 
tutaj trochę wyczucia i być bardzo ostrożnym. Były takie wyroki, które mówiły, że kilkakrotne uderzenie 
pokrzywdzonego, które pozostawiło mu nieznaczny, ale jednak bolesny obrzęk w okolicach potylicy, 
jakieś zaczerwienienia (liczne), ślady w okolicach szyi to jednak stosowało się art. 157 kk. Przyjmowano, 
że to nie jest jednak naruszenie nietykalności cielesnej.

W § 2 mamy też rozstrój zdrowia. Jest to takie oddziaływanie na organizm człowieka, które nie narusza 
jego całości lecz zakłóca niektóre jego funkcje. Przykładem takiego rozstroju będzie np.: podanie trucizny. 

Reasumując § 1 tylko z oskarżenia publicznego (chyba że osoba najbliższa). § 2 prywatnoskargowy. § 3 
wszystko zależy od czasu trwania uszczerbku. 

A  oto  właściwa  wykładnia  polskiego  Kodeksu Karnego z  Orzecznictwem z roku  1933,  
artykuł  236   przedwojennego   polskiego kodeksu  jest  odpowiednikiem 
             art.  156   gettowego  Kodeksu  Karnego  Andrzeja  Zolla   :

Art.  236.
§ 1.  Kto  powoduje:

a)uszkodzenie  ciała  lub rozstrój  zdrowia , które  nie  zagrażają   życiu  lub zagrażają  mu  tylko  
chwilowo,a  naruszają  czynność  narządu  ciała  co  najmniej  na  20  dni, albo

b)  trwałe  zeszpecenie   lub trwałe  zniekształcenie   ciała,

podlega  karze  więzienia  do lat 5.

§ 2.  Jeżeli  sprawca  działa  nieumyślnie, podlega  karze więzienia  do  roku  lub aresztu   do  
roku.

 Orzecznictwo.

Drugą  kategorią   uszkodzeń, niejako  stopnia  średniego  ciężkich, omawia  art,  236.  W 
przeciwieństwie  do pierwszej  grupy  bardzo  ciężkich przestępstw , odpada  tutaj  cecha  
trwałości. Poza  tym  jednak  skutki   działania przestępczego   muszą  wprowadzać  do    
organizmu   człowieka lub jego  funkcji jakieś  istotne zaburzenia.  
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Poszukując    odpowiedniej  definicji   dla  tego stanu  faktycznego, który właściwie jest  stanem  
podstawowym dla  całej  grupy przestępstw, sekcja  zatrzymała się  na   dwóch cechach:

1) zewnętrznej,  powszechnie dostrzegalnej  nienaruszalności  ciała  ludzkiego  

2) prawidłowości  funkcji  organizmu.                                                               

 Działanie  przeciwko  pierwszemu z tych  przedmiotów może  być  określone  jako  uszkodzenie  
ciała.   Uszkodzeniem  ciała  będzie więc  każde   takie  oddziałanie  na  ciało  ludzkie, które  
pozostawia  na nim  wyraźny  ślad,  niszcząc  całość  powłoki cielesnej człowieka. Nie  będzie  
zatem  uszkodzenie  ciała  uderzenie   nie  pozostawiające  śladów , albo  tylko  przemijający 
siniec,   będzie  nim natomiast  naruszenie  tkanek organizmu bez  względu  na  to,   czy 
poprzestanie  na  powierzchownym uszkodzeniu   skóry, czy złamaniu  kości  albo  nadwyrężeniu 
organów wewnętrznych. Rozstrojem  zdrowia   będzie  także   oddziałanie  na  organizm , które  
uderza  nie w  jego całość , ale  które zakłóca jego  funkcje ,  może  to  nastąpić  na przykład  przy 
podaniu  trucizny, a  nawet  przez  wywołanie  wstrząsu   psychicznego , powodującego  chorobę  
nerwową. 

 Obydwa  te rodzaje  uszkodzeń z chwilą  gdy osiągają  wysoki  stopień  natężenia ,a  więc stają  
się z  jednej  strony  kalectwem , z  drugiej  strony ciężką  chorobą    fizyczną  lub umysłową,  
mają  ponadto cechy  trwałości, odpowiadać będą  pojęciu  bardzo   ciężkiego uszkodzenia  w  
myśl  art.   235.  W  art. 236 natomiast   chodzi  o stopień  pośredni  tych   uszkodzeń, które  nie  
będąc  kalectwem   oraz  nie  mając  cech trwałości , wprowadzają  jednak zamęt  do organizmu  
człowieka , a  stąd  wymagają  poważnej  kwalifikacji  karnej. 

Definicja  stopnia  ciężkości  uszkodzenia które  by  miało  odpowiadać  warunkom   art.  230   
musiała  być z  istoty  rzeczą   apodyktyczną  i  dowolną.   Nie ma  bowiem  jakiegoś  
obiektywnego probierza ,który  by  niezawodnie  pozwolił odróżnić   charakter uszkodzeń  takiego 
pośredniego  typu.

Sekcja  (prawna  ) stanęła na   wymaganiu  negatywnego warunku , aby uszkodzenie  nie zagrażało
życiu ,  co jest  oczywiście  konsekwencją   pozytywnego wymogu  kwalifikacji  w art.  235  
zawartej. 

Czym jest  rozstrój   zdrowia.

Jest nim  stan  chorobowy( patologiczny ) organizmu, czy  to  pod  względem fizycznym   
czy też  pod  względem  psychicznym ,a  więc  przeciwieństwo  stanu zdrowego.   Tu  
należą  nie  tylko  bóle ,  gorączka, zawroty  głowy,  trudności oddechu , wymioty, 
moczenie  krwią   itp. ale   także  niedomagania  odczuwane przez   pokrzywdzonego   jak 
apatia,  bezsenność,   ogólne  osłabienie, odczuwanie dokonywanej  normalnie  pracy  jako 
dotkliwego ciężaru.  Rozstrój zdrowia  nie musi się łączyć   z zupełną  niezdolnością  do 
pracy  zawodowej , z koniecznością pozostawania w  domu , w łóżku,  pod  opieką  
lekarską

Naruszają czynności   narządu  ciała.

A  więc  prawidłową   funkcję  narządu ciała  wewnętrznego  lub zewnętrznego np. ręki,  
nogi,  słuchu,  wzroku,  np. przez  konieczność  obandażowania , organów  oddychania , 
jedzenia,  trawienia.

Trwałe  zeszpecenie  .

  Zeszpeceniem  jest   sprowadzenie   stanu ( wyglądu  ) ciała , działającego ujemnie 
( niekoniecznie  odrażająco) na poczucie  estetyczne  innych. Zeszpecenie  musi  być 
widoczne;  czy tak  jest  zależy  od  tego, czy wedle zwyczaju   ogólnie  przyjętego daną 
część  ciała  się  okrywa  lub nie  (np. dekolt, piersi,   grzbiet,  szyja  u kobiety  )  
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a także  od  zawodu  wykonywanego przez daną  osobę  (  np. baletnica, robotnik  pracujący
z obnażoną   całą  ręką itd.  ).

 Zeszpeceniem  będzie  wyłysienie  u  kobiety ,  blizny od  oparzenia   lub oblania kwasem 
żrącym, utykanie na nogę .

                                                                    
  
                                          NOWELIZACJE. 
                                       Dane z dnia  25  sierpnia  2012.
                         
 W związku z taką  a  nie  inną sytuacją  oraz  brakiem   wszelkiego zainteresowania  brakiem  
normalnego  prawa  ze  strony   polityków  oraz   nawet  samych  prawników  zostały  opracowane 
nowe przepisy  Kodeksu Postępowania Karnego  ,  które  moim zdaniem   powinny    być  
wdrożone,  a  stare    PRL-  owskie    anulowane i  uchylone  .Z  nowego    i   profesjonalnego   
KPK    zostało usunięte  przestarzałe  postępowanie   przygotowawcze  oraz  wiele  innych  
nieadekwatnych   przepisów   i tym samym  nowy KPK  umożliwia   sprawne  wdrożenie  
postępowania  karnego  oraz  umożliwia    prowadzenie  profesjonalnego  śledztwa   ,nie  przez  
prokuraturę ,  ale  przez    wydziały śledcze  i inne  uprawnione  organa. 
Inne  zmiany  oraz  nowelizacje w    nowym  KPK    dotyczą :

• zmian w  przepisach w   pouczeniu  dla  pokrzywdzonego  wg nowego  KPK
• anulowania  PRL- owskiego pouczenia  dla  podejrzanego
• zmiany  blankietu  wezwania  dla   organów  ścigania
•  nowego  zawiadomieniu  o  przestępstwie  

   Ad  I.  Patrz  załączony plik z  pouczeniem.   

Poniżej wymieniam  kilka  zmian w przepisach   tego Pouczenia  między  innymi:

1. Anulowanie  zapisu  u góry  1  strony   pouczenia  dla  pokrzywdzonego  o załączniku      do
protokołu  dla   pokrzywdzonego   na  następujący zapis    na końcu pouczenia :

  
         '  Pouczenie    organu prowadzącego   postępowanie  doręcza  się
                pokrzywdzonemu  wraz z powiadomieniem  o  wszczętych
        czynnościach  organu  dotyczących zawiadomienia  o   przestępstwie'   

2.      I dalej   jest   w  p. 8  Pouczenia    PRL- owski  zapis   w  zdaniu    :     
' Jeżeli  osoba  lub   instytucja   która  złożyła  zawiadomienie   o   przestępstwie  nie  zostanie w  
ciągu  6  tygodni   powiadomiona o  czynnościach organu  prowadzącego  postępowanie    może  
wnieść  zażalenie   do  prokuratora   nadrzędnego     albo    do prokuratora   nadrzędnego  
powołanego   do nadzoru  nad   organem  któremu  złożono  zawiadomienie  (  art.   306     pargf 3 
kpk,  art.  325 a  kpk  )
                                                    na następujący  zapis  :
Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie nie zostanie w ciągu 7 dni
nie  zostanie  powiadomiona  o    wszczętych czynnościach organu    prowadzącego postępowanie 
może wnieść zażalenie do zwierzchnika  tego organu  albo do prokuratora nadrzędnego  nad   
prokuraturą w  której  złożono zawiadomienie  (  art.   306     pargf 3  kpk,  art.  325 a  kpk  ) .
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UZASADNIENIE  
Na  skutek zapisu  o  6  tygodniach  nie  ma możliwości    wdrożenia   sprawnego    prowadzonego 
postępowania   , sprawca  jest w tym czasie  bezkarny a  ofiara  jest    niezasadnie  ciągana  na  
przesłuchania  oraz  zeznania a  poza  tym do  czynności     organu należy  także aresztowanie/ 
zatrzymanie.  W   ciągu  7  dni    ja dostałam odpowiedź  z sądu z  USA  ,  7  dni  szło   moje  
pismo  priorytetem  i  7  dni  odpowiedź  , więc dlaczego  nie  może  tak być w  Polsce  ?
                                                                       
                                                          Następnie  :
Anulowanie  obecnych    terrorystycznych    przepisów  o obowiązkach  dla pokrzywdzonego .

    

             Odpowiedni  zapis  dla  pokrzywdzonego  powinien    być  następujący  :  

' Pokrzywdzony  ma  obowiązek   stawić  się    we własnym interesie  na  każde  wezwanie  organu
prowadzącego  postępowanie  w wyznaczonym  miejscu ,  dniu  oraz  godzinie   oraz  powiadomić
organ  o każdej  zmianie  miejsca  pobytu  lub zamieszkania.

                                                    i na pewno  

 każdy  pokrzywdzony sam się  chętnie  stawi w  swojej  sprawie  bez    straszenia go  oraz
grożenia  mu karami     pieniężnymi    oraz  badaniami psychiatrycznymi   bo  to leży w jego
własnym  interesie  i taki zapis  jest  humanitarny.  

             Na  końcu  pouczenia    powinien   być zapis  o   następującej  treści 

                  ' Pokrzywdzonego  któremu   doręczono  pouczenie

                            uważa  się za  poinformowanego .'

oraz   :

                                    …..........................................................

          podpis  i  pieczęć  prokuratora  prowadzącego  postępowanie

                                     Uwagi   do nowego KPK 
            
.
 Z uwagi  na brak zgodności    PRL- owskiego  KPK z  Konwencją Praw  Dziecka która  mówi, że 
dzieckiem jest osoba  małoletnia    poniżej 18  roku życia a  więc do 18 roku życia , a  nie  tak  jest 
u  nas   nawet w Sądzie  Rodzinnym , że za sprawcę małoletniego uważa  się   sprawcę  do  17   
roku życia zmiany  dotyczą także  i tego zapisu.
Wykreślenie oskarżyciela  posiłkowego którym  mogła  być  w  PRLowskim  KPK  każda  osoba  
pokrzywdzona ,  ponieważ  akt  oskarżenia  może  wnieść  tylko  prokurator ,  któremu  policja  
przekazuje  materiały śledztwa   lub  do którego wpływa  zawiadomienie  o przestępstwie.  
 W  nowym KPK  uprawnienia  oskarżyciela  posiłkowego  ma   także adwokat  oraz  radca 
prawny ,    żaden  pokrzywdzony  i tak nigdy  nie  korzystał z  uprawnienia  oskarżyciela  
posiłkowego  , bo  przeciętny  człowiek  nie umie  sporządzić aktu   oskarżenia    oraz dokonać  
kwalifikacji   prawnej  czynu .W  obecnej  sytuacji   jaka ma  miejsce w  prokuraturach jest to   
nawet  konieczne, radca  albo  adwokat  może więcej   zdziałać    zanim prokurator    na nowo  
opisze sprawę,  a poza tym  sąd  będzie mieć   możliwość  porównania   dwóch  aktów  oskarżenia 
oraz   oceny   dowodów. 
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Anulowanie    dotychczasowego   pouczenia  dla podejrzanego   jest  konieczne   bowiem  jeśli
podejrzany    nie jest  sprawcą a  tylko  osobą podejrzaną  o  popełnienie   jakiegoś  przestępstwa
i    w  związku  z  tym  jest     prowadzone przeciwko  niemu   śledztwo  -  nie  dochodzenie -   to
takie  pouczenie  jest  niezasadne , ale na  skutek  braku  nowelizacji     kpk  funkcjonuje  nadal
wobec     faktycznego sprawcy.    Wobec   podejrzanego  który  jest   uznany  za  sprawcę  stosuje
się    odpowiednie  przepisy takie  jak  właściwy środek zapobiegawczy   a  nie  pouczenia   takie
jak dotychczas. Dotyczy  zmiany  druku /  blankietu  wezwania  dla   organów  ścigania .

                                                                 

                       Druk powinien  wyglądać   wg  nast.  wzoru :

      1.    Format  1/2 -   A -  5     mały blankiet  dwustronny .     
     2.    Strona  1  u góry zamiast    tabelki    z   lewej strony:
            pieczęć  jednostki  lub  organu  prowadzącego  postępowanie  
            oraz data wystawienia  wezwania   oraz sygnatura   

      3.    W  prawym   górnym  rogu   dane    osoby wzywanej
      4.   Poniżej   ta  sama  treść  wezwania  ale z  dodaniem  pokrzywdzonego

            którego   nie ma w  starym wezwaniu
      5.   oznaczenie  rodzaju  sprawy

         Strona  2  blankietu   -   POUCZENIE  a  nie  ' objaśnienie '

                                                                                

                                                 Pouczenie   :

1. Pokrzywdzony  ma  obowiązek   stawić  się    we własnym interesie  na  każde wezwanie
organu  prowadzącego  postępowanie  w wyznaczonym  miejscu ,  dniu  oraz godzinie   oraz
powiadomić organ  o każdej  zmianie  miejsca  pobytu  lub zamieszkania.

2. Podejrzany   oraz oskarżony pozostający  na wolności , świadek , biegły, specjalista oraz
tłumacz   mają  obowiązek  stawić  się   na   każde   wezwanie    w  toku  prowadzonego
postępowania  w wyznaczonym  dniu, miejscu  oraz  godzinie wskazanych w wezwaniu
pod rygorem odpowiedzialności    karnej   z art. 231 KK za niedopełnienie  lub uchylenie
się    od  obowiązku  oraz mają obowiązek powiadomić organ prowadzący postępowanie  o
każdej zmianie  miejsca  pobytu.

3. W  razie   nieusprawiedliwionego   niestawiennictwa   podejrzanego  oraz  sprawcy
pozostającego  na  wolności można go sprowadzić  po  przymusem (art. 75  pargf 1 i 2
kpk  ).

                                              UWAGI

Należy  wycofać   stare  i  nieadekwatne  druki   wezwań  przed    wprowadzeniem    nowych  i
stosować  póki co    pisma  urzędowe   od  organu  z wezwaniem  oraz  nowym  pouczeniem  ,  ale
nie  takie  jakie  ja  otrzymałam  z  Prokuratury  Rejonowej   Lublin  Południe  z dnia  27  czerwca
2012   wystosowane do  mnie   jako  standardowe  wezwanie 'świadka  '  jako    pokrzywdzonej     i
na  dodatek  w  sprawie   niezasadnego   złożenia  zeznania ,  bowiem w  tej  sprawie  chodzi  o
niedopełnienie  obowiązku    rzetelnego opisania  tomografii   mojej   matki    oraz   mojego
rezonansu   przez  radiologów     1  Szpitala Wojskowego  w  Lublinie  którzy  tym czynem
narazili  mnie  oraz  moją    matkę    na  utratę   diagnostyki  oraz  możliwość  zastosowania
odpowiedniego leczenia i przez  to   utratę  zdrowia,  i  pomimo  że  udowodniłam      zaniedbanie
poprawnym opisem  tomografii ,który jest dowodem  na popełnione  przestępstwo,  
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 prokurator  Wójcik zamiast   wnieść akt  oskarżenia   ciągał mnie   na  niezasadne   zeznania   do
protokołu a  sprawcy cały czas byli  i  są  bezkarni   od  30  kwietnia   2012 ,  pracują   sobie   jak
gdyby  nic  się  nie  stało .   I  co  sprawca- to jest  de  facto  przestępca  ma  zeznawać w takim
przypadku, że  jako podejrzany  sfałszował   opis   tomografii lub  go  nie  wykonał przez  umyślne
zaniedbanie ?    

  W USA   do razu  byłby  aresztowany tak  jak  każdy sprawca przestępstwa skutkowego  , jeśli
nastąpiły  skutki  takiego  zaniedbania .O dalszym  ciągu  tej  sprawy   piszę w  opracowaniu Dr.
Ćwiek  ponieważ  dotyczy  ono sfałszowania  opinii   medycznej   przez  lekarskich biegłych
sądowych   z ośrodka  medycyny  sądowej we  Wrocławiu. 

                                                                       

               ZMIANA  I  MODYFIKACJA  ZAWIADOMIENIA    O  PRZESTĘPSTWIE  

Jak dotychczas  jest to  następujący  przestarzały  oraz  niewłaściwy   druk  oraz  tekst dostępny w
Internecie  : 

                                    Zawiadomienie  o przestępstwie.         

        Pokrzywdzony  ma  prawo  wnieść   zawiadomienie  o  przestępstwie  
   do    właściwego    organu ścigania  jest   to  następujące   Każdy, kto posiada informację o 
przestępstwie może złożyć zawiadomienie. Można to uczynić w różnych formach – telefonicznie 
( infolinie lub telefon alarmowy : 997 czy 112 z podaniem swoich danych osobowych lub 
anonimowo), pisemnie ( zawiadomienie wysłane pocztą, faxem, mailem lub złożone na dzienniku 
podawczym) lub osobiście (ustne  zawiadomienie o przestępstwie na protokół ) w jednostce 
Policji, Prokuratury lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania 
przygotowawczego .

                                              Zawiadomienie powinno :
– spełniać  wymogi  formalne  pisma  procesowe  określone  w  art.  119  k.p.k.  tj.  zawierać

oznaczenie  organu  do  którego  jest  skierowane  (jednostki  Policji  /  Prokuratury  wraz  z
adresem), oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres), opis sprawy której
zawiadomienie dotyczy, załączniki
(jeżeli  posiadamy  :  na  przykład  zaświadczenie  lekarskie  czy  inne  dokumenty
potwierdzające zaistnienie przestępstwa takie jak faktury, umowy etc.) oraz datę i podpis
osoby składającej zawiadomienie
-rzeczowo i wyczerpująco opisywać okoliczności związane z przestępstwem (przestępcą) –
w tym :

 co? (co się wydarzyło, czy zdarzenie / czyn jest przestępstwem?),
 gdzie? (gdzie miało miejsce zdarzenie, gdzie nastąpił skutek?),
 kiedy? (kiedy doszło do zdarzenia / popełniono czyn?),
 w jaki sposób? (jakimi metodami posłużyła się osoba, która popełniła czyn?),
 dlaczego? (motywy i pobudki działania sprawcy czynu)
 jakimi środkami ? (przy pomocy jakich środków i narzędzi – ewentualnie przy pomocy 

jakiej osoby – popełniony został czyn ?),
 kto? (określenie kto jest sprawcą zdarzenia a kto pokrzywdzonym?)

                          (jest to tzw. reguła„siedmiu złotych pytań” )
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Warto zadbać o potwierdzenie wysłania zawiadomienia (pokwitowanie w przypadku osobistego 
doręczenia).  Po złożeniu / przesłaniu takiego zawiadomienia prawdopodobnie prowadzący 
postępowanie w tej sprawie wezwie osobę zawiadamiającą do złożenia zeznań w charakterze 
świadka.
                                                             UWAGI     

Ostatnie  zdanie   jest   przestarzałym  zapisem,  bo jeśli  się   szczegółowo  opisuje   przestępstwo
i załącza  dowody , to  po co  jeszcze  to samo  zeznawać  do  protokołu to samo   i  to jako '
świadek  '  a  nie  jako  ' pokrzywdzony  '?
                                                               
                                          Ale  także  pierwsze  zdanie  jest  pokrętne  :
W przypadku  gdy  zdarzenie  nie  wymaga  natychmiastowych  działań  organów ścigania  można
wysłać zawiadomienie o przestępstwie mailem, pocztą, faxem lub przynieść osobiście do jednostki
Policji (lub innego uprawnionego organu ścigania)  
 
                                   ale  -           UWAGA  
 ale   przecież każde  przestępstwo wymaga  natychmiastowych  działań   !
i na podstawie tego   właśnie  zapisu  wszelkie  zawiadomienia pisemne   wnoszone szczególnie do
prokuratur  oraz  Policji  traktowane były jako nie wymagające  natychmiastowych działań   i
dlatego  dopiero  po   4  lub 6  tygodniach  z  prokuratury   przychodzą wezwania  do składania
zeznań  do  protokołu  czyi  powtarzanie  pisemnego zawiadomienia.
W  USA  postępowanie   karne oraz   śledztwa  czy też   ustalenia   śledcze  prowadzi  się  na
podstawie   pisemnej   notatki  służbowej   detektywa   policyjnego    oraz   policjanta  ,  którzy
przepytują    dokładnie  ofiarę  oraz  sprawcę,  prowadzą  śledztwa na  miejscu zdarzenia  także z
udziałem  świadków  i jakoś  nie  są  im potrzebne  rozbudowane   formularze  jakie   funkcjonują
w  Polsce   do pobierania  zeznań. 
_________________________________________________________________________             

                  PRAWIDŁOWA    INFORMACJA  W   ZAWIADOMIENIU

  O  PRZESTĘPSTWIE    POWINNA    BYĆ  SPORZĄDZONA   jak  poniżej  :
       (   dane  np.   na  folderek   informacyjny   lub uproszczony formularz   )

                           Zawiadomienie  o przestępstwie.
Każdy, kto posiada informację o przestępstwie  lub  jest   pokrzywdzonym  przez  przestępstwo
popełnione  na jego  szkodę  może złożyć zawiadomienie. Można to uczynić w różnych formach –
telefonicznie (   poprzez infolinię lub telefon alarmowy : 997 czy 112 z podaniem swoich danych
osobowych  lub  anonimowo),  pisemnie  (  zawiadomienie  wysłane  pocztą,  faxem,  mailem  lub
złożone  na  dzienniku  podawczym)  lub  osobiście  (ustne   zawiadomienie  o  przestępstwie  na
protokół  )  w  jednostce  Policji,  Prokuratury  lub  innego  organu  uprawnionego  do  prowadzenia
śledztwa  oraz  postępowania  karnego.

                       Zawiadomienie pisemne  powinno   zawierać :

–datę, oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres),  
–oznaczenie organu do którego jest skierowane  czyli  dane  jednostki
           Policji/   Prokuratury wraz z adresem),
–opis sprawy której zawiadomienie dotyczy,
–załączniki jeżeli posiadamy czyli wszelkie dokumenty potwierdzające 
          zaistnienie  przestępstwa takie  , inne  np.   nośniki cyfrowe  
–czytelny  podpis osoby składającej zawiadomienie.
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Zawiadomienie   musi   rzeczowo  i  wyczerpująco  opisywać  okoliczności   związane  z
przestępstwem (przestępcą) –czyli :

1.  kto? (określenie kto jest sprawcą zdarzenia  a kto pokrzywdzonym?)
       co? (co się wydarzyło,  zdarzenie /   czyn   )

2.  gdzie? (  gdzie miało miejsce zdarzenie  oraz  jego skutek )
3.  kiedy? (kiedy doszło do zdarzenia / popełniono czyn    )
4.  w jaki sposób?  (jakimi metodami posłużyła się osoba, która

  popełniła czyn – o ile  są  znane  pokrzywdzonemu )                                                             
5.  dlaczego? (motywy i pobudki działania sprawcy czynu -  o  ile  są

  znane pokrzywdzonemu )
6.  jakimi środkami ? ( przy pomocy jakich środków i narzędzi   i  metod

        ewentualnie przy pomocy jakiej osoby – popełniony został czyn -  
        ( o ile    metody, środki  i  narzędzia  są znane  pokrzywdzonemu )

7.    załączyć    oświadczenie   o   niepoświadczeniu  nieprawdy

                                               INFORMACJE  DODATKOWE.

 Przy punktach  zawiadomienia które  nie  są  możliwe   do  opisania     należy zaznaczyć   '  
nie  dotyczy'  oraz  należy wskazać  dokumenty lub materiały źródłowe w których są  
opisane  fakty  i  okoliczności.

 Zawiadomienie  o  przestępstwie   które  nie dotyczy  wszczęcia  śledztwa  pokrzywdzony 
lub inna  osoba  może  wnieść   bezpośrednio  do prokuratury z  wnioskiem  o  wszczęcie  
postępowania  karnego.  

 Pisemne zawiadomienie  o  przestępstwie powinno  być  wniesione w  formie  drukowanej.  
Jeśli  pokrzywdzony jest  osobą  starszą lub nieporadną bądź  nie  ma  takiej  możliwości  
może  umówić się z  oficerem   dyżurnym  najbliższej  jednostki  Policji  w  celu 
sporządzenia z  jego udziałem  protokołu zawiadomienia  na podstawie  notatek    
pokrzywdzonego. 

 Zawiadomienie przesłane  e-  maile  powinno  zawierać  te  same  dane      co 
zawiadomienie  pisemne  . 

                                                          UWAGI .
 Każda  prokuratura   oraz  jednostka  policji  powinna takie zawiadomienie      przesłać  do
osoby  jeśli  zawiadomienie    nie  spełnia   tych  wymogów .
Ale bez konieczności bycia wzywanym na  dodatkowe  niezasadne przesłuchania, wystarczy   jeśli
osoba  która  składa   pisemne  zawiadomienie     o  przestępstwie  załączy   oświadczenie ,  że nie
poświadczyła  nieprawdy     szczególnie  jeśli do  zawiadomienia  jest  załączona  dokumentacja
dowodowa  która  nie  wymaga  dodatkowych  wyjaśnień  oraz   niezasadnych  przesłuchań. 
Tylko w    przypadku    gdy  wymagane  jest  stawiennictwo   oraz   zeznania   do  protokołu  jako
świadek  zdarzenia  albo   w  przypadku   prowadzenia    śledztwa    powinno   się   stosować
uproszczony protokół    czynności oraz  gdy   sprawa  wymaga  uzupełniania   /sprawdzania
danych / wyjaśniania   okoliczności .Natomiast w  przypadku   gdy wnosi się  zawiadomienie
przez   telefon     policjant  robi  notatkę   służbową    ze   zdarzenia  ,   pobiera  dane   osoby
zawiadamiającej   i  wypełnia   protokół  danymi   wg  notatki  i  taki protokół podpisuje   świadek
albo  pokrzywdzony wezwany  potem  w  tym  celu  do    organu  ścigania    lub nawet   w
miejscu   zamieszkania  ,    ale     najpierw  należy    podjąć   działania   interwencyjne    na
zawiadomienie    o  przestępstwie,  być  może  trzeba  od  razu  zatrzymać  sprawcę a  nie   jak  to
ma miejsce   do tej pory  dochodzenie  oraz  postępowanie  przygotowawcze.                    
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                               JAK  WYPACZONO  KODEKS  HANDLOWY
                 MAFIJNE  ELDORADO   i   SPÓŁKA  KRZAK
                     czyli  ' Skok  na kasę z  nożem w  zębach'

                                              O  spółkach   akcyjnych  
Podtytuł    'Skok  na kasę z  nożem w  zębach'    pochodzi z  przedwojennej  broszury  o   pewnym 
oddziale  Kasy  Chorych w  której  nie  było  kasy  na  skutek  malwersacji  finansowych  
złodziejskiego zarządu  .
    Normalny , polski   i bardzo   dobry Kodeks Spółek Handlowych  z  roku  1934  a  potem  z 
roku 1997  zawierający  odpowiedzialność  karną   spółek  handlowych  został   wyrugowany   i 
zastąpiony   przez  Ustawę z roku  2000  a potem     opracowanie   Andrzeja Kidyby  jako   ' 
Kodeks  Spółek  Handlowych '  z  roku  2008  Warszawa  -  Wydawnictwa  Wolters  Kluger  które 
wydaje  takie  opracowania . (Andrzej  Kidyba  prowadzi w  Lublinie  od  wielu  lat  Lubelską   
Fundację Rozwoju  wraz  ze  wspólnikiem  oraz  jest  wykładowcą  prawa na UMCS w  Lublinie). 
W  Kodeksie z  roku  1997  jest   Art.  309  pargf 1   p.  4  )  który określa  m.in.   'wysokość  
kapitału  akcyjnego  oraz  sposób  jego  zebrania  '(…...) - czyli , że  nie   mogą  to  być  pieniądze  
pochodzące z  przestępstwa  a ich legalność  musi  być  wykazana  przy  zakładaniu  spółki  
akcyjnej.
W Kodeksie  Kidyby   oraz   Ustawie z  roku 2000  brak  jest  tego   artykułu.
 Art. 304.  Ustawa  z roku  2000  oraz KSH z  roku 2008.
§ 1.   Statut spółki akcyjnej powinien określać:
1)   firmę i siedzibę spółki,
2)   przedmiot działalności spółki,
3)  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem
            na pokrycie kapitału zakładowego,
5)wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne,
             czy na okaziciela,
6)   liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli
mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
A  na dodatek   takie  spółki  z roku   oraz  po  roku  2000   mogą  prowadzić  zorganizowaną 
działalność  przestępczą , prać  pieniądze  i  kraść ile  wlezie :

                    Art. 307. Ustawa   KSH z  roku  2000.
Spółki akcyjne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki tworzenia takich oddziałów lub przedstawicielstw 
określa odrębna ustawa.W  tzw.   kodeksie z  roku  2000 -   Dział  II  Przepisy  przejściowe   art.   
523  -  jest  mowa  o ' dostosowaniu   się  spółek do nowego  ' prawa ':  Art.   623  -    terminy  
dostosowania  postanowień     umów  spółek   już  istniejących   mówi, że  : prgf  1 :    - W 
terminie  trzech lat  od  dnia  wejścia w  życie  ustawy  spółki handlowe  istniejące w  dniu  
wejścia  ustawy  dostosują   postanowienia  swoich  umów  , aktów  założycielskich   lub statutów  
do jej  przepisów -  

czyli, że  przy  braku  zapisu  o  sposobie  zebrania kapitału  założycielskiego można było 
dokonać  wszelkich  możliwych  malwersacji finansowych.

Poza  tym  w  Art.  342  KSH z  roku  2000  - Prowadzenie  księgi  akcyjnej -
 jest  nawet  mowa  , że  ' spółka może  zlecić  prowadzenie  księgi  akcyjnej  bankowi   lub 
domowi  maklerskiemu ' -    i  cały  Rozdział  IV  Kodeksu z roku  1997  '  Rachunkowość  spółki  
'został  wyrugowany oraz   w związku  z  tym  cały obszerny  
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Rozdział  VIII z  Kodeksu    SH  z  roku  1997   odpowiedzialność  cywilna  i karna      dla  spółki  
akcyjnej  został  także  usunięty   i zastąpiony   jako Przepisy  Karne  -   Tytuł  V  art.  585    do  
595  KSH z  roku  2000   są  to  takie    same     przepisy  dla  wszystkich spółek  prawa  
handlowego. Daje   to  pełny  obraz  okradania   Skarbu Państwa  przez  mafie w  takich  spółkach 
i wraz z  PRL- owskim  KPK całkowitą  bezkarność tych  mafii.   

                                        czyli   SPÓŁKA  KRZAK   
SPÓŁKA z  o.o.   w opracowaniu  Kidyby   oraz w  Ustawie z  roku  2000  także  jest  pozbawiona 
odpowiedzialności  cywilno- prawnej,  jest   to  zaiste  bandycki    kodeks   przerobiony  i  
zdeformowany !!   

W  opracowaniu  zwanym  Kodeksem Spółek  Handlowych z  roku  2000  z  komentarzem 
Andrzeja  Kidyby   z roku  2008  został    dodany  zmyślony   i  stworzony  na potrzeby wszelkich  
malwersantów  finansowych    nieznany w  kodeksie z  roku  1997   tzw.   TYTUŁ  IV - 
Łączenie   , podział  i przekształcanie  spółek – w  którym jest  cała  wykładnia  mafijnego 
eldorado   jakim  jest   Polska  od  czasu  wdrożenia  tego   tzw.  kodeksu.         

Art.   491  pargf 1   - ' spółki  kapitałowe  mogą się  łączyć  między sobą  oraz  ze  spółkami  
osobowymi '- ( co  jest  niedopuszczalne w   polskim kodeksie z  roku  1934/ 1997 )  :
art.   492 -  tryb  połączenia  -  połączenie .
 Połączenie może być dokonane:

1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za 
udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej 
(łączenie się przez przejęcie),

2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się 
spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Art. 493. § 1. Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają 
rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.
 Art. 494. § 1. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we 
wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie 
nowej spółki.
§ 2. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w 
szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo 
którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja 
o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą albo na 
spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej
spółki.

O tym bandyckim   kodeksie  spółek  handlowych  w  komentarzu  autorskim  Bartosz  
Marcinkowski radca  prawny specjalizujący się  w  ramach  kancelarii  Domański/  Zakrzewski/  
Pallinka w dziedzinie prawa  spółek  handlowych  ( KSH  w:   ' Gazeta  Prawna '  stan  prawny  na 
dzień  1  luty  2006  )  pisze, że  ' nieodzowne zmiany   oddziaływujące   na działalność 
gospodarczą w  tym  przepisów  prawa  spółek  , powinny być   dogłębnie    przemyślane   (...). To 
właśnie  na   przestrzeni  ostatnich  dwóch dekad   odpowiadając  na zapotrzebowanie  rozwijającej
się  młodej  gospodarki   wolnorynkowej  wprowadzono w dniu  1  stycznia  2001  ustawę z dnia   
15  września  2000-

                                                                      
                                                                                                                                                   135.



–‘Kodeks  Spółek  Handlowych -  który  zastąpił  nieprzystający    już  do panujących warunków   
Kodeks   Handlowy  (  Rozporządzenie Prezydenta  RP z dnia  27  czerwca 1934 )   obowiązujący  
nieprzerwanie choć z licznymi zmianami   do  1934  roku  oraz - że ' korzystając z takiego bagażu  
doświadczeń jak ' europejskie  tradycje prawne  ' łatwiej  było ustawodawcy  opracować  i 
wdrożyć  nowoczesny  kodeks  spółek handlowych.''

 Tyle  pan  Bartosz  Marcinkowski.

Zaś w  wersji z roku  2007  tej samej  Gazety  Prawnej'  Kodeks Spółek  Handlowych  po 
zmianach z komentarzem  ekspertów   stan  prawny  na  10 stycznia  2007 ' -  Kancelaria Prawna  
Chałas   i Wspólnicy  Jarosław  Chałas  i  Anna  Bojarska ( członkowie  mafii  Business Centre 
Club  ) stwierdzają  w komentarzu  , że   -'  z  perspektywy   sześciu  lat obowiązywania  kodeksu 
spółek  handlowych   to  dobra i  nowoczesna  ustawa   -  szczególnie w zmieniającej  się  
rzeczywistości  gospodarczej'.
 
 Ta  rzeczywistość-  jak   ujawnia  Piotr  Duda  przewodniczący  ZZ  Solidarność
  w  wywiadzie w  Lubelskiej  Gazecie   3-9  lipca   2012  - to   wyprowadzanie pieniędzy z Polski  
przez    taki  na  przykład  Fiat Auto Poland  na Śląsku,  również  spółka  akcyjna  która   ' 
transferuje   zyski  na zewnątrz   do centrali  imówi ,  że  mamy kryzys  gospodarczy '  -   bo w  
opracowaniu   to jest  tzw. Kodeksie  Spółek  Handlowych  z  roku  2000  nie ma nawet  rozdziału  
o podziale  zysków  i cały Rozdział  II ' Prawa  i  Obowiązki  Akcjonariuszy   ' z polskiego  
kodeksu z  roku  1934 /1997 został  usunięty.
Przy  tej  okazji  nadmienię, że   redaktorzy piszący  o  aferach  takich   jak  np.   Amber    Gold  
nie  mają  pojęcia  gdzie  tkwi  sedno takich afer : ‘  Komisja  Nadzoru Finansowego w  roku  2009
zawiadomiła  prokuraturę  że  ‘Amber  Gold ‘ prowadzi  działalność  para bankową  oraz  że z  
mocy   prawa  grozi    art.  171  prawa  bankowego   3 lat
 więzienia,  ale  prokuratura  zawiadomienie  olała,   w  czym  nie  ma  nic  dziwnego  bo  
prokuratura  olewa  większość  zawiadomień .
 Spółka  ‘Amber  Gold’  została  zlikwidowana a   50  mln  złotych  przeniesione zostały  do nowej
spółki  pod  nazwą  prowadzonej.”     (  17-  23.  08.  2012  Lubelska  Gazeta ).

Albo  taka  informacja  :  '  NBP    aby  wzmocnić  złotówkę   wyprzedaje  rezerwy  po niższej 
cenie  bankom w Polsce  których  zagraniczni  właściciele   transferują  zyski  do swoich  central , 
co osłabia  złotówkę ,(.......)  oraz, że   '  w  efekcie  znakomitej  sytuacji  na  rynku  obligacji  
rządzący  mogą  bez    problemów  coraz  bardziej zadłużać  nasz  kraj . 
Odsetki jakie z  tego  tytułu   wpłacamy  na  konta  instytucji  finansowych wynoszą  już  40  
miliardów  złotych  rocznie  !  I taka  sytuacja  jest  wg  prezesa  NBP  Marka  Belki  znakomita .  '
                                             (  L.G. z dnia   31  sierpnia  2012   oraz  '  Nasz  dziennik  '. ).
Oto dane  wg Banku  Światowego   -  24.  1.  2012  onet/  newsletter - Adam    Jarubas :  '  Podczas
prezentacji  rankingu  Doing  Business    2012    , -spotkanie  odbyło  się  w dniu 23.  10  2012  na 
Giełdzie    Papierów  Wartościowych  , wicepremier Pawlak pokreślił,  że pozycja  Polski w  
świecie w rankingu  Banku Światowego  to efekt  m. in.  działań   naszego rządu  na rzecz  
doskonalenia prawa  gospodarczego.  
Naszym   priorytetem  jest stworzenie  w Polsce  warunko� w  do     prowadzenia biznesu.  
Docenili  to  eksperci  Banku Ś�wiatowego  i bardzo pozytywnie   odnies�li  się do    tworzenia 
w  Polsce  dalszego  klimatu   dla  firm   - powiedział Pawlak.( ...)  W opinii    wicepremiera  
nowym  krokiem  na drodze  do usprawnienia  działalnos�ci małych i s�rednich  
przedsiębiorstw, szczego� lnie tych  kto� re   są  w  trudnej sytuacji ekonomicznej  będzie  takz)e  
'  Polityka  nowej  szansy'   , dokument opracowujemy wspo� lnie z  ekspertami   Ministerstwa  
Śprawiedliwos�ci.”
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 HOLDING  jako  pokrewna  forma  kartelu  - źródło  :  Wikipedia.
                 Oficjalne   źródła   podają  taką  oto  definicję   holdingu:

Istota struktur holdingowych.

Spółki holdingowe posiadają osobowość prawną niezależnie od tego czy są one spółkami 
zależnymi (córkami) czy spółkami uzależniającymi (spółkami matkami). Możliwości 
podejmowania decyzji władczych przez spółki dominujące powoduje jednak mamy do czynienia z 
organizacją o względnie trwałych zależnościach i jednocześnie określonej hierarchii. Nie można 
natomiast akceptować stanowiska, z którym holding utożsamia się jedynie ze spółką naczelną. 
Holding bowiem tworzą co najmniej dwa podmioty prawno gospodarcze - podmiot kontrolujący i 
podmiot kontrolowany. Natomiast więź, która te podmioty łączy, stanowi istotę holdingu.

Rodzaje holdingów.Jest wiele kryteriów klasyfikacji holdingu.Według kryterium branżowo-
obszarowego można wyróżnić następujące typy holdingów:

1. horyzontalny-obejmujący podmioty prowadzące działalność w tej samej dziedzinie, 
2. wertykalny-grupujący jednostki pewien schemat gospodarczego powiązania (np. rafineria i 

podmioty prowadzące stacje benzynowe), 
3. diagonalny-obejmujący podmioty należące do różnych gałęzi gospodarki. 

Kryterium podmiotowe i przedmiotowe pozwala wyróżnić holdingi:

1. podmiotowo jednolite (właściwe, czyste, monolityczne) - grupujące uczestników 
prowadzących działalność w takiej samej formie organizacyjno -prawnej, 

2. przedmiotowo jednolite - podmiot kontrolujący obok podstawowej działalności rozwija 
równolegle aktywność uboczną o charakterze tradycyjnym (np. produkcję, handel), 
3 .  mieszane podmiotowe - zgrupowanie przedsiębiorstw, banków, spółdzielni i fundacji, 
obejmujące także spółki prawa cywilnego lub handlowego. 

Posługując się z kolei kryterium terytorialnego zasięgu struktury holdingowej, można wyróżnić 
holdingi:

1. krajowe - w którym podmiot kontrolujący, mający swą siedzibę w określonym kraju, 
nabywa udziały lub akcje w innych firmach, funkcjonujących jedynie na obszarze jego 
kraju; 

2. zagraniczne - utworzone wprawdzie przez podmiot krajowy, ale obejmujący zagraniczne 
jednostki kontrolowane i funkcjonujący poza granicami danego kraju; 

3. międzynarodowe - tworzone z reguły przez duże podmioty prawno-gospodarcze, 
przeważają w nim spółki akcyjne dysponujące z reguły dużym potencjałem gospodarczym, 
przedsiębiorstwa jedno-podmiotowe oraz silne finansowo banki rozwijające działalność 
międzynarodową, jednocześnie liczba uczestników holdingu musi sięgać co najmniej trzech
podmiotów, więc zaangażowane muszą być także co najmniej trzy kraje. 

Oprócz wymienionych kryteriów według Leopolda Steckiego wyróżniamy między innymi jeszcze 
holdingi:

1. kierownicze - ich organizacyjno-prawna i ekonomiczna istota polega na tym, że 
uczestnictwo podmiotu kontrolującego w jednostce zależnej wyraża się w przejęciu od niej 
funkcji kierowania jego przedsiębiorstwem, bankiem lub inną firmą; 

2. finansowe - w których podmiot kontrolujący nabywa w jednostkach zależnych znaczne 
udziały kapitałowe lub określonej wartości akcje; 

3. rodzinne - tworzone na ogół przez członków małej rodziny obejmującej małżonków i ich 
dzieci;                                            
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4. kapitałowe - oznaczające uczestnictwo podmiotu kontrolującego w jednostce zależnej 
poprzez objęcie udziału kapitałowego, np. przez nabycie akcji o znacznej wartości 
kapitałowej. 

                                                     

Jednak  źródła  nieoficjalne oraz  mniej znane  ujawniają    często  przestępczy charakter    
działalności   holdingów    począwszy  od   końca  XIX  wieku  :

'  Akcyjna  forma przedsiębiorstwa  ułatwiała także  organizację  jego  władz  tak,   by  wpływy  
zagranicznych  właścicieli  były  na  zewnątrz  mało  widoczne.  Zarząd  wykonujący  bieżące  
zadania  składał się  w  całości  lub w większości z obywateli państwa   w którym   firma  miała  
swoją  siedzibę.   Niejednokrotnie  zasiadali  w nim znani  działacze  gospodarczy  lub  polityczni, 
posiadający  liczne znajomości   i  ułatwiony  dostęp   do  władz  administracyjnych. 
Najważniejsze  decyzje  podejmowała  rada  nadzorcza   , lub   grupa  finansistów  ukryta  za  
kulisami.  Decydowali  właściciele  większości  akcji , a  zarząd  ograniczony  był   do  funkcji  
wykonawczych.   Dość  często  powstawała  z a granicą  spółka  akcyjna  tzw.   holding . 
Gromadziła  ona w  swym ręku  akcje  wielu  firm  i stanowiła  ośrodek  kierowniczy. Zasadnicze  
decyzje  podejmowano  w    gronie finansistów   zarządzających  holdingiem  a  wszelkie  uchwały
własnych  zgromadzeń  oraz  rad  nadzorczych  poszczególnych  spółek  były  zwykłą  
formalnością.   Holding  zazwyczaj udzielał    kredytów  podległym firmom  , a  nieraz 
pośredniczył   przy  sprzedaży  produktów. Zakładano  go nieraz z  przyczyn   politycznych.  

Spółki akcyjne    okazały  się  bardzo  wygodne  dla  ukrywania  rzeczywistego  stanu posiadania  
kapitałów.  Bardzo   często  oficjalnymi  właścicielami  akcji  różnych  przedsiębiorstw  bywały 
firmy z  siedzibą  za granica w krajach  neutralnych.  W    rzeczywistości  stały  za nimi  kapitały  
innych  państw. Zgromadzenie  akcjonariuszy  stawało  się  wyłącznie   formalnością, rzeczywiste  
bowiem    decyzje  podejmowano  poza salą   obrad. Mocodawca  nie    musiał  ujawniać  się  we  
władzach  spółki.    Do  rady  nadzorczej wyznaczał  swoich ludzi  , którzy  działali  zgodnie z jego
zaleceniami. Szeroka  publiczność  znała  więc  jedynie  fasadę,  nie  mogą   zaś  dostrzec  
ukrytych za nią  sił.    Kapitał  stawał się  anonimowy,  co znalazło  nawet  odbicie  we  francuskiej
nazwie   spółki akcyjnej  :' societe  anonyme' -  co w  XIX  wieku  tłumaczono  na polski  język  
jako 'towarzystwo  bezimienne'.  Akcyjna na forma  przedsiębiorstw  doprowadziła  od  powstania 
bardzo  skomplikowanego  system  wzajemnych  powiązań w  świecie  kapitału. W  roli  
akcjonariuszy  występowały  nie  tylko  osoby  fizyczne  ale  także  przedsiębiorstwa. W  akcjach 
lokowano  kapitały  między  innymi  rezerwowe,  przeznaczone  dla ściśle  określonych celów.  
Przedsiębiorstwo- właściciel  akcji  -uzyskiwało  dywidendy  ,  miało  też  prawo  do  
uczestniczenia w walnych zgromadzeniach   i wpływania  na   ich decyzje  formalne. Transakcje  
tego  rodzaju   prowadziły  do  powstawania  ugrupowań   finansowych.  połączonych 
wzajemnymi  interesami , niejednokrotnie  ich ośrodkiem  był  bank.   Wykupując   akcje  wielu   
przedsiębiorstw a  zarazem  udzielając  kredytu  i pośrednicząc  we wzajemnych rozliczeniach  
uzyskiwał  wpływ na poczynania.W radach  nadzorczych  firm,  których  akcje znajdowały  się  w 
posiadaniu  banku,  zasiadali  wówczas  obok  przedstawicieli innych  akcjonariuszy  reprezentanci
banku. Zdarzało  się, że  wielkie  przedsiębiorstwo  przemysłowe  wykupowało  akcje  rożnych  
spółek   aby uzyskać  wpływ na   gałęzie    produkcji związane  ze  sferą  własnych  zaingerowań 
gospodarczych . Powstawały wówczas  potężne  ugrupowania  kapitałowe ,  które  opanowywały 
określone działy  wytwórczości.  Kształtowanie  się  podobnych  grup  następowało  również   w  
drodze  wymiany  części  akcji  między    dwiema  spółkami.  Wymieniano  wtedy  także  
przedstawicieli w  radach  nadzorczych. I  ustalano  zasady  wzajemnej  współpracy.  Niekiedy  
dochodziło   do zjednoczenia  współpracujących  firm,  dotychczasowi  akcjonariusze  
otrzymywali w  zamian  za  stare  akcje  akcje  nowego  przedsiębiorstwa.  
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Do  bardzo  częstych zjawisk  należało  powstawania  hierarchicznej zależności  przedsiębiorstw.   
W przypadku spółek krzak finansowe  operacje  upadłościowe w  Polsce post  PRL-owskiej 
przeprowadzano  przez  giełdę.    Dobrze  prosperujące  zakłady  oraz  przedsiębiorstwa   najpierw 
' upadały  ' z    przyczyn 'nierentowności  '  lub      sztucznie  wytworzonego  ' zadłużenia ' ,   po  to 
aby  mogły  być następnie  sprywatyzowanymi.  Sprywatyzowane    ' nierentowne' 
przedsiębiorstwo    zamieniano  na spółkę  akcyjną  i poprzez    giełdę  dokonywano  przejęcia  
aktywów   poprzez  umówionego zazwyczaj inwestora  , który  przejmował  pakiet  kontrolny  nad 
przedsiębiorstwem   jako    tzw. ' inwestor  strategiczny'.       Źródło  prywatne .

   Wszystkie  te  mafie  czyli  bankowe  holdingi  hybrydowe  występują w   prawie  
bankowym  ©Kancelaria Sejmu s. 1/125 2013-10-08  Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939  USTAWA   
z dnia 29 sierpnia 1997 r.   Prawo bankowe .

Kim jesteśmy -  mafia  BFG  czyli  jak  za  pomocą  BFG  
wyprowadzić  pieniądze a  potem  je  otrzymać  od  BFG
Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności 
banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz wzrostu zaufania do systemu 
finansowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG, Fundusz) z siedzibą w Warszawie jest osobą 
prawną powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 17 lutego 1995 r. Fundusz jest 
instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołując Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, ustawodawca określił zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję oraz 
wkomponował ją w system instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora finansowego. Regulacje 
prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni Dyrektywie 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, znowelizowanej Dyrektywą 
2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji 
depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.

Podstawowe zadania Funduszu to:

• zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego 
uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów,

• od 29 listopada 2013 r. zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w 
przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec kasy,

• udzielanie pomocy finansowej bankom znajdującym się w stanie niebezpieczeństwa 
niewypłacalności bądź na nabycie akcji lub udziałów banków,

• udzielanie pomocy spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w przypadku powstania 
niebezpieczeństwa ich niewypłacalności oraz wspieranie procesów restrukturyzacyjnych 
dotyczących tych kas,

• udzielanie bankom krajowym realizującym program postępowania naprawczego gwarancji 
zwiększenia funduszy własnych banku, a w przypadku wykonania tej gwarancji - nabywanie 
lub obejmowanie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych,

• gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem 
gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora 
bankowego i sektora kas. 
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RODZINA  ZOLLÓW
  
Hans Frank Frank był towarzyszem partyjnym Hitlera już w latach dwudziestych w Monachium. 
Szczycił się zawsze tymi swoimi związkami z Führerem. Równocześnie był człowiekiem 
wykształconym, doktorem praw i w latach poprzedzających zdobycie władzy przez NSDAP bronił 
wodza i jego Parteigenossen przed trybunałem sprawiedliwości. Potem w nagrodę piastował wiele 
wysokich stanowisk – ministra sprawiedliwości Bawarii, Reichsleitera NSDAP, ministra Rzeszy i 
posła do Reichstagu. 

• W czerwcu 1934 roku założył w Monachium Akademię Prawa Niemieckiego ( Akademie fur 
deutsches Recht ) – placówkę naukową pracującą nad ukształtowaniem niemieckiego prawa 
zgodnie ze światopoglądem narodowo-socjalistycznym – i został jej prezydentem. Przyjeżdżał więc
do Krakowa człowiek odpowiadający w pewnym sensie naukowej randze miasta, a także ktoś już 
tu znany. Zadaniem Akademii Prawa Niemieckiego, której prezesem pozostawał do 1941 roku, 
było opracowanie podstaw hitlerowskiego ustroju prawnego – Frank oparł go na 
niedemokratycznej zasadzie wodzostwa (niem. Führerprinzip), która zapewniając Hitlerowi 
dominującą pozycję w systemie prawnym państwa niemieckiego, faktycznie potwierdzała 
totalitarny system sprawowania władzy w III Rzeszy.

• Jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fryderyk Zoll (młodszy) był członkiem 
korespondentem monachijskiej Akademii Prawa Niemieckiego, wyjeżdżał tam na coroczne sesje 
naukowe. Prof. Fryderyk Zoll doskonale orientował się w aktualnej sytuacji międzynarodowej i nie
miał złudzeń co do ekspansji militarnej hitlerowskich Niemiec i narodowo-socjalistycznych 
koncepcji prawnych, według których: “wola  Führera jest najwyższą ustawą, a Führer  najwyższym
sędzią”.Poznał je już wcześniej, gdy jako członek Akademii Prawa Niemieckiego uczestniczył w 
dorocznych hitlerowskich słynnych “JURISTENTAGUNG” – konferencjach i świętach 
prawniczych (por.  –  http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1816 – „Palestra” 
miesięcznik adwokatury polskiej).

•  Zollowie należą w Krakowie do znanej rodziny prawniczej . Fryderyk Zoll / starszy , 1834 – 
1917 / był znakomitym znawcą prawa rzymskiego , profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 
członkiem prześwietnej Akademii Umiejętności . Drugi , też Fryderyk zwany młodszym , żył w 
latach 1865 – 1948 . Był synem Fryderyka starszego, też profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego,
też członkiem Akademii Umiejętności i w okresie międzywojennym wywarł swoim dorobkiem 
duży wpływ na ustawodawstwo i orzecznictwo w Polsce. Prof . Fryderyk Zoll /młodszy/ jako 
członek Akademii Prawa Niemieckiego po interwencji osobistej Hansa Franka został natychmiast 
w Krakowie zwolniony. Sięgnąwszy do rozmowy prof. Andrzeja Zolla w TVP z czasów, gdy lepiej 
było się chwalić zupełnie innymi koneksjami niż z Hansem Frankiem, mogliśmy się dowiedzieć, że
z kolei dziadek Andrzeja Zolla ze strony matki miał udział w uwolnieniu Uljanowa (Włodzimierza 
Lenina) z austriackiego więzienia. Tak, czy owak, członkowie rodziny prof. Andrzeja Zolla mieli 
szczęście do możnych, historycznych protektorów.  JAKIE PRAWO TAKI KRAJ.   

•  Fryderyk Zoll /młodszy/ członek Akademii Prawa Niemieckiego, o którym wyżej, jest dziadkiem 
prof. Andrzeja Zolla, kierownika katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. 
przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego z listy SLD. Był kandydatem Donalda Tuska na 
stanowisko ministra sprawiedliwości.   

• Fakty dotyczące powołania prof. Andrzeja Zolla przez Kurię Krakowską – kard. Stanisława 
Dziwisza na kierowanie Fundacją kościelną „Pro Publico Bono” w tym na szefostwo Rady 
Centrum bł. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, są powszechnie znane. Natomiast mało znane jest 
uczestnictwo prof. Andrzeja Zolla w loży  masońskiej Rotary Club.

• Według zapisu dokonanego  przez Ludwika Hassa – historyka wolnomularstwa, w jego książce 
“Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821 – 1999 słownik biograficzny” /wydawnictwo 
Rytm Warszawa 1999/  figuruje w liście polskich masonów – Andrzej Zoll – profesor prawa, 
Kraków (por. http://www.eioba.pl/a/45vz/nazwiska-masonow-polskic  h     .     
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• Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego z czasów PRL-u ma swoją niechlubną tradycję.   Po 
wielkim luminarzu nauk prawniczych prof. Władysławie Wolterze kierownictwo katedry objął 
Kazimierz Buchała wysoko oceniany w archiwach Służby Bezpieczeństwa – Tajny 
Współpracownik (TW) o pseudonimie „Magister”, promujący swoich ulubieńców Andrzeja Zolla i 
Zbigniewa Ćwiąkalskiego, a potępiający Władysława Mąciora pracownika naukowego katedry, 
znanego opozycjonisty.

•  (por.https://pl.wikipedia.org/wiki/W  %C5%82adys%C5%82aw_M%C4%85cior   ).

Zapewne w ślad za naukami swojego mistrza Kazimierza Buchały lewicowa spółka Zoll i 
Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości w gabinecie Donalda Tuska, obecni profesorowie 
Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, okrzyknęli doradcę ministra Zbigniewa 
Ziobry, prof. Władysława Mąciora – tajnym współpracownikiem SB /TW/. Przestraszeni publiczną 
obroną prof. Władysława Mąciora dokonaną przez  Zbigniewa Ziobro szybko wycofali się z 
oskarżeń, natomiast nie przeprosili wybitnego opozycjonisty i profesora prawa za naruszenie 
jegodóbr osobistych.  Wydaje się, iż dzisiejsza opiniotwórczość katedry Prawa Karnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego mająca niebagatelny wpływ na stosowanie prawa w Polsce i 
kształtowanie opinii publicznej, korporacyjność urzędującej palestry, 

• wyrokowanie niepodległych sądów i Trybunału Konstytucyjnego, niekiedy budzące sprzeciw 
społeczny, ma swoje korzenie w zhańbieniu i zbezczeszczeniu Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w okresie PRL-u. 

• Oprócz Buchały, Zolla i Ćwiąkalskiego działali tam jeszcze w tym okresie, Marek Waldenberg, 
kierujący katedrą Podstaw Marksizmu-Leninizmu, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 
piszący prace naukowe o wielkości jakiegoś Karla Kautskiego marksistowskiego sekciarza. 

• Do pocztu bezprawników tego okresu dołączył prof. Julian Polan – Harashin b. prokurator w 
Lublinie, ścigający tam żołnierzy AK i NSZ, skąd musiał uciekać, bo Podziemie wydało na niego 
wyrok śmierci. 

• Prof. Julian – Polan Harashin, szwagier kardynała Franciszka Macharskiego, jako wiceszef Sądu 
Wojskowego wydał kilkadziesiąt wyroków śmierci na żołnierzy AK i NSZ. Był najkrwawszym 
sędzią PRL-u i skorumpowanym łapówkarzem. Jako dziekan studium zaocznego Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał kilkaset „łapówkarskich” dyplomów magistrów praw. 

• Gdy jeden z dyplomowanych partyjnych i ubeckich „magistrów” skompromitował się swoją 
„prawniczą wiedzą” i sprawa nabrała rozgłosu prof. Julian Polan – Harashin podpalił dokumenty w
dziekanacie, otrzymał wyrok, lecz szybko został uwolniony i skrupulatnie donosił nadal, jako agent
SB, o wszystkim co usłyszał o krakowskim Kościele od żony i szwagra (kard. Franciszka 
Macharskiego) przy rodzinnym stole. 

W sprawie prof. Andrzeja Zolla rodzi się cały szereg zapytań:
- Czy wyznaczenie jego kandydatury na ministra sprawiedliwości jest zgodne z polską racją stanu?

• - Dlaczego Kuria Krakowska powołała masona na szefowanie Fundacji “Nie lękajcie się” – 
instytucji kościelnej, nie licząc się z deklaracją Kongresu Doktryny Wiary /w tekście powyżej/ 
podpisaną przez papieża bł. Jana Pawła II?

• - Dlaczego opinia publiczna nie została poinformowana o członkostwie w niemieckiej, 
faszystowskiej (NSDAP) Akademii Prawa Niemieckiego Fryderyka Zolla /młodszego/ i jego 
udziału w dorocznych konferencjach tejże Akademii w Monachium obok Hansa Franka?

• Jaki był udział dziadka ze strony matki Andrzeja Zolla w uwolnieniu Włodzimierza Lenina 
/Uljanowa/ z austriackiego więzienia, jak się ów dziadek nazywał i kim był w funkcjonującym 
wówczas społeczeństwie?

• W czasach istnienia Katedry Prawa Karnego UJ w PRL, która ściśle współpracowała z krakowską 
esbecją, działali jeszcze, „oddani sprawie sowieckiej sprawiedliwości” sędziowie, prokuratorzy, 
adwokaci i niektórzy dziennikarze.           
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I tak:
• Vice prokurator Prokuratury Wojewódzkiej Gołda (TW SB) za pieniądze uwalniał od 

odpowiedzialności karnej  największych zbrodniarzy. Pomagał mu asystent prok. Józef 
Skwierawski. Klientów mu nie brakowało, przy współpracy z mec. Karolem Buczyńskim, 
odmanem z krakowskiego getta, policjanta żydowskiego, współpracownika Gestapo w służbie 
Żagwii, gdzie „dzielnie” wysyłał swoich współplemieńców do niemieckich obozów zagłady. 

• Jak mu się coś udało, to zamiast okupu  damom odbierał to co miały dla kochającego mężczyzny. 
W ten sposób uratował z krakowskiego getta swoją powojenną żonę Ruth Buczyńską, która jedynie
z wdzięczności wyszła za niego za mąż.

• Ruth Buczyńska była adwokatem i dużo dobrego uczyniła dla zniewolonych polskich patriotów. 
Podobną rolę jak Karol Buczyński spełniał również na obu frontach krakowski adwokat Maurycy 
Wiener, żydowski konfident Gestapo, a później SB. 

• Zapamiętałem jeszcze łajdacką esbecką działalność sędziego Korbiela z Sądu Wojewódzkiego – 
Wydział Karny w Krakowie, ale również przyjaznych ludziom adwokatów, opozycjonistów,  
lwowianina Leopolda Kozłowskiego i Andrzeja Kozłowskiego. 

• „Złotymi” zgłoskami zapisał się w historii dziennikarstwa krakowskiego sygnatariusz rezolucji 53 
krakowskich literatów w procesie Kurii Krakowskiej ojciec Grzegorza Miecugowa, Bruno 
Miecugow, m.in. wysyłając wielkiego polskiego architekta Wiesława Zgrzebnickiego „Zgrzesia” 
do Kobierzyna – krakowskiego szpitala psychiatrycznego, przy pomocy żydowskiej ordynator 
kliniki psychiatrycznej Marii Orwid, będącej na usługach SB, skąd, „Zgrześ” już nie wyszedł. 

• Za co? Dlaczego? W mojej zresztą obecności „Zgrześ” Miecugowowi w krakowskim Klubie Była 
jeszcze jedna ciekawa, nie wyjaśniona dotąd sprawa. Zamordowany został dziennikarz „Echa 
Krakowa” Wojtek Kajder. Po jego śmierci okazało się, że Wojtek był esbeckim kapusiem. Miał na 
pieńku z Miecugowem i kto wie….Ślad prowadzi mnie jednak w stronę Brunona Miecugowa, bo 
dzień przed śmiercią Wojtek Kajder zwrócił się do mnie z prośbą o pilne spotkanie,
 a wiedział, że się znam z krakowskimi dziennikarzami, lekarzami i aktorami. O tym, iż red. 
Wojciech Kajder był TW dowiedzieliśmy się po jego śmierci, którą przeczuwał.

„Nasza Polska”(18 czerwca 2013 r.) zamieściła tekst Roberta Wita Wyrostkiewicza „Najgorsi 
sędziowie III RP” w którym podaje imiona i nazwiska „najgorszych polskich sędziów”. 
Ów poczet obejmuje 19 imion i nazwisk upolitycznionych polskich sędziów, mających najgorszą 
opinię prawną. 
Wśród nazwisk z szerokim uzasadnieniem  znajdują się powszechnie znani dyspozycyjni wobec 
PO i premiera Donalda Tuska sędziowie:
- Agnieszka Matlak  - Anna Wielgolewska - Alina Rychlińska - Anna Ptaszek
- Bartosz Janicki - Ewa Solecka - Ewa Strużyna - Igor Tuleya
- Iwona Konopka - Justyna Wiśniewska - Magdalena Roszkowska
- Małgorzata Mojkowska - Małgorzata Sobkowicz – Sowińska
- Mirosława Strzelecka - Monika Jobska - Paweł Filipiak - Paweł Rysiński
Piotr Hofmański - Roman Kowalkowski   -Ryszard Milewski

Tekst  ze  strony:   http://3obieg.pl/prawa-lewo                                                        
                                                                   

 Sądy , prokuratury  oraz urzędy w  Polsce były cały czas, komunistyczne,  orzekały  niezgodnie z  
prawem  na szkodę  pokrzywdzonych  ,jak  komunistyczny  aparat , którym de  facto były i jeszcze są, 
gdyż w Polsce  było  już  polskiego  prawa  ani  polskich  ustaw  od roku 1944  czyli od  czasu wjazdu do  
Polski  PKWN i Armii  Czerwonej,  nie  było także żadnej  reformy prawa ,  kodeksy  polskie  
przedwojenne  czyli  prawdziwe zostały  przez  sowieckie  rządy  okupacyjne  zniesione  , stosowane  po 
wojnie ustawy  i kodeksy  nie są  polskie , ale  antypolskie  i miały na  celu  utrzymywanie  rządów  
komunistycznych  oraz  ochronę  ich  biznesów  i stanowisk, w związku z czym także  orzecznictwo tych  
komunistycznych sądów                 
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jak  też  prokuratur oraz innych  organów w Polsce  nie jest  prawomocne ani też  ważne, ponieważ  nie jest
to  orzecznictwo  oparte  na prawie rzymskim  i normalnym ale  cyniczne  szablony  produkowane z  
jakiegoś  sztampowego  programu ze  zmienianymi danymi  sprawy, podciąganymi  pod  taki  sam  lub  
podobny szablon administracyjny, zawierający  kazuistykę,  poświadczenia  nieprawdy, krętactwo,  
odwracanie sensu i znaczenia  prawideł  prawa,  zaprzeczanie  faktom i dowodom,  nazywanie  tego  w  
dodatku prawomocnym  orzeczeniem , opatrywanym bardzo często klauzulą 'nie podlega zażaleniu'', żeby  
uciąć  temat  i  mieć  się  czym  posługiwać  przeciwko  stronie  pokrzywdzonej, a  także, żeby zapobiec  
podważeniu  takiego fałszerstwa i  wykazywaniu  jego niezasadności  lub  niezgodności z  przepisami. 

Tysiące  ludzi w  Polsce  stwierdzało to samo w różnych swoich sprawach, ale  nie  rozumiało  skąd się  
biorą  takie  kazuistyczne  wypociny  i szkodzenie  ofiarom,a  to po prostu  było i jest  nadal  zjawisko  , 
które się  nazywa  aparat  komunistycznych  represji w  organach,  nie wiadomo dlaczego nazywanych  
organami  prawa  lub wymiarem  sprawiedliwości.  Podam  tylko  jeden  przykład  celowego nie 
uwzględnienia  jedynie  słusznego zażalenia w sprawie  przeciwko  MOPR w  Lublinie  oraz  
komunistycznemu sądowi  zwanego sądem  rodzinnym,  który  był  takim samym  aparatem  represji i 
chyba  nikt w  Polsce  nie może  powiedzieć, że  jakiś  sąd rodzinny był  w  jego sprawie naprawdę 
sprawiedliwy  oraz bezstronny ! Moje zażalenia wniesione  do  Sądu  Okręgowego  zostały oddalone 
takim właśnie  komunistycznym  fałszerstwem  ,podtrzymującym  preparacje  komunistycznego sądu 
rodzinnego wbrew  przepisom,  które w  wielu  moich  sprawach  nigdy  nie  były zastosowane, a są  to  
następujące  przepisy:

Zażalenie charakteryzuje się:
- suspensywnością – zapobiega uprawomocnieniu się zaskarżonego orzeczenia do czasu rozpoznania 
zażalenia,
- względną dewolutywnością – dewolutywność oznacza, że dany środek będzie rozpoznawany przez sąd 
hierarchicznie wyższy, jednak jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście 
uzasadnione, sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając
akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na 
nowo, ingerencja sądu wyższego nie będzie więc potrzebna,

– jest to zwykły środek odwoławczy
Przebieg postępowania
Zażalenie wnosi się do sądu I instancji, który przeprowadza postępowanie międzyinstancyjne. Ocenia 
zażalenie (np. termin, opłatę, braki itp.), a następnie doręcza zażalenie stronie przeciwnej. Gdy 
przewidywane jest doręczenie postanowienia tylko jednej stronie oraz w przypadkach wymienionych w 
pkt 7 artykułu, sąd ten od razu przesyła akta sądowi II instancji. Strona przeciwna może złożyć odpowiedź 
na zażalenie. Sąd ten, jak wskazano wyżej może sam uchylić zaskarżone postanowienie. Sąd II instancji 
rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Uzasadnia się tu każde postanowienie kończące. Do 
postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu 
apelacyjnym. 
Po rozpoznaniu sprawy sąd II instancji:
- oddala zażalenie, gdy zarzuty są niezasadne  wykazując  ich niezasadność na  podstawie  przesłanek 
wyłącznie  merytorycznych a nie  politycznych czyli  stronniczych
- zmienia zaskarżone postanowienie i orzeka stosownie do wyników postępowania na podstawie  całych 
akt  

– uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania
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                      WYBRANE   NOWE   ŹRÓDŁA o prawie w WBP w Lublinie

                                        dla studentów oraz prawników  
 

 Tadeusz Kotarbiński - Kurs logiki dla prawników 

 Kazimierz Opałek/ Władysław Wolter - Nauka filozofii prawa i prawa karnego w Polsce 

Papierkowski  Zdzisław   -  Co  prawo  karne zawdzięcza  psychologii  
       
Papierkowski Zdzisław   - Dowód  poszlakowy w postępowaniu  karnym-
           
Choynowski  Feliks         -  Kodeks  Karny  Wojskowy z komentarzem
    
Ks. Płodzień  Stanisław    -  Dowód z  opinii  biegłych 
   
Friedrich  Arntzen        –      Psychologia  zeznań  świadków   
        
Kazimierz  Głębocki     -  Organizacja  prawa  
             
Władysław  Siedlecki   -  Podstawowe  pojęcia  prawa   
         
Adolf  Malinowski        - Podstawowe  zagadnienia    o orzecznictwie
                                        sądowo  -  psychiatrycznym 
        
Kocznur  Jan                 -  Historia  wymowy  sądowej w  Polsce -

Jakub  Sawicki  profesor  -  Wybór  tematów  źródłowych  z historii państwa     i  prawa                  
                                                           
Mirosław  Korolko-  Retoryka  i erystyka  dla prawników  

Tadeusz  Pszczołowski    - Umiejętność  przekonywania     i dyskusji.

 Cabot  Ryszard             -  Dyskusja wojownicza  i poszukiwanie  prawdy 

Czeżowski  Tadeusz       -  Odczyty  filozoficzne    m.in . o dyskusji    i dyskutowaniu

Dobrosielski   Marian   -  Logika a retoryka

Gout   Tadeusz            -  Sztuka wymowy   -  technika  publicznego  przemawiania      
  
Kotarbiński    Tadeusz -  O sposobach    prowadzenia  sporów  -Warszawa 
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Payen    Ferdynand         -   O powołaniu  adwokatury  i  sztuce  obrończej  - 
                                                                                                                                                      
Pilch  Z.   Ksiądz        -  Wykład  zasad  kościelnej  wymowy 

Rytel  Z.                -  Autorytet osobisty  i autorytet stanowiska -   Przegląd organizacji

 Shaff  Adam    -  Wyrazy  nieostre  i granice  ich  precyzowania -   studia filozoficzne 

Stonert   Henryk   -  Definicje w  naukach  dedukcyjnych 

Witwicki    Tadeusz      -  O potrzebie  krytycyzmu

Tucholsky  Kurt         -   Księga  pięciu  szyderców  
   
Tadeusz  Kotarbiński  :    -  O stosunku  prawa                                   
                                         -Pojęcie  czynu i  Zasady teorii  czynu   
                                       -Metoda  konstrukcyjna  i rozumowanie  osobiste 

Pszczołowski  Tadeusz    - Poczucie sprawstwa w  dzianiach  zinstrumentalizowanych   
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