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Sygn  4315-.Ds.6.2021  z dnia 14 września 2021  zawiadomienie o odmowie  wszczęcia  śledztwa
od anonimowego referendarza  w.w  Prokuratury.

W  związku z  tym zawiadomieniem  domagam się  ujawnienia nazwiska  tego referendarza  który
się   nie    podpisał   imieniem  i  nazwiskiem   na  zawiadomieniu   -   kopia  zawiadomienia  w
załączeniu.W  tym zawiadomieniu  jest poświadczenie nieprawdy, że  złożyłam zawiadomienie  o
przestępstwie do prokuratury nie do  CBA. 

Dwa-  domagam się  odesłania do  CBA  mojego zgłoszenia  oraz  zawiadomienia z dnia
5 i 12  lipca  2021, ponieważ  zgłoszenie  wniosłam  prawidłowo do  CBA na  podstawie  Ustawy  o
CBA a nie do  prokuratury . Osoba która    wysłała moje zgłoszenie  do prokuratury winna jest
przekroczenia  uprawnień oraz  niedopełnienia  obowiązków z naruszenia  Art.  231  KK  oraz
pozbycia  się  czyli ukrycia dokumentów  oraz  dowodów, które    wymagały wszczęcia  działań
operacyjnych  natychmiast  przez  CBA.  W związku z  tym domagam się  ujawnienia nazwiska  tej
osoby czy  był to dyrektor  Delegatury CBA w Warszawie  czy inna  osoba  wraz z  wydaniem mi
pisma  tej osoby do  Prokuratury  Okręgowej   z  której  moje zgłoszenie  zostało  przekazane do
Prok.  Rej. Warszawa  Ursynów  wbrew właściwości.  Właściwą  prokuraturą  już  jeżeli   była
Prokuratura  Okręgowa  lub Rejonowa  Warszawa  Żoliborz,  gdzie mieszka podejrzany  udający
Jarosława  Kaczyńskiego.Odsyłam do  mojej  strony  internetowej  www.bialy-orzel.edu.pl  na
której  jest to zgłoszenie to znaczy  materiały do zgłoszenia.

Do wiadomości  : bip@cba.gov.pl
    Dyrektor  Delegatury CBA w Warszawie ul. Poleczki 3  , 02-822 Warszawa
z  żądaniem  wyjaśnienia oraz uzasadnienia  w sprawie  nie podjęcia działań operacyjnych na
zgłoszenie   Sygn  WA-WOŚ-II-8031/2021/W Delegatury  CBA w  Warszawie z dnia 16  lipca
2021 r.

W  załączaniu całe  zgłoszenie ( dwa  pisma)  oraz  trzy pisma: dwa od  Prokuratury  Okręgowej w
Warszawie oraz  pismo od  nieznanego referendarza  z  Prok.  Rej. Warszawa  Ursynów. 

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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł     
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ZGŁOSZENIE  POPEŁNIENIA  PRZESTĘPSTWA Z  USTAWY O  CBA
                                z wnioskiem  o ściganie i zatrzymanie  
           groźnego  przestępcy i  agenta  obcego wywiadu  działającego w  przebraniu 
  oraz w masce, podszywającego się pod  osobę  Jarosława Kaczyńskiego  od  roku 2015  
                         to jest od  wyborów  parlamentarnych   oraz  prezydenckich.
       
Na podstawie  ustawy  o CBA która  stwierdza, że   Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) – jest
to umundurowana i uzbrojona służba specjalna Rzeczypospolitej Polskiej, organ ścigania, urząd do
zwalczania korupcji w życiu  publicznym i gospodarczym,  w  szczególności  w instytucjach
państwowych i samorządowych,  a  także  do  zwalczania  działalności  godzącej  w interesy
ekonomiczne państwa, działająca na podstawie Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z
dnia 9 czerwca 2006 r.-

- oraz  na  podstawie Art.  304 parg 1 KPK – ponieważ uprawnienia  policji  przysługują  także
CBA a  także  działając jako osoba  zainteresowana na podstawie  KPK  Art.9 §2.Strony  i inne
osoby bezpośrednio zainteresowane  mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności,
które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu 
  
zawiadamiam  CBA w  Warszawie o popełnieniu  przestępstwa 

Art.2.1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej wart.1ust.1, należy:1)rozpoznawanie, 
zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:  wyborom 

b)wymiarowi sprawiedliwości, określonych wart.232, art.233, art.234, art.235, art.236§1 i 
art.239§1, wyborom ...określonych w art.250a   paragraf 1 i  paragraf  2.
Art. 250a. KK   łapownictwo wyborcze
§ 1.Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej 
korzyści żąda za głosowanie w określony sposób,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.
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§ 2.
Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do
głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony 
sposób.

I dalej na  podstawie  ustawy  o CBA  która  stwierdza w Artykule   1.1 p.3a.

 Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest czyn: 

1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio
lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej 
samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w 
wykonywaniu jej funkcji;

2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, 
lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej 
osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub 
zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 

Ponieważ  określenie  ‘ udzielać korzyści  ‘  kojarzy się wyłącznie z  wręczaniem  jakiejś  
określonej korzyści, poniżej  jest zamieszczone szersze wyjaśnienie  tego  określenia w  kontekście 
naruszonej  ustawy  :

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa udzielać 
to: rozkładać, rozdysponowywać, przekazywać, zapewniać .

Synonimy słowa „zapewniać” z podziałem na grupy znaczeniowe

Najistotniejsze grupy znaczeniowe:
» zapewniać - potocznie o gwarantowaniu czegoś
» zapewniać - odnośnie zapewniania kogoś co do czego
» zapewniać - w odniesieniu do składania obietnic
» zapewniać - odnośnie dysponowania środkami finansowymi
» zapewniać - w kontekście zapewniania o czymś
» zapewniać - odnośnie gwarantowania komuś czegoś   https://synonim.net/synonim/zapewni  ać  

‘Pośrednio ‘ z  kolei  znaczy :

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa pośrednio to: 
zawikłanie, dyplomatycznie, 

za pośrednictwem (  osób , przepisów ,ustaw  itp.)

 aluzyjnie, wymijająco, okrężną drogą, subtelnie, dwuznacznie, umownie, okrężnie, nie wprost, 
niejednoznacznie, z trzeciej ręki, eufemicznie, zawile, z drugiej ręki, 
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UZASADNIENIE Z OPISEM  FAKTÓW  I WYDARZEŃ

Na  stronie  internetowej  Wydawnictwa  Biały  Orzeł  www.bialy-orzel.edu.pl    jest  dostępne  
obszerne opracowanie  śledcze i redakcyjne w  Menu  Polityka  o korupcyjnej  - w  szerokim 
znaczeniu  działalności  Jarosława  Kaczyńskiego,  prezesa  partii  Prawo  i Sprawiedliwość  oraz  
obecnie  wiceministra w  Kancelarii Prezesa  Rady Ministrów. 
Opracowanie  tom jest  zamieszczone  także w  pliku  na  załączonej   dla  CBA w  Warszawie  
płycie     DVD  wraz z  innymi  danymi w plikach  PDF.

Jak  wynika z  tego  opracowania  oraz z  dwóch  biografii  Jarosława  i  Lecha  Kaczyńskich ,
osoby  te   to  zamaskowani   aferzyści   oraz  oszuści.  Lech  Kaczyński   wprawdzie  zginął  w
katastrofie smoleńskiej  ale  przed  śmiercią  zdążył się  zasłużyć  dla  komunistycznych służb
bezpieczeństwa  w    postaci  niewłaściwej   ustawy   o   wywiadzie   o  kontrwywiadzie,   co
uniemożliwia   skierowanie   tego  zawiadomienia   do  ABW    Agencji   Bezpieczeństwa
Wewnętrznego-  której sama nazwa  wskazuje    o jakie  bezpieczeństwo  chodzi,  i na pewno  nie
chodzi  o  bezpieczeństwo   państwa   tylko  zorganizowanych   grup   przestępczych   i   obcych
wywiadów działających  w  Polsce  pod  przykrywką  ABW.

Z  kolei   Jarosław  Kaczyński,  zmienił  się  bardzo  po wyborach w   roku 2015, wraz z  wyglądem
oraz  zachowaniem  jak też  prowadzoną  przez  niego  polityką  na szkodę  Polski  ,  na co także
wskazują  setki  ujawnionych afer  korupcyjnych, które  nie mają  nic wspólnego z nazwą  partii
Prawo i Sprawiedliwość  , ale raczej  kojarzą się z  mafią działającą  zakulisowo  po  przykrywką
tej partii.

W  związku z  tym zachodzi  uzasadnione podejrzenie, że   osobnik podający się  od    lipca  roku
2015    za  Jarosława  Kaczyńskiego  może  być   jakimś podstawionym  agentem    obcego
wywiadu  lub szefem  międzynarodowej  mafii,  którą  kieruje w  domu  prawdziwego Jarosława
Kaczyńskiego  oraz za  pomocą  struktury  powiązanej z  ABW,  jak też z  policją,  która  zapewnia
mu  stałą ochronę na co dzień.

Tak  wynika z  zebranych  danych  i relacji prasowych w  obszernym dziennikarskim   opracowaniu
śledczym .

  Należy zapoznać  się z  tym  opracowaniem  jak też z  podejrzaną  biografią  i  sfałszowaną
genealogią  braci Kaczyńskich,  w  tym  samego  Jarosława  Kaczyńskiego   jak  też z  danymi w
Menu Prawo o prawdziwej  sytuacji w  organach w  Polsce,  które  wykazują    właściwie  brak
takich organów.

W  Menu  Prawo  jest  także  załączone  opracowanie śledcze  ‘ Dunin śledztwo’- które  nawiązuje
do   osoby  Jarosława  Kaczyńskiego  w kontekście  jego sfałszowanej  genealogii podszywającej
się pod  drzewo  genealogiczne  tego znanego  rodu  szlacheckiego,  do  którego należy Redaktor
Naczelna witryny  internetowej  Wydawnictwa i bloga  Biały Orzeł  oraz z  innymi  danymi w
Menu Prawo. 

Wszystkie  opracowania  można  pobrać ze  strony  Wydawnictwa  Biały Orzeł w    plikach PDF
 w  razie  potrzeby.

     Na  załączonej  płycie  DVD  całe  Menu Prawo  jest  także  zamieszczone w  pliku PDF.
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Po zapoznaniu się  z   tymi  danymi,  należałoby wdrożyć   pilnie  działania operacyjne  czyli
zatrzymanie  podejrzanej  osoby  podszywającej się pod  Jarosława  Kaczyńskiego w jego  domu
czyli na gorącym  uczynku  wraz z zatrzymaniem jego baz  danych  na wszelkich  nośnikach  jak
komputer,  laptop, telefon i inne urządzenia  mobilne w  tym   czytniki,   tablety  etc.  

Określenie  ‘  zatrzymanie  na   gorącym   uczynku  ‘  dotyczy   prowadzenia   i  kontynuowania
przestępczej działalności.

Na  załączonej  płycie  CVD  jest  plik ze  zdjęciami prasowymi  domu  oraz  całej  okolicy   na
Żoliborzu  w  Warszawie   gdzie   mieszka   ten  osobnik   podszywający  się  pod   Jarosława
Kaczyńskiego ,  co  znaczeni  ułatwi akcję  CBA. 

Adres  domu  i siedziby  Jarosława  Kaczyńskiego - ulica  Adama  Mickiewicza  49.

Działania  operacyjne  wg mnie  należałoby  przeprowadzić wyłącznie w  nocy,  ponieważ  cała
okolica  i  sam dom  są  pilnowane  przez  policję  i innych  agentów, a w   nocy  mogą  być
wystawieni  tylko  niektórzy pod samym  domem. 

W  toku  działań operacyjnych  należałoby   przeprowadzić   bezpośrednio po zatrzymaniu    tego
osobnika    następujące czynności  :

Art. 13. Czynności funkcjonariuszy CBA 
1.  W granicach zadań, o których mowa w art. 2 zadania CBA, funkcjonariusze CBA wykonują:
1)
czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania 
i wykrywania oraz - jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - czynności 
dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw;
3.
Funkcjonariusze CBA wykonują czynności  w zakresie właściwości CBA i w tym zakresie 
przysługują im uprawnienia procesowe Policji, wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

M.in  takie jak : 
zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania
karnego;przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach
Kodeksu postępowania karnego;  dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości
bagaży  i  sprawdzania  ładunków  w  portach  i  na  dworcach  lub  innych  miejscach  odprawy
podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie
istnienia  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  czynu  zabronionego  pod  groźbą  kary  lub  w
związku z realizacją zadań określonych w art. 2 zadania CBA ust. 1 pkt 1–2 i 7;

Osoba zatrzymana może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy,
gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób.

Ponieważ  nie można  na razie  ustalić tożsamości  tego  człowieka,  należałoby  sprawdzić  także
czyli dokonać kontroli  osobistej  to  jest ustalić , czy nie  jest  on  przebrany  w  maskę   silikonową
lub lateksową  o której jest mowa w  opracowaniu śledczym  oraz w  pliku ,  ponieważ  moim
zdaniem  może  taką maskę  nosić, i dlatego  różni się  wyglądem od  prawdziwego Jarosława
Kaczyńskiego  ,  chociaż   go  bardzo   przypomina  wizerunkowo.Nie  mniej  jednak,   nie  jest
identyczny   na  co  wskazuje  wiele   zdjęć    ujawnionych   w   opracowaniu   śledczym   a
opublikowanych   w   internecie   w  kontekście   licznych   relacji   prasowych  z   działalności
publicznej.                                                                                                                                          4.



Tymczasowe  zatrzymanie.

Śledztwo  było prowadzone  prywatnie,  nie  przez  żaden  organ   i nie  przez  żadnego prokuratora,
a  także  w  związku z faktem, że  osoba  ministra  sprawiedliwości  oraz  prokuratora  generalnego
jakim  jest   Zbigniew  Ziobro , prawa  ręka  Jarosława  Kaczyńskiego,  z którym  Zbigniew  Ziobro
jest   związany,   jest   oskarżony   na   portalu   Wydawnictwa   Białego  Orła  o   prowadzenie
działalności  na szkodę  wielu  pokrzywdzonych  w  tym o  działalność  korupcyjną  , zachodzi
obawa,  że    prokuratorzy    Zbigniewa   Ziobry  w Warszawie  jak  też  w   innych   jednostkach
prokuratur  w  Polsce  mogą  zwolnić z  aresztu tego osobnika  jako  Jarosława  Kaczyńskiego  lub
umożliwić  mi ucieczkę w  jakikolwiek sposób. 

Z  tego   względu  do  zawiadomienia   jest  załączony  wniosek  o   tymczasowe  aresztowanie
sporządzony na podstawie  Art. 9  pargf  2 KPK. Jako  strona i osoba  bezpośrednio zainteresowana
sama  jestem  ofiarą    bezprawnych  działań mafii  ABW  z  którą  jest bezpośrednio  powiązany
Jarosław Kaczyński . Mowa  jest o tym w  Menu  Prawo  na  witrynie Wydawnictwa  Biały  Orzeł. 

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

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

Na przeciwległym  biegunie  procesowym leżą  czynności  niewskazane  przez  ustawodawcę  jako
obowiązkowe  do  przeprowadzenia  przez  organy  ścigania  (lub  organy  sądowe).  W tej  materii
inicjatywa  należy  do  strony,  jeżeli  chce,  aby  dana  czynność  została  wykonana,  musi  o  jej
przeprowadzenie  złożyć  wniosek.  Najlepszym tego  przykładem są  wnioski  dowodowe,  których
potrzeby przeprowadzenia mogą nie dostrzegać organy ścigania (lub sąd), a zdaniem strony  lub
osoby zainteresowanej mogą być one kluczowe.

W kontekście  przedstawionego  powyżej  przebiegu  czynności  procesowych trzeba  zauważyć,  iż
treść  przepisu  art.  9  §  2  Kodeksu  postępowania  karnego  umożliwiającego  stronie  lub  osobie
zainteresowanej  złożenie “wniosku o działanie  z urzędu” wskazuje na “troskę” ustawodawcy o
interesy  stron  (i  innych  osób  zainteresowanych  procesem  karnym).  Esencją  uprawnienia
przyznanego tym podmiotom jest to, iż mogą one wnioskować o przeprowadzenie czynności, do
których dany organ jest  zobowiązany z urzędu. Wniosek taki może kierować uwagę organu na
potrzebę danej czynności albo mieć w istocie charakter wniosku o szybsze przeprowadzenie danej
czynności.  Organy mają bezwzględny obowiązek działania z urzędu.

 Wniosek strony   lub osoby zainteresowanej ma jednak tę istotną rolę, że może podkreślić lub
ukazać konieczność podjęcia danych działań, zwłaszcza, gdy  organy  lub organ  nie  chce  lub nie
może  albo nie  jest  w stanie  tych czynności  wykonać  lub przeprowadzić. 

Właśnie taka sytuacja zachodzi obecnie  -  co jest  opisane  i zilustrowane w  Menu Prawo  o
działalności  tych  organów.
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Tymczasowe aresztowanie  stosuje  się  w  celu  zabezpieczenia  prawidłowego  toku  postępowania
karnego, w szczególności poprzez uniemożliwienie podejrzanemu ukrywania się przed wymiarem
sprawiedliwości,  bezprawnego  wpływania  na  treść  zeznań  świadków,  manipulacji  przy  innych
dowodach popełnienia przestępstwa, czy też w celu zapobieżenia popełnieniu przez niego nowego,
ciężkiego przestępstwa.

Tymczasowe  aresztowanie  odbywa  się  w  areszcie  śledczym,  który  to  może  być  samodzielną
jednostką lub wyodrębnionym oddziałem zakładu karnego. 

Zgodnie z normami z art. 263 k.p.k., tymczasowe aresztowanie może być każdorazowo orzekane na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeśli jednak postępowanie toczy się długo, okres ten może być
przedłużany,  łącznie  nawet  do  2  lat.   Środek  przymusu  jakim  jest zatrzymanie jest  stosowany
wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo. 

Odrębną podstawą zatrzymania  będzie sytuacja, w której nie można ustalić tożsamości 
sprawcy, który został złapany „na gorącym uczynku”. 

Organy ścigania mogą zatrzymać daną osobę na maksymalny okres 48 godzin. Po tym czasie muszą
przekazać  zatrzymanego  do  dyspozycji  sądu  wraz  z  wnioskiem o  zastosowanie  tymczasowego
aresztowania .Sąd ma następnie 24 godziny na podjęcie decyzji co do tymczasowego aresztowania. 

INNE  PRZESTĘPSTWA

 W  związku z  opisaną  sytuacją  oraz  danymi w  opracowaniu śledczym, w którym  jest mowa o
podejrzanym  przejęciu  przez  Jarosława  Kaczyńskiego  500  portali  internetowych  oraz  120
regionalnych   dzienników   (  wraz  z   ich  portalami   )  zachodzi  uzasadnione   podejrzenie,  że
przejęcie  to  polegało na  zamordowaniu właścicieli  tych  portali i  dzienników przy  pomocy
struktury  działającej  na zlecenie  osobnika    umownie określanego  jako  Jarosław  Kaczyński.

Nie  jest  bowiem  możliwe  przejęcie czyjegoś  portalu  czy    gazety  i innego  przedsiębiorstwa
bez  zgody właściciela  wyrażonej na  piśmie w formie  umowy  lub innej czynności  prawnej.

Przejęcie  to  mogło  się  odbywać  za pomocą specjalnych  przepisów, które  mógł do tego celu
wymyślić  sam  Jarosław Kaczyński  czy  raczej   osobnik podający się za  niego.  

  Przepisy te  są cytowane  poniżej.

W  związku z  prowadzoną  przeze  mnie działalnością ( także  publiczną   wg danych na  witrynie
Wydawnictwa  Biały Orzeł)    nie wyraziłam zgody na  ujawnienie  danych do tych  przepisów    ale
zwróciłam się do ministra  cyfryzacji  i  ich uzasadnienie.  W  odpowiedzi nadesłano mi email  i
przekazaniu  mojego  zapytania    z  Kancelarii Prezesa  Rady  ministrów,  czyli być może    prosto
od  Jarosława  Kaczyńskiego  jako wiceministra.
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: FW: Pytanie dot. RODO PILNE !
Data: 2021-06-29 11:51
Nadawca: "kontakt" <kontakt@kprm.gov.pl>

Adresat: "'kancelaria@uodo.gov.pl'" <kancelaria@uodo.gov.pl>;

DW: "'wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl'" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>;

Uprzejmie przekazujemy zgodnie z kompetencjami. JOANNA MICHALEWICZ
Główny Specjalista
Departamet Spraw Obywatelskich 
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 10 00

TREŚĆ  MOJEGO E-MAILA :

Uprzejmie  proszę o  udzielenie mi  pilnej  informacji  kto ,kiedy   i na jakiej  podstawie  prawnej
opracował  poniższe  pytania   do RODO   dla  administratorów  stron i portali  internetowych:

·       Proszę o wskazanie przykładowych odbiorców danych osobowych Użytkowników Strony 
Internetowej:

·       przewoźnicy, pośrednicy, spedytorzy- w sytuacji, gdy Użytkownik dokonujący zakupu na 
Stronie wybiera sposób dostawy przesyłką kurierską

·       podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- Administrator powierza 
dane osobowe Użytkownika podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do 
realizacji usługi

·       podmioty świadczące usługi księgowe/rachunkowe

·       podmioty zlecające Administratorowi zadania na podstawie odrębnej umowy w ramach 
działalności Strony np. przeprowadzenie rekrutacji, wykonanie wyceny, projektu

·       podmioty oferujące swoje usługi za pośrednictwem Strony

·       podmioty obsługujące funkcjonalności Strony internetowej

·       Proszę wskazać jakim podmiotom powierzane jest przetwarzanie danych osobowych 
Usługobiorców/Klientów/Użytkowników i w jakim celu (proszę o podanie nazwy, adresu oraz 
numeru NIP). Przykładowe poniżej. Jeśli powierzacie Państwo dane innym podmiotom niż tym 
wymienionym poniżej, prosimy o ich podanie:

·       firma hostingowa– w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest 
Strona internetowa oraz w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad stroną 
internetową Strony
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·       firma informatyczna (nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, KRS) - 
w celu obsługi informatycznej Strony internetowej, w celu zarządzania stroną internetową Strona 
internetową

·       biuro rachunkowe/firma księgowa- nazwa firmy, nazwa ulicy z numerem, kod pocztowy, 
miejscowość, NIP, REGON, KRS– w celu rozliczenia płatności i wystawienia rachunku/faktury za 
zamówioną usługę lub w celu prowadzenia dokumentacji księgowej lub w celu realizacji 
obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości lub w celu prowadzenia księgowości działalności 
gospodarczej właściciela Strony internetowej

·       (nazwa firmy, nazwa ulicy z numerem, kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, KRS) - w 
celu prowadzenia księgowości w formie elektronicznej

·       (nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, KRS) – w celu korzystania z 
systemu, w ramach którego generowane i wysyłane są do faktury dokumentujące zakup 
dokonywany za pośrednictwem Strony

·       (nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, KRS) – w celu umożliwienia 
dokonania płatności elektronicznych oraz płatności za pomocą karty płatniczej za zamówioną 
usługę lub celu realizowania płatności internetowych Administratora

·       firma marketingowa/reklamowa– nazwa firmy, nazwa ulicy z numerem, kod pocztowy, 
miejscowość, NIP, REGON, KRS) - w celu świadczenia/obsługi usług marketingowych

nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, KRS) – w celu pozycjonowania 
strony internetowej Strony internetowej.
--
Krystyna Ziemlańska
Lublin

                                           KONSTYTUCJA RP   Art. 51
2.    Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych

 informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

                                   KODEKS  KARNY

Art. 267. - [Bezprawne uzyskanie informacji] - Kodeks karny.  Dz.U.2020.1444 t.j.

Art.  267.  [Bezprawne uzyskanie informacji]
§  1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając 
zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając 
elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§  2.  Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu 
informatycznego.
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§  3.  Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, 
zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub 
oprogramowaniem.
§  4.  Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej 
osobie.
§  5.   Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

ZABIJAJCIE  POLITYKÓW  

Także w  tym samym  opracowaniu śledczym  jest mowa  o  tym, że  tenże’  Jarosław  Kaczyński’
wydał  książkę  pt. ‘ Zabijajcie  polityków’ -  co może wskazywać na  jakieś  zbrodnie  polityczne
czyli  zamordowanie  jakichś  polityków  w  celu  eliminacji  jakiejś opozycji  politycznej  lub
ideologicznej   czy  nawet   krytycznej.  Wymaga  to   sprawdzenia   na  podstawie   baz   danych
pochodzących z  domu  Jarosława  Kaczyńskiego  ( określanego   na portalu jako Kaczort). 

              Afery  korupcyjne są  wymienione  w  opracowaniu śledczym.
Jest to w zasadzie zbiór  różnych danych  prasowych  i dziennikarskich jakie   ukazywały się w  
Internecie na różnych  portalach  , które  zostały poddane  głębszej  analizie    i wnioskom.

Dodatkowe  informacje  dla  CBA  oraz  Sądu w Warszawie.
W  świetle  wielu danych  opublikowanych na  portalu Wydawnictwa  Biały  Orzeł,  oznaczają one 
koniec  rządów  jakiejś  podejrzanej  partii  która    nazywa się  Prawo  i Sprawiedliwość  jako  
fasada.  Zaplanowana  jest  kampania    promocyjna portalu  która  dotrze  do  całego społeczeństwa
i  całego świata. Informacje o  portalu  zostały  już rozesłane  do  wielu  ambasad  akredytowanych 
w Polsce.  

  Tym  samym,   należy  się  opowiedzieć  za swoją  przyszłością,  ponieważ  następnych wyborów
PiS na pewno  nie  wygra ani żadna  inna  opcja polityczna z obecnego układu tak zwanej sceny
politycznej  w Polsce. 

Jest   także  możliwe, że  będzie  wdrożony  nowy  Kodeks  Postępowania Karnego  mojego
autorstwa,  można się z nim zapoznać  na  portalu w Menu Prawo  jak też inne  ustawy  co zmieni
sytuację w  organach  i    umożliwi  inną działalność  policji,  CBA  oraz  sądów  i prokuratur.

    Jest także  możliwe  odwołanie ze  stanowiska  Zbigniewa Ziobry  jak  też    wielu  prokuratorów
czy także  sędziów.  Będzie  to  raczej  priorytetem dla  obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy który
będzie  chciał  poprawić   swój wizerunek polityczny  oraz  medialny  i   wypaść  lepiej w oczach
opinii  światowej   i zagranicznej, szczególnie UE  oraz  USA .

Nie  bez powodu    nadmieniam  o powyższym,  ponieważ w CBA  jest wielu    agentów  ABW
( zamaskowanych i podwójnych )  i sam  szef CBA  Andrzej Stróżny  może  być  takim  agentem
ale  także  może  być odwołany  ze  stanowiska.Także w  sądach w Polsce  nie  dzieje się  najlepiej
co wynika z  danych w   Menu Prawo  a co  wymaga wdrożenia  nowych  procedur  kontrolnych
wraz z samym  nowym  KPK.
Warto także  zapoznać  się z    inną odpowiedzialnością o  której jest mowa w  Księdze  Henocha w
Menu  Kultura  Religia -  plik PDF  oraz  podstrona. Dlatego  trzeba wybrać swoją  przyszłość  i
opowiedzieć się  albo po  stronie  PRAWA  albo  zła  i  bezprawia  ,co będzie  miało swoje skutki .
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Menu  Kultura  i Religia jest  bardzo ważne ,  ponieważ  człowiek  który wierzy w  Boga  uznaje
jego  zasady moralne  oraz  odpowiedzialność, nie  tylko za życia  ,ale  także po śmierci  ,o czym
nie  wszyscy   wiedzą.   Wiedza   ta   została   wyrugowana  nawet  z   nauk  kościelnych,  a  jest
nieprzemijająca  i  dotyczy całej ludzkości.

Nadszedł czas  aby wiedzę  tę  przypomnieć, ponieważ  polityka stała się dziedziną  tak strasznie
mafijna i takim strasznym  bagnem, że  dalej w  takim świecie  żyć się nie da    ani nie można. 
W  Polsce  nie ma żadnej prawnej ochrony wielu  pokrzywdzonych a  fasadowa  działalność i  takie
same  wypowiedzi   polityków   świadczą   o  ich  skrajnym  skorumpowaniu   oraz   możliwej
działalności  przestępczej  dla  której  te  wypowiedzi są  przykrywką propagandową.

W  tym  kontekście   przejęcie  przez  Jarosława  Kaczyńskiego  tych 500  portali   oraz  120
dzienników  regionalnych  miało na celu  wyeliminowanie wszelkiej  krytyki tych  polityków  oraz
ich rządów  czyli  preparowania  fałszywych danych   na tych  portalach  i w tych dziennikach. 
Wyraźnie  jest to sprzeczne z  poprzednią działalnością  Jarosława  Kaczyńskiego-  wg  danych w
opracowaniu śledczym.  Jarosław  Kaczyński  oraz  jego brat  nie byli  politykami  całkowicie
czystymi  i  uczciwymi , ale  takiej skrajnie  odmiennej  i   skrajnie skorumpowanej i mafijnej
polityki na pewno nie prowadzili  i nie prowadziliby  na  pewno. 

Dlatego apeluję    do CBA w Warszawie  o  podjęcie  natychmiastowych działań   na  powyższe
zawiadomienie  ,   bez  zbędnej  zwłoki,  śledztwa  nie są  wymagane  ale tylko  zatrzymanie
podejrzanego, sprawdzenie  jego wyglądu  oraz  zatrzymanie  jego baz  danych. 

W  załączeniu  :
Wniosek  o  tymczasowe  zatrzymanie dla  Sądu w  Warszawie  oraz  płyta  DVD z  plikami  PDF,
które  trzeba wydrukować dla  Sądu .

Pliki  PDF  na  płycie  DVD:
1. Kaczort   Polityka menu  blog  PDF
2.  Kaczort dom  PDF
3.  Lech i Jarosław Kaczyński nieznane  biografie  oszustów  PDF 
4.  Genealogie Kaczyńskich  ( sfałszowane  i spreparowane  )  PDF
5. Menu  Prawo  ( z portalu Wydawnictwa  Biały  Orzeł   )     PDF  teksty  bez  treści  plików  
6. Księga  Henocha         PDF

Oczekuję   pilnego  i  niezwłocznego  potwierdzenia  odebrania   zawiadomienia  z   płytą   oraz
odpowiedzi w  sprawie  działań operacyjnych  ,  jakie ma  wdrożyć  CBA w  Warszawie-  e-mailem.
Należy  także   po   wykonanej   akcji  zatrzymania  podejrzanego  osobnika  podającego  się  za
Jarosława Kaczyńskiego  powiadomić media w Polsce  jak PAP  oraz  obecnego Prezydenta   i  jego
rząd  jak też  moją osobę celem  zamieszczenia  tej wiadomości  na  portalu  Wydawnictwa  Biały
Orzeł-  jak  szybko  jest to możliwe.

Może  nie wyglądam na  zdjęciu  na  portalu  na stronie  głównej  bojowo ale  pochodzę  z  takiej
właśnie rodziny.  Nie   posiadałam  munduru  do zdjęcia ,ale  to nie znaczy , że  jestem    jakąś
zwykłą  i  przeciętną osobą. Noszę  mundur Wojska Polskiego i Armii  Krajowej  oraz  WiN w
innym sensie. Można  się zapoznać z  podstroną ‘O  Autorce  bloga ‘ oraz z  Genealogią w Menu
Historia.  Witryna  Białego Orła  jest  zarówno  blogiem  jak  też  portalem wydawniczym.

                                                                       Z  wyrazami szacunku   
                                            Krystyna Ziemlańska  Redaktor Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                                          działacz  narodowy, naukowiec,  historyk, polityk, 
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             Dodatkowe  wytyczne  oraz  informacje   tylko  dla  CBA w Warszawie.
                Niektóre  te  dane  są we  wniosku o tymczasowe  zatrzymanie. 

Proszę zrobić  zdjęcie podejrzanego  na miejscu  zatrzymania   w  masce  oraz  bez  maski.

Proszę  przesłać  do  mnie   te  zdjęcia  oraz  kopie  baz  danych z  domu  Jarosława  Kaczyńskiego
na nośnikach  i proszę  wykonać  kilka  kopii  zapasowych  i je zdeponować w  bezpiecznych
miejscach. Dane  informatyczne  można  pobrać  nawet specjalnym pendrivem szpiegowskim.
Jeśli będą  niepełne lub nieczytelne będzie  to świadczyć o celowej   robocie .

Proszę   filmować  akcję  zatrzymania  tego osobnika.

Można mu  powiedzieć,  gdy zapyta  kto go oskarżył-  że  jest to  rodzina  cesarza  Bizancjum
(  zgodnie z  prawdą  wg  portalu).

Jeśli    akcja się  nie    powiedzie  lub  osobnik ten   ucieknie  ,będzie to  oznaczać  przeciek z CBA i
działanie  na szkodę  RP  oraz  moją. 

Podobnie-  jeśli  akcja  będzie  niezasadnie  odwlekana  i    nie będzie  wdrożona  natychmiast  po
zapoznaniu się z  danymi   na płycie  oraz  na portalu a  ja nie  otrzymam   wymaganej  odpowiedzi
na zawiadomienie.

Ja  mogę  się domyślać  kim jest  ten osobnik ,ale  nie mogę  tego ujawnić ze względu na jego
powiązania z ABW oraz  związane z  tym   zagrożenie mojej  osoby  o czym jest mowa na  portalu.
ABW musi być   najpierw  rozwiązana   i zlikwidowana ,  musi być ponadto  wdrożony  nowy
KPK    inne  nowe  procedury wraz z nowym    ministrem  i prokuratorem generalnym, czym będę
się zajmować.

Dlatego  musi  być  on  zatrzymany  na  3  mce  na początek .

 Za  3  miesiące  ukażą  się  na portalu  Białego Orła  opracowania  o  których  jest mowa na  końcu
podstrony  Muzu Man-  jak sfałszowano  religię  islamu-   patrz  Muzu  Man w  Menu  Kultura  -
Religia  -  koniec tej podstrony  oraz  pliku. 

Podejrzany   nie może  być  umieszczony w celi    sam.  Zachodzi   obawa, że  może  usiłować
popełnić  lub sfingować   usiłowanie samobójstwa , aby jakoś się wydostać z aresztu  lub ktoś
może  mu w  tym pomóc.
W  areszcie  musi  być  pilnowany   i  kontrolowany  wraz 
z  korespondencją.   Jego  podwładni  i struktura    na pewno  będę  chcieli   go wyciągnąć  oraz  mu
wysyłać środki    finansowe  do aresztu.  Należy  sprawdzić  pochodzenie  tych   pieniędzy  oraz
kto  je  wysyła. 

Podejrzanemu  przysługuje tylko adwokat   z  urzędu.   Korzystał   on  bezprawnie z   pieniędzy
prawdziwego Jarosława  Kaczyńskiego, chyba, że  wykaże  pochodzenie środków  i  konto  oraz
ujawni się  jako osoba wiarygodna.  Może  być  on  szefem  obcego  wywiadu   albo szefem  jakiejś
międzynarodowej    grupy   terrorystycznej   i  mafijnej  ,  na  co   wskazuje  jego    podejrzana
działalność  oraz  zmiana wyglądu.

Wszelkie  inne  dodatkowe  materiały (  jakich  jeszcze  na razie  nie mogę  ujawnić  )  będą  mogły
być  mu  przekazane  za  pośrednictwem  Sądu  oraz  pełnomocnika z  urzędu. 



                                    Do  Sądu  Rejonowego w Warszawie

                                                   WNIOSEK 
                  O ZASTOSOWANIE ŚRODKA  ZAPOBIEGAWCZEGO
                w postaci  tymczasowego zatrzymania na 3  miesiące 

Wnioskodawca                       
Krystyna  Ziemlańska
  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego  4- 179 
PESEL  61031305122

 Działając  jako   uprawniona  strona i osoba zainteresowana  zgodnie   z  Art.  9  pargf 2  KPK
oraz na  podstawie   zgłoszenia popełnienia  przestępstwa z  ustawy  o CBA    wniesionego  do CBA
w  Warszawie  ,wnoszę  o  zastosowanie  środka  zapobiegawczego  to jest  aresztu  tymczasowego
na 3  miesiące wobec  podejrzanego    prowadzącego działalność  jako Jarosław  Kaczyński.   

                     KPK  Rozdział  28  Środki zapobiegawcze
Art.  249. 
§  1. 
Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a
wyjątkowo  także  w  celu  zapobiegnięcia  popełnieniu  przez  oskarżonego  nowego,  ciężkiego
przestępstwa;  można  je  stosować  tylko  wtedy,  gdy  zebrane  dowody  wskazują  na  duże
prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.
§  3. 
Przed  zastosowaniem  środka  zapobiegawczego  sąd    albo  prokurator     stosujący  środek
przesłuchuje  oskarżonego,  chyba że  jest  to  niemożliwe z  powodu jego ukrywania  się  lub  jego
nieobecności w kraju. Należy dopuścić do udziału w przesłuchaniu ustanowionego obrońcę, jeżeli
się  stawi;  zawiadomienie  obrońcy  o  terminie  przesłuchania  nie  jest  obowiązkowe,  chyba  że
oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. 
§  4.   Środki  zapobiegawcze  mogą  być  stosowane  aż  do  chwili  rozpoczęcia  wykonania  kary.
Przepis  niniejszy  stosuje  się  do  tymczasowego  aresztowania  tylko  w  razie  orzeczenia  kary
pozbawienia wolności.

Art.  250.  
§  1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu.
§  2a.    We wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wymienia się dowody wskazujące
na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, okoliczności przemawiające za
istnieniem  zagrożeń  dla  prawidłowego  toku  postępowania  lub  możliwości  popełnienia  przez
oskarżonego nowego,  ciężkiego przestępstwa oraz  określonej  podstawy stosowania  tego środka
zapobiegawczego i konieczności jego stosowania.
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Art.  258.  [Przesłanki szczególne]
§  1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli zachodzi:
1)uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić
jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu;
2)uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień
albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

§  2. Jeżeli  oskarżonemu  zarzuca  się  popełnienie  zbrodni  lub  występku  zagrożonego  karą
pozbawienia  wolności,  której  górna  granica  wynosi  co  najmniej  8  lat,  albo  gdy  sąd  pierwszej
instancji  skazał  go  na karę  pozbawienia  wolności  nie  niższą  niż  3  lata,  potrzeba  zastosowania
tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być
uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.
§  3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona
obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni
przestępstwo  przeciwko  życiu,  zdrowiu  lub  bezpieczeństwu  powszechnemu,  zwłaszcza  gdy
popełnieniem takiego przestępstwa groził.

      Do  powyższego wniosku załączone  jest zgłoszenie z dnia  5  lipca  2021  wniesione do  
Delegatury CBA w  Warszawie  wraz z załącznikami  dowodami  do tego zawiadomienia, które  
uzasadniają  wniosek i  wyjaśniają  okoliczności  związane ze  zgłoszeniem  oraz  wnioskiem.

Do  wniosku załącza  się  następujące  informacje  dotyczące  zatrzymania i osadzenia 
podejrzanego:

Podejrzany   nie może  być  umieszczony w celi    sam.  Zachodzi   obawa, że  może  usiłować
popełnić  lub sfingować   usiłowanie samobójstwa , aby jakoś się wydostać z aresztu  lub ktoś
może   mu w  tym pomóc.  W  areszcie   musi   być   pilnowany    i   kontrolowany   wraz   z
korespondencją.   Jego  podwładni  i struktura    na pewno  będę  chcieli   go wyciągnąć  oraz  mu
wysyłać środki    finansowe  do aresztu.  Należy  sprawdzić  pochodzenie  tych   pieniędzy  oraz
kto  je  wysyła. 

Podejrzanemu  przysługuje tylko adwokat   z  urzędu.   Korzystał   on  bezprawnie z   pieniędzy
prawdziwego Jarosława  Kaczyńskiego, chyba, że  wykaże  pochodzenie środków  i  konto  oraz
ujawni się  jako osoba wiarygodna.  Może  być  on  szefem  obcego  wywiadu   albo szefem  jakiejś
międzynarodowej    grupy   terrorystycznej   i  mafijnej  ,  na  co   wskazuje  jego    podejrzana
działalność  oraz  zmiana wyglądu.

Wszelkie  inne  dodatkowe  materiały (  jakich  jeszcze  na razie  nie mogę  ujawnić  )  będą  mogły
być  mu  przekazane  za  pośrednictwem  Sądu  oraz  pełnomocnika z  urzędu. 

Jako  wnioskodawca   mogę  się domyślać  kim jest  ten osobnik ,ale  nie mogę  tego ujawnić ze
względu na jego powiązania z ABW oraz  związane z  tym   zagrożenie mojej  osoby  o czym jest
mowa na  portalu.  ABW musi być   najpierw  rozwiązana   i zlikwidowana ,  musi być ponadto
wdrożony  nowy  KPK    inne  nowe  procedury wraz z nowym    ministrem  i prokuratorem
generalnym, czym będę się zajmować  i o  czym  jest  mowa  w załącznikach do zgłoszenia  do
CBA.
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Tymczasowe  zatrzymanie.

Śledztwo  było prowadzone  prywatnie,  nie  przez  żaden  organ   i nie  przez  żadnego prokuratora,
a  także  w  związku z faktem, że  osoba  ministra  sprawiedliwości  oraz  prokuratora  generalnego
jakim  jest   Zbigniew  Ziobro , prawa  ręka  Jarosława  Kaczyńskiego,  z którym  Zbigniew  Ziobro
jest   związany,   jest   oskarżony   na   portalu   Wydawnictwa   Białego  Orła  o   prowadzenie
działalności  na szkodę  wielu  pokrzywdzonych  w  tym o  działalność  korupcyjną  , zachodzi
obawa,  że    prokuratorzy    Zbigniewa   Ziobry  w Warszawie  jak  też  w   innych   jednostkach
prokuratur  w  Polsce  mogą  zwolnić z  aresztu tego osobnika  jako  Jarosława  Kaczyńskiego  lub
umożliwić  mi ucieczkę w  jakikolwiek sposób. 

Z  tego   względu  do  zawiadomienia   jest  załączony  wniosek  o   tymczasowe  aresztowanie
sporządzony na podstawie  Art. 9  pargf  2 KPK. Jako  strona i osoba  bezpośrednio zainteresowana
sama  jestem  ofiarą    bezprawnych  działań mafii  ABW  z  którą  jest bezpośrednio  powiązany
Jarosław Kaczyński . Mowa  jest o tym w  Menu  Prawo  na  witrynie Wydawnictwa  Biały  Orzeł. 

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

W  procedurze  karnej  szereg  czynności  jest  wykonywanych  z  urzędu,  z  mocy  prawa.  W
szczególności  są  to  czynności  podejmowane  przez  organy  ścigania  w  fazie  postępowania
przygotowawczego  (np.  przedstawienie  zarzutów,  umorzenie  postępowania,  zmiana  kwalifikacji
prawnej zarzutu etc.), ale ustawa przewiduje także czynności, które musi dokonać z urzędu sąd.
Na przeciwległym  biegunie  procesowym leżą  czynności  niewskazane  przez  ustawodawcę  jako
obowiązkowe  do  przeprowadzenia  przez  organy  ścigania  (lub  organy  sądowe).  W tej  materii
inicjatywa  należy  do  strony,  jeżeli  chce,  aby  dana  czynność  została  wykonana,  musi  o  jej
przeprowadzenie  złożyć  wniosek.  Najlepszym tego  przykładem są  wnioski  dowodowe,  których
potrzeby przeprowadzenia mogą nie dostrzegać organy ścigania (lub sąd), a zdaniem strony  lub
osoby zainteresowanej mogą być one kluczowe.
W kontekście  przedstawionego  powyżej  przebiegu  czynności  procesowych trzeba  zauważyć,  iż
treść  przepisu  art.  9  §  2  Kodeksu  postępowania  karnego  umożliwiającego  stronie  lub  osobie
zainteresowanej  złożenie “wniosku o działanie  z urzędu” wskazuje na “troskę” ustawodawcy o
interesy  stron  (i  innych  osób  zainteresowanych  procesem  karnym).  Esencją  uprawnienia
przyznanego tym podmiotom jest to, iż mogą one wnioskować o przeprowadzenie czynności, do
których dany organ jest  zobowiązany z urzędu. Wniosek taki może kierować uwagę organu na
potrzebę danej czynności albo mieć w istocie charakter wniosku o szybsze przeprowadzenie danej
czynności.  Organy mają bezwzględny obowiązek działania z urzędu.

 Wniosek strony   lub osoby zainteresowanej ma jednak tę istotną rolę, że może podkreślić lub
ukazać konieczność podjęcia danych działań, zwłaszcza, gdy  organy  lub organ  nie  chce  lub nie
może  albo nie  jest  w stanie  tych czynności  wykonać  lub przeprowadzić. 

W Właśnie taka sytuacja zachodzi obecnie  -  co jest  opisane  i zilustrowane w opracowaniu  oraz
Menu Prawo z  portalu Wydawnictwa  Biały  Orzeł  o  działalności  tych  organów.

Wobec  czego  jak powyżej.     
                                              
                                         Krystyna Ziemlańska  Redaktor Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł       
                                                          działacz  narodowy, naukowiec,  historyk, polityk, 
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                                                                                     DYREKTOR
                                                                           Delegatury CBA w Warszawie
                                                                             ul. Poleczki 3  , 02-822 Warszawa

Szanowny  Panie Dyrektorze,

Czekam na   odpowiedź  na   zgłoszenie  z  dnia   5   lipca  w  sprawie  Jarosława  Kaczyńskiego.
Rozumiem, że jest wiele  interesujących  tematów na  portalu  Białego Orła,co  nie znaczy, że  ma
je Pan czytać  tygodniami.  Mogę czekać na  akcję  CBA   najdalej do  końca lipca a  nawet
wcześniej,  nie ma potrzeby, żeby  ta  akcja  była  odwlekana.  15  sierpnia  jest kolejna rocznica
fałszywego   ‘ cudu nad Wisłą’  o którym  jest mowa w  e-bookach na  portalu  i portal  musi  być
przedtem  nagłośniony  i  rozreklamowany.  Także  muszę  powiadomić o  portalu  wiele  osób,
sądy, prokuratury i inne  organy co pomoże  mi w wielu  prowadzonych przeze  mnie  sprawach i z
czym nie mogę czekać  tygodniami.  Portal   nie może  być  anonimowy i wisieć  Bóg wie ile  po
cichu. Mam nadzieję, że  Pan  to rozumie. W  przeciwnym  wypadku zamieszczę we  wpisach  na
portalu,  że  CBA  to taka sama  przykrywka  jak ABW    i  może  być Pan  pociągnięty  do
odpowiedzialności z  Art. 231  KK  jak też innych,  jeśli    osobnik  czyli  Jarosław  Kaczyński
ucieknie ( Art.   239  pargf 1 KK)  albo  poweźmie przeciwko  mnie  jakąś  tajną akcję  przy
pomocy  ABW  i swoich  agentów. Nie jest na  urlopie .W  lipcu  jest  34   posiedzenie  sejmu w
dniach  22- 23- 24  lipca. Akcja  mogłaby się  już  odbyć  przed  tym posiedzeniem ,co  byłoby
nawet wskazane.  W  każdej delegaturze  CBA  pracuje kilkudziesięciu  agentów, więc  chyba nie
ma problemu  z szybką akcją? Jeśli  jest  Pan  Polakiem,  to   udzieli   mi  Pan  niezwłocznie
odpowiedzi  na kiedy  jest zaplanowana  Akcja Kaczort  . W  innym  wypadku  uznam CBA  za taką
samą agenturę  jaką  jest  ABW  o czym  będzie mowa we wpisach na portalu.Jest nawet dziwne, że
CBA nie zajęło się do  tej pory  tak  wieloma  aferami  korupcyjnymi  związanymi z  PiS  o których
jest  mowa  na  portalu   i  materiałach  takich  samych wysłanych  do  Pana.  To może o   czymś
świadczyć.   Oczekuję   w   związku  z   powyższym   niezwłocznego  potwierdzenia  odebrania
zgłoszenia z dnia  5  lipca  oraz  powyższego pisma  wraz z  terminem  akcji.

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

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



ZAŁĄCZNIK O MASKACH                                                    narośle  na  uchu-  
                                                                     to naciągnięta  maska  - tylko  przylega do  ucha 

     

Materiał: Lateks
Kolor: Naturalny
Otwory na oczy: Tak
Otwory na nos: Tak
Otwory na usta: Tak
Zakryta szyja: Tak
Waga: Kilka gram
Materiał Lateks (guma, naturalny kauczuk). Naturalny lateks to produkt wytwarzany z soku
tropikalnego drzewa kauczukowego. Istnieje też lateks syntetyczny, który jest wytwarzany
chemicznie. Obie formy tego materiału mają te same zalety: są nie toksyczne i nie zawierają innych
szkodliwych dla ciała substancji. Dlatego stosuje się go masowo np. przy produkcji masek,
prezerwatyw, protez itd. Jego zalety: doskonała elastyczność i wytrzymałość, trwała struktura, nie
zawiera toksycznych zmiękczaczy (Phthalate), przy zetknięciu z ciałem szybko uzyskuje jego
temperaturę, łatwy w utrzymaniu higieny, bezpieczny dla ciała i środowiska. Ma charakterystyczny
zapach. Nie polecany dla alergików. W celu utrzymania higieny produkty wykonane z latesu należy
po każdorazowym użyciu umyć miękką szmatką zamoczoną w ciepłej, dobrze wysuszyć i spryskać
środkiem do pielęgancji lateksu. Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu (np. szafa lub
szuflada). Chronić przed długotrwałym naświetlaniem promieniami słonecznymi itp.

ZASADY UŻYTKOWANIA - ZALECENIA PRODUCENTA
Realistyczna maska wykonana z lateksu. Całkowicie odmieni Twój dotychczasowy wygląd. Została
wykonana z super rozciągliwej gumy lateksowej, co umożliwia jej na anatomiczne dopasowanie się
do Twojej twarzy i pozwala swobodne prezentowanie jej grymasów. Maski lateksowe są bardzo
rozciągliwe, ale nie oznacza to, że są niezniszczalne. Mogą zostać uszkodzone w wyniku
niewłaściwego posługiwania się nimi lub próby deformacji.
Zanim założysz maskę upewnij się, że otwory na oczy i nos są po właściwej stronie (z przodu
głowy). W przeciwnym razie (maska założona odwrotnie – oczy i nos z tyłu głowy) po jej założeniu
będziesz miał problemy z oddychaniem. Zakładając maskę zachowaj spokój, bądź łagodny i nie rób
tego na siłę.
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 Maski są wykonane z rozciągliwej gumy, ale nie oznacza to, że są niezniszczalne! Po
założeniu maski delikatnie przesuwaj ją palcami tak by otwory na oczy i nos znalazły się na
właściwym miejscu. Nie panikuj, nie ciągnij na siłę maski za nos, wargi, oczy lub uszy bo ją
uszkodzisz. 

Włosy muszą być zawsze rozpuszczone. Warkocze i koki powodują, że maska nie
przylega jak należy do głowy. Powstałe dziury powietrzne przy np. koku wytwarzają podciśnienie,
które powoduje zasysanie, zapadanie i marszczenie się maski. Otwory na oczy, nos i usta są
uniwersalne. Może się zdarzyć, że nie będą ci odpowiadały i będą wymagały indywidualnego
dopasowania. W tym celu możesz samodzielnie wykonać ostrym narzędziem do cięcia gumy,
indywidualne docięcia przy oczach, nosie i ustach. Jeśli masz trudności z założeniem maski, gdyż
Twoja głowa jest duża i przekracza granicę rozciągliwości materiału, to możesz temu zaradzić
nacinając maskę na specjalnym szwie. Szew ten znajdziesz w tylnej części maski (na szyi). Jest on
oznaczony piktogramem nożyczek. Nie nacinaj maski poza obszarem tego szwu, gdyż spowoduje
to, że maska będzie się rozdzierała. Jeśli zakupiona maska jest na Ciebie za duża (np. maski
potworów), wtedy możesz wyścielić wnętrze takiej maski (w górnym obszarze) kawałkami
materiału, plastyczną gąbką lub watą.

Zrób to tak by idealnie dopasować maskę do oczu. Oczy nie mogą szczypać! Na maskę możesz
nakładać własny makijaż. Po zakończeniu jego nakładania, utrwal go bezbarwnym lakierem do
włosów. Z czasem kolory na masce mogą wyblaknąć, możesz temu oczywiście zapobiec regularnie
spryskując maskę preparatami do pielęgnacji lateksu. Z przyczyn higienicznych nie polecamy by z
maski korzystała więcej niż jedna osoba.

Miękkość i elastyczność lateksu pozwala na długotrwałe i wygodne noszenie maski. Jeśli w czasie
korzystania z maski powstanie drobna wada (małe naderwanie np. przy wardze), to łatwo i szybo
możesz ją naprawić. Będziesz potrzebował kleju np. do gumy piankowej. Odpowiedni będzie każdy
klej do gumy, który po wyschnięciu zapewni w miejscu klejenia elastyczność materiału. Nie
dopuszczalne są kleje tworzące twarde skorupy! My polecamy klej – Chemopren. Jakość naprawy
zależy tylko od twoich umiejętności, twojej zręczności, cierpliwości i troskliwości. Utrzymuj maskę
z daleka od światła słonecznego, mrozu, jakiegokolwiek rodzaju zanieczyszczeń zawierających
kurz. Maska nie może być także narażana na gniecenie, szorowanie itp. Nie nakładaj maski na
urządzenia elektryczne – lampy itp. 

Do utrzymania optymalnej higieny używaj tylko ciepłej wody.
Nie zamaczaj całej maski, lecz wytrzyj ją łagodnie watą lub miękka tkaniną. Nie używaj
eterycznych lub agresywnych środków (tzw. detergentów) czyszczących. Do czyszczenia nie
używaj szorstkich tkanin, drutu i wełny. Przechowywać je w oryginalnej torbie, nie wystawiać na
długotrwałe i bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu. Maski przechowuj luźno w
ciemnym (np. szuflada, szafa), suchym miejscu. Zwróć uwagę by na masce w czasie
przechowywania nie leżały inne przedmioty. Nacisk może powodować trwałe uszkodzenie
maski. Maski nie nadają się dla osób z alergią na lateks i gumę. Maski zostały wykonane z
naturalnego materiału, dlatego mają swoją ograniczoną żywotność. Gwarantujemy ich kilkuletnią
żywotność pod warunkiem stosowania się do ww. zaleceń.

Tekst ze   strony  o maskach .
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                                                                                     Lublin, dnia  15  lipca 2021  r.

                                                                                     
                                                                           Delegatura CBA w Warszawie
                                                                             ul. Poleczki 3  , 02-822 Warszawa

Uprzejmie informuję   CBA w  Warszawie,  że  na  portalu   Białego Orła   ukażą  się  załączone
materiały  pochodzące  ze  strony CBA z  komentarzami.

Nie  otrzymałam  odpowiedzi  w  sprawie  zgłoszenia z dnia  5  lipca  dot.  osoby  Jarosława
Kaczyńskiego  oraz  na pismo z dnia  12  lipca  2021,  i nie wiem,  czy dyrektor  Delegatury  CBA
w Warszawie zapoznał się z  tymi  materiałami  czy jest na  urlopie. 
Czekać  na  odpowiedź  mogę  zgodnie z pismem z dnia  12  lipca  najdalej do  końca  mca. Dane
pochodzące ze  strony CBA  są  raczej  bulwersujące co  może się zakończyć  zmniejszeniem
liczby  agentów  CBA. Jak pisałam  poprzednio  wybór  przyszłości  należy  do  was.

W  przypadku braku  odpowiedzi    i    braku potwierdzenia   odebrania   zgłoszenia  w  ciągu
najbliższych  kilku dni  oraz  pisma  wybór  ten będzie    jasny  i czytelny.

Jednocześnie zwracam  uwagę w  kontekście załączonych  materiałów, że  zgłoszenie nie dotyczy
możliwości   lub  podejrzenia   ale   dużego  prawdopodobieństwa w  świetle   dowodów  oraz
danych  na portalu  .
 W  przypadku  dowodów   nie prowadzi się śledztwa  ale  zatrzymuje  się  sprawcę  i stawia
zarzuty.   Załączony   jest  dodatkowy  dowód  -   o  wyglądzie   Jarosława   Kaczyńskiego   oraz
stosowaniu masek.

                                                                                  Krystyna  Ziemlańska
                                                                 Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały  Orzeł
                                                              ………………………………………..



Afery językowe w  CBA  oraz  przytulisko dla  nierobów i   waleni.

Statystyki  wykazują, że  nie tylko  ABW  nic  nie robi od lat  i pozoruje działalność ale  także  CBA
nie jest    najlepiej.  1300  agentów w  CBA  to na naprawdę  dużo za  dużo, wystarczyłoby w
zupełności  10    sprawdzonych  i rzetelnych  agentów w każdej  delegaturze. Tym bardziej, że wiele
przestępstw  ściganych  przez  CBA  nie  należy do  kompetencji   CBA ale  na przykład  do
kompetencji  CBŚP. Do  tego dochodzą  typowe  komunistyczne  eufemizmy czyli  manipulacje
językowe   i  pozaprawne   czyli  stosowanie   niewłaściwych   i   pozaprawnych   zwrotów   i
sformułowań  zamiast  kwalifikacji  prawnej i  właściwych  słów.

https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/rekordowe-wyniki-cba-raport-za-2019-r

W minionym roku (  2020  )  Biuro prowadziło 81 postępowań przygotowawczych dotyczących
wyłudzeń skarbowych,  skupiając się  przede wszystkim na  obszarach związanych z oszustwami
dotyczącymi podatku VAT oraz akcyzy.
Liczba prowadzonych w 2019 r. spraw operacyjnych wyniosła 546; dla porównania w 2017 r. było
to 441 spraw,  zaś  w 2018 r.  -  470.  W porównaniu z  latami ubiegłymi wzrosła  również liczba
zakończonych spraw operacyjnych.(….)

Jak  na  12  delegatur   terenowych  i  1300    agentów  są   to  liczby  wręcz   szokujące.  W
przeliczeniu  na  26 delegatur  jest to -  546:12  =  45  spraw  na  rok  przypadające na  jedną
delegaturę  !  A  co  robią  agenci w dni  wolne od  pracy  których mają większość w  ciągu całego
roku ? Za   to administracja w  CBA   to niesłychanie rozdęta   struktura  całkowicie  zbędna  i
zbyteczna. 

Komórki organizacyjne CBA
• Departament Operacyjno-Śledczy
• Departament Ochrony
• Departament Postępowań Kontrolnych
• Departament Analiz
• Biuro Techniki Operacyjnej
• Biuro Prawne
• Biuro Finansów
• Biuro Kadr i Szkolenia
• Biuro Logistyki
• Biuro Teleinformatyki
• Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych
• Gabinet Szefa
• Zespół Audytu Wewnętrznego

cd.  Agenci  prowadzili 192 kontrole, 912 analiz przedkontrolnych oraz 1 433 sprawy kontrolne.
Spośród  wszystkich  spraw  kontrolnych  75 proc.  dotyczyło  procedur  podejmowania  i  realizacji
decyzji  gospodarczych.  Jednocześnie  w  ramach  osłony  antykorupcyjnej  funkcjonariusze  CBA
prowadzili działania w stosunku do 40 przedsięwzięć, wśród których przeważały projekty z zakresu
teleinformatyki, ale były to także projekty dotyczące inwestycji budowlanych oraz zdrowia. (…)

A  CBŚP nie robiło  NIC.
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W CBA występują stanowiska służbowe; wyliczając od najniższego:

•inspektorzy: młodszy inspektor, inspektor, starszy inspektor;
•KURIOZUM   agenci : młodszy agent, agent, starszy agent, agent specjalny  -  chyba  wystarczą 
dwa  określenia  jak agent i  agent  specjalny  ? 
•kierownicze stanowiska służbowe: kierownik sekcji, ekspert, zastępca naczelnika wydziału, 
naczelnik wydziału, zastępca dyrektora departamentu, dyrektor biura i dyrektor delegatury, dyrektor
departamentu.

CBA zwiększy liczbę zatrudnionych. Brakuje nie tylko agentów

19.12.2017
"Potrzeba setek agentów, by lepiej tropić korupcję i afery gospodarcze, przede wszystkim w terenie;
nadchodzą rekordowe przyjęcia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego" - informuje wtorkowa 
"Rzeczpospolita".
- W ciągu dwóch najbliższych lat CBA może przyjąć około pół tysiąca nowych agentów. To połowa
obecnego stanu zatrudnienia - podaje "Rz". Z informacji gazety wynika, że Centralne Biuro 
Antykorupcyjne otrzyma w celu zatrudnienia, wyposażenia i unowocześnienia narzędzi służby co 
najmniej 80 mln zł. Przyszłoroczny budżet CBA wzrośnie o jedną czwartą - do ok. 197,5 mln zł. 
Nowe etaty pochłoną według planu budżetowego ok. 180 mln zł.
 Jednocześnie CBA przygotowuje się do przejęcia od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadań
dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - czytamy w artykule. Oprócz tego Biuro 
zajmuje się również sprawami związanymi z aferą reprywatyzacyjną i wyłudzeniami VAT, co 
angażuje część funkcjonariuszy.Według danych Centralnego Biura Antykorupcyjnego - do których 
dotarła "Rz" - rocznie do CBA wpływało 1,5-2 tys. podań o pracę, ale tylko nieliczni trafiali do 
czynnej służby. Biuro przyjmowało rocznie zaledwie ok. 14 agentów. Od 2016 r. CBA przyjmuje po
ok. 100 nowych pracowników.Poszukiwani do pracy w CBA są m.in. prawnicy, teleinformatycy, 
ekonomiści, analitycy, byli prokuratorzy lub policjanci np. dochodzeniowo-śledczy. Agent nie 
może być osobą skazaną, musi mieć polskie obywatelstwo i co najmniej wykształcenie średnie - 
informuje "Rzeczpospolita".PAP

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-12-19/cba-zwiekszy-liczbe-zatrudnionych-brakuje-nie-
tylko-agentow/ 

Biuro zatrudnia ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy są wysokiej klasy
profesjonalistami w dziedzinach związanych z realizacją zadań służby. Są to specjaliści z zakresu
pracy  operacyjnej,  czynności  dochodzeniowo-śledczych,  analiz,  czynności  kontrolnych,
bezpośrednich działań ochronnych, bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, ochrony informacji
niejawnych i danych osobowych, obsługi prawnej, logistyki i finansów, audytu i bezpieczeństwa
wewnętrznego, współpracy międzynarodowej oraz zabezpieczenia i szkolenia kadr. 

https://cba.gov.pl/pl/o-cba/struktura/351,struktura.html
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Fałszowanie dokumentów  określane  jako  przekroczenie  uprawnień.

https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci  

19  lutego  2021  r.  Sąd  Rejonowy  Lublin-Zachód  skazał  byłego  dyrektora  lubelskiego  Urzędu
Marszałkowskiego  za  przekroczenie  uprawnień  na  karę  10  miesięcy  pozbawienia  wolności  w
zawieszeniu na 3 lata oraz trzyletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji
rządowej i samorządowej i (  tylko ) 1 000 zł grzywny.

Wyrok w tej sprawie jest efektem kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
przeprowadzonej w okresie od czerwca 2016 r do marca 2017 r. przez Wydział Postępowań 
Kontrolnych delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie. W toku kontroli 
ujawniono, że ówczesny dyrektor jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego mógł 
przekroczyć swoje uprawnienia m.in. zlecając podległym pracownikom wytworzenie, podpisanie i 
antydatowanie dokumentów. Ustalenia dokonane przez funkcjonariuszy Biura podczas czynności 
kontrolnych przyczyniły się do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową Lublin - Południe 
w Lublinie.Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony złożył apelację.

Niedopełnienie   obowiązków  z   Art.  231   KK  i    fałszowanie  dokumentów   oraz  inne
przestępstwa  określane  jako  nieprawidłowości.

21.04.2021 Kontrola w Agencji  Rozwoju Aglomeracji  Wrocławskiej  S.A. zakończona. Są
nieprawidłowości

Nieprawidłowości  we  wdrażaniu  systemów  informatycznych  „Nasz  Wrocław”  oraz
„Wrocławska  baza  miejsc  i  wydarzeń”,  a  także  w  realizacji  kampanii  promocyjnych
„Akademicki  Wrocław”  i  „Promocja  wybranych  gmin  Wrocławskiego  Obszaru
Funkcjonalnego” ujawnili kontrolerzy z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we
Wrocławiu, którzy od 8 czerwca 2020 r. do 8 marca 2021 r. prowadzili kontrolę wybranych
umów z lat 2014-2020 w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

W toku  kontroli  funkcjonariusze  sprawdzali  zamówienia  realizowane  zarówno  powyżej,  jak  i
poniżej wartości 30 000 euro, w których stwierdzili liczne nieprawidłowości.

Zamówienia  zrealizowane  powyżej  30 000  euro  dotyczyły  dwóch  ogólnopolskich  kampanii
promocyjnych  prowadzonych  w Internecie  i w mediach  społecznościowych w ramach  realizacji
projektów  „Promocja  wybranych  gmin  Wrocławskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  w  kraju  i  za
granicą  jako  obszaru  atrakcyjnego  pod  względem  gospodarczym  i  inwestycyjnym”  oraz
„Akademicki  Wrocław”.  Podczas  kontroli  stwierdzono  naruszenie  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych w zakresie zastosowanych kryteriów oceny ofert. Kryteria te zostały opisane w sposób
nieprecyzyjny  i niejednoznaczny,  co uniemożliwiało  ich  prawidłową,  obiektywną  weryfikację  i
ocenę. Kolejne ujawnione nieprawidłowości to brak dokumentacji, wynikającej z zapisów umowy
tj. raportu końcowego, który miał być podstawą rozliczenia wynagrodzenia oraz brak wymaganych
podpisów na protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zrealizowany  poniżej  progu  30 000  euro  system  informatyczny  obsługujący  miejski  program
„Nasz Wrocław”,  został  zlecony  w  ramach  dwóch  odrębnych  postępowań,  temu  samemu
wykonawcy. 
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Łączna  suma  wynagrodzeń  przekroczyła  próg  ustawowy  określony  w  Prawie  zamówień
publicznych,  a  procedura  doboru  potencjalnych  wykonawców  przez  ARAW  S.A.  skutkowała
złożeniem oferty tylko przez ww. spółkę. 

Serwis internetowy „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń” także był realizowany w ramach zleceń
poniżej progów 30 tys. euro przez tę samą firmę, która w latach 2014-2019 podpisała ze spółką
miejską 6 umów abonamentowych.

W zabezpieczonej  dokumentacji  nie  stwierdzono  także  żadnych  śladów  potwierdzających
przeprowadzanie  przez  ARAW  S.A.  czynności  oszacowania  wartości  ww.  zamówień,  czym
naruszono  równocześnie  ustawę  Pzp  i  wewnętrzny  regulamin  ich  udzielania.  Dodatkowo
kontrolujący  stwierdzili  naruszenie  zapisów  jednej  z  umów  w  zakresie  odbioru  przedmiotu
zamówienia – jeden z protokołów odbioru został podpisany 3 miesiące po terminie wskazanym
w umowie.  Spółka  nie  weryfikowała  także  zakresu  i  terminowości  prac  realizowanych  przez
wykonawcę na podstawie raportów miesięcznych, pomimo takiego wymogu zawartego w umowie.
Dotyczyło  to  zarówno  programu  „Nasz  Wrocław”  jak  i  platformy  „Wrocławska  baza  miejsc  i
wydarzeń”.

Reklamy  zewnętrzne  (tzw.  billboardy),  także  zostały  zlecone  w  ramach  postępowania  poniżej
30 000 euro wykonawcy, z którym spółka nie zawarła stosownej, wymaganej regulaminem umowy.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji prowadzenia dokumentacji w ARAW
S.A. polegające na braku w siedzibie Spółki oryginałów dokumentów, braku złożonych podpisów
przez Wykonawcę na dokumentach dotyczących odbioru jednego z zamówionych systemów. W
toku  czynności  stwierdzono,  że  w dwóch umowach  nanoszono  zmiany  już  po  ich  podpisaniu.
Analiza  dokumentacji  wykazała  także,  że  doszło  do  nieuprawnionej  wymiany  korespondencji
mailowej, dotyczącej sporządzenia specyfikacji technicznej, pomiędzy ARAW S.A. a późniejszym
wykonawcą.

Jeszcze  w  trakcie  przeprowadzanego  postępowania  kontrolnego  Prezes  zarządu,  która  objęła
funkcję 1 grudnia 2019 r. wprowadziła zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych,
których  wartość  nie  przekracza  równowartości  kwoty  30  000  euro  oraz  w  sposobie  obiegu  i
przechowywania  dokumentów.  Przeprowadzone  zostały  szkolenia  dla  pracowników  z  zakresu
przygotowania, realizacji i rozliczania zamówień.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Poświadczenie  nieprawdy i fałszowanie  dokumentów  jako  podanie nieprawdy.

02.04.2021 Po kontroli oświadczeń majątkowych radnej Gminy Ciasna jest prawomocny
wyrok sądu

25 stycznia 2021 r. radna Gminy Ciasna została uznana przez Sąd Rejonowy w Lublińcu
za  winną  podania  nieprawdy  i  zatajenia  faktycznego  stanu  swojego  majątku  w
wypełnianych w latach 2014-2019 oświadczeniach majątkowych. Wyrok jest prawomocny.

To efekt kontroli  przeprowadzonej pomiędzy 5 lipca 2019 r. a 19 marca 2020 r. przez Wydział
Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach.
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 Pod lupą kontrolerów znalazły się oświadczenia majątkowe składane w latach 2014-2019 przez
jedną z radnych Gminy Ciasna. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

•niewykazywaniu w oświadczeniach majątkowych środków pieniężnych zgromadzonych w 
walucie polskiej na rachunkach bankowych oraz zgromadzonych w walucie Euro, 
przechowywanych w gotówce w domu;
•zaniżaniu ujawnianej w oświadczeniach majątkowych wartości gospodarstwa rolnego, 
poprzez zaniżenie wartości posiadanych budynków oraz nieuwzględnienie przy obliczaniu 
tej wartości posiadanych maszyn rolniczych oraz inwentarza;
•niewykazywaniu w poszczególnych oświadczeniach majątkowych udziału we własności 4 
samochodów osobowych (współwłasność z mężem w ramach małżeńskiej wspólności 
ustawowej oraz z synami);
•zaniżeniu podanej przez Kontrolowaną w pozycji A. IX. dotyczącej składników mienia 
ruchomego, wartości dwóch ciągników rolniczych oraz kombajnu zbożowego.

O wynikach kontroli  CBA zawiadomiło prokuraturę. Po przeprowadzonym przez Prokuraturę 
Rejonową w Lublińcu śledztwie, Sąd Rejonowy w Lublińcu  wyrokiem z dnia 25 stycznia 2021 r. 
uznał kontrolowaną winną popełnienia zarzucanych czynów. Wyrok jest prawomocny.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Mężczyźni zamiast sprawcy i ich nazwisk

12.07.2021 CBA udaremniło ,,wypranie” i wprowadzenie do obiegu 2 mln zł

Operacja  specjalna  CBA:  dwie  osoby  zatrzymane  przez  Centralne  Biuro  Antykorupcyjne  w
związku z próbą zalegalizowania 2 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje o 
procederze przestępczym na terenie województwa mazowieckiego. Zgromadzone w ciągu 
kilkunastu tygodni materiały dały podstawę do przeprowadzenia realizacji, w trakcie której 
zatrzymano dwie osoby.Wszystko odbyło się podczas spotkania we wtorkowe popołudnie w 
jednym z warszawskich hoteli. Ustalenia śledczych CBA wskazują, że zatrzymani zobowiązali się 
do ,,wyprania” 2 mln zł pochodzących z przestępstwa. Chodziło o wprowadzenie pieniędzy w obieg
gospodarczy poprzez firmy i fikcyjne usługi. Za przeprowadzenie fikcyjnych transakcji jeden z 
mężczyzn zażądał wynagrodzenia w wysokości 600 tys. zł.Do zatrzymania doszło w chwilę po 
przekazaniu 2 mln zł. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli gotówkę oraz elektroniczne nośniki 
danych, przeszukano miejsce transakcji a także przeprowadzono inne niezbędne czynności 
procesowe. Mężczyźni zostali przekazani do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 
gdzie usłyszeli zarzuty. Decyzją sądu jeden z zatrzymanych najbliższe trzy miesiące spędzi w 
areszcie.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

I wiele więcej podobnych.
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08.07.2021 Europol  –  uroczyste  otwarcie  wystawy  poświęconej  15.  rocznicy
powołania CBA

W siedzibie Europolu (Agencja Unii  Europejskiej  ds.  Współpracy Organów Ścigania) w Hadze
otwarta została wystawa poświęcona 15. rocznicy powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Jest  to  szczególne wydarzenie dla  Biura,  ponieważ to  pierwsza wystawa zaprezentowana przez
CBA w Europolu.

W uroczystości z ramienia Europolu wziął udział Szef Europejskiego Centrum Przestępczości 
Finansowej i Ekonomicznej Burkhard Mühl, osoby pracujące na co dzień w Agencji, 
przedstawiciele polskiego biura łącznikowego przy Europolu oraz delegacja CBA.

Wydarzenie swoim patronatem objął Szef CBA Andrzej Stróżny, który przekazał także list 
odczytany podczas otwarcia wystawy. Odczytał go Dyrektor Gabinetu Szefa CBA Paweł 
Rutkowski, który koordynował organizację wystawy.  

Szef CBA podziękował za możliwość prezentacji obszarów pracy CBA międzynarodowym 
partnerom. Zwrócił także uwagę na symboliczny charakter miejsca prezentacji ekspozycji, 
ponieważ Europol odgrywa kluczową rolę we wspieraniu organów ściągania państw członkowskich
w ich wysiłku na rzecz wyeliminowania przestępczości. Podkreślił jednocześnie istotę codziennej 
współpracy w obszarze międzynarodowym.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że CBA na co dzień współpracuje z Europolem poprzez 
wymianę informacji o charakterze operacyjnym oraz pozaoperacyjnym na potrzeby jednostek 
Biura. Wspólnie z austriackim Federalnym Biurem Antykorupcyjnym (BAK) realizowało projekt 
"SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)" współfinansowany z Programu UE 
"Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007-2013” (ISEC). Najważniejszym priorytetem 
przedsięwzięcia było zwiększenie wymiany informacji za pośrednictwem aplikacji bezpiecznej 
sieci wymiany informacji Europolu - SIENA (Secure Information Exchange Network Application)  
- pomiędzy organami antykorupcyjnymi państw członkowskich. W lutym 2021 roku, przy wsparciu 
polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu oraz wsparciu analitycznym Europolu, 
CBA rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych 
oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln zł. Na terenie Polski i Niemiec 
zatrzymano 12 osób.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Sfingowane  śledztwo  trwające  10  lat. 

30.06.2021 Akt oskarżenia w jednym z wątków sprawy tzw. afery w Sądzie Najwyższym
21  czerwca  2021  r.  Prokuratura  Regionalna  w  Szczecinie  kończąc  jeden  z  wątków  śledztwa
dotyczącego  tzw.  afery  w  Sądzie  Najwyższym  oskarżyła  5  osób  o  przestępstwa  korupcyjne
popełnione w latach 2009-2010 w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym
przez  jedną  z  dolnośląskim  prokuratur.Wśród  oskarżonych  znalazła  się  prokurator  sprawująca
wówczas funkcję kierowniczą w jednej z największych dolnośląskich prokuratur rejonowych. Jak
ustalono, oskarżona przyjęła obietnicę otrzymania pieniędzy w kwocie około 50 000 zł w związku
pełnioną funkcją,  w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.  Prokurator
rejonowa, wbrew przepisom o właściwości miejscowej,  podjęła decyzję o przydzieleniu sprawy
asesorowi podlegającemu jej aprobacie, w celu zapewnienia sobie bezpośredniego wpływu na tok
postępowania.                                                  6.



Pełnomocnikiem strony tego postępowania była osoba wykonująca zawód adwokata, pozostająca z 
prokurator w zażyłych stosunkach towarzyskich. Oskarżona, pełniąc funkcję prokuratora 
rejonowego uczestniczyła w czynnościach procesowych, podejmując działania korzystne dla jednej 
ze stron postępowania, w tym działania mające na celu wydanie zabezpieczenia majątkowego z 
naruszeniem prawa. Za działania te przyjęła korzyść majątkową w kwocie około 10 000 zł.

Wobec oskarżonej zastosowano zabezpieczenie majątkowe w kwocie 120 000 zł. Za zarzucany jej 
czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.Akt oskarżenia obejmuje również osoby, które 
powoływały się na wpływy w prokuraturze rejonowej i podjęły się pośrednictwa w załatwieniu 
sprawy z naruszeniem przepisów prawa, korzyść majątkową obiecywały, pośredniczyły w złożeniu 
obietnicy tej korzyści i wręczyły ją prokuratorowi.Wobec tych oskarżonych również zastosowano 
zabezpieczenie majątkowe, a także środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu
kontaktowania się ze sobą oraz dozoru Policji. Przestępstwa zarzucane tym oskarżonym zagrożone 
są karą do 8 lat pozbawienia wolności.Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie powoływania się w latach 2008-2009 na wpływy 
w Sądzie Najwyższym, Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i Prokuraturze Rejonowej Wrocław – 
Krzyki Zachód i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych orzeczeń sądowych i 
prokuratorskich w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej i jej obietnicy.

Akt oskarżenia kończy jeden z wątków postępowania, które w pozostałym zakresie pozostaje w 
toku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Fałszowanie dokumentów i  kradzież  mienia  jako nieprawidłowości.

23.06.2021 Reprywatyzacja – 5 osób zatrzymanych

Nowy  wątek  skomplikowanego  śledztwa  dotyczącego  nieprawidłowości  przy  warszawskiej
reprywatyzacji.  Pięć  osób  zatrzymanych  przez  CBA.Funkcjonariusze  stołecznej  Delegatury
Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  prowadzą  pod  nadzorem  Prokuratury  Regionalnej  we
Wrocławiu  postępowanie  dotyczące  nieprawidłowości  przy  reprywatyzacji  w  Warszawie.  W
związku z tym śledztwem CBA zatrzymało pięć osób.

Postępowanie dotyczy mienia należącego przed II wojną światową do dawnych rodów 
szlacheckich,( dlaczego do  dawnych? Przestali  istnieć w roku 2021  ?)   tj. kilkudziesięciu 
nieruchomości położonych na terenie RP (zespoły pałacowe, nieruchomości zabudowane i 
niezabudowane) oraz tzw. rekompensat za mienie zabużańskie znajdujące się na terenach dzisiejszej
Ukrainy i Białorusi oraz nieruchomości objętych dekretem z 26.10.1945 r. na terenie m. st. 
Warszawy o szacunkowej wartości nie mniejszej niż 170 mln złotych. Zatrzymani usłyszą zarzuty 
popełnienia przestępstw przeciwko mieniu o wielkiej wartości, a także przestępstw przeciwko 
wiarygodności dokumentów w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Postępowanie ma 
charakter rozwojowy.

                                                                        7.



Obecnie prowadzonych jest około 60 postępowań karnych dotyczących nieprawidłowości w 
reprywatyzacji blisko 400 nieruchomości warszawskich. Dotychczas, przedstawiono zarzuty ponad 
80 osobom. Jak ustalono, wartość szkody wyrządzonej działaniem podejrzanych wynosi około 340 
mln zł. Prokuratura skierowała już do sądu 15 aktów oskarżenia przeciwko 49 osobom.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

08.06.2021 Zawody biegowe służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA - ,,15 na 15-
lecie”

Wczoraj w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu odbyły się zawody biegowe
służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA pod nazwą „Piętnastka na piętnastolecie”. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom!

W 15-kilometrowym biegu po drogach rezerwatu przyrody Lucień wzięło udział ponad 80 
zawodniczek i zawodników reprezentujących Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 
Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu 
Wojskowego. Uczestnicy wystartowali o godzinie 11.00. Jako pierwszy do mety dobiegł 
funkcjonariusz ABW, uzyskując czas 54:44. W kategorii kobiet zwyciężyła funkcjonariuszka CBA 
uzyskując czas 1:07:00.Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe medale.

Zwycięzcom, w imieniu Szefa CBA, nagrody wręczył Zastępca Szefa CBA Bogdan Sakowicz. 
Wręczając pamiątkowe puchary i dyplomy podziękował wszystkim uczestnikom za udział w biegu i
życzył kolejnych sukcesów sportowych.Celem biegu była integracja środowiska oraz promowanie 
sportowej rywalizacji, aktywności sportowej i zdrowego stylu życia wśród funkcjonariuszy służb 
specjalnych.  Zawody zakończyły się następującymi wynikami:

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn:

•I miejsce – funkcjonariusz ABW
•II miejsce – funkcjonariusz SWW
•III miejsce – funkcjonariusz ABW
•IV miejsce – funkcjonariusz SKW
•V miejsce – funkcjonariusz SKW
•VI miejsce – funkcjonariusz SWW

Klasyfikacja indywidualna kobiet:

•I miejsce – funkcjonariuszka CBA
•II miejsce – funkcjonariuszka ABW
•III miejsce – funkcjonariuszka AW
•IV miejsce – funkcjonariuszka AW
•V miejsce – funkcjonariuszka SKW
•VI miejsce – funkcjonariuszka CBA

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Wydział Komunikacji Społecznej CBA
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28.05.2021 Zawody strzeleckie służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA

Wczoraj na strzelnicy CWKS Legia w Warszawie-Rembertowie zorganizowano zawody strzeleckie
służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA. Zawody odbyły się w związku ze zbliżającą się 15.
rocznicą  powołania  Biura.Turniej  został  przeprowadzony  w  formule  wieloboju  strzeleckiego
złożonego  z  czterech  konkurencji,  w  których  wzięły  udział  trzyosobowe  drużyny  mieszane
reprezentujące  Agencję  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  (ABW),  Agencję  Wywiadu  (AW),
Centralne  Biuro  Antykorupcyjne  (CBA),  Służbę  Kontrwywiadu  Wojskowego  (SKW),  Służbę
Wywiadu Wojskowego (SWW). W ramach zawodów przeprowadzono również konkurencję VIP
przeznaczoną dla gości honorowych Szefa CBA.

Uczestnicy zmagali się w kilku konkurencjach, zarówno grupowych, jak i 
indywidualnych.Przedsięwzięcie stanowiło doskonałe forum wymiany wiedzy, doświadczeń i 
umiejętności w zakresie organizacji oraz realizacji zajęć strzeleckich, w tym popularyzacji sportu 
strzeleckiego wśród funkcjonariuszy służb.W klasyfikacji indywidualnej kobiet I i II miejsce zajęły 
funkcjonariuszki CBA, natomiast III miejsce zajęła funkcjonariuszka SWW. W klasyfikacji 
indywidualnej mężczyzn I i III miejsce zajęli reprezentanci CBA, natomiast II miejsce 
przedstawiciel SWW. W klasyfikacji zespołowej miejsce I i III podium zajęły drużyny CBA, 
natomiast miejsce II zdobyła drużyna SWW.Zwycięzcy otrzymali puchary i medale. Nagrody i 
gratulacje przyjęli od Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego. Pozostali 
uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i medalami.   Gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Jak pozorować  pracę  czyli  przedłużać  kontrole.

10.05.2021 Kontrola w Gminie Dąbrowa Tarnowska

CBA  rozpoczęło  kontrolę  w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska.  Postępowanie  prowadzi  Wydział
Postępowań  Kontrolnych  Delegatury  CBA  w  Krakowie.Funkcjonariusze  Delegatury  CBA  w
Krakowie rozpoczęli 31 marca 2021 r. kontrolę w Gminie Dąbrowa Tarnowska.W toku kontroli
zostaną  zbadane  określone  przepisami  prawa  procedury  podejmowania  i  realizacji  decyzji
dotyczące  udzielania  zamówień  publicznych  przez  Gminę  Dąbrowa  Tarnowska.  Postępowanie
obejmuje lata 2017-2020.  Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 29 czerwca 2021 r.
Postępowanie,  zgodnie  z  treścią  ustawy o  CBA,  może  jednak  zostać  przedłużone  o  kolejne  6
miesięcy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Fałszowanie    dokumentów  i  złodziejstwo czyli  kradzież  jako nieprawidłowości  i oszustwo i
bardzo  lekkie i delikatne  środki zapobiegawcze dla  mafiozów.

21.04.2021 Oszustwa na inwestycjach w Polsce i Afryce. Cztery osoby zatrzymane.

Co najmniej 152 osoby poszkodowane na przynajmniej 16 mln zł. CBA zatrzymało cztery osoby
zamieszane w nieprawidłowości w zakresie doradztwa finansowego prowadzonego przez spółki
między innymi z grupy Great Private Equity.
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Prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania
i Krakowa zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Czynności przeprowadzono w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i 
Krakowie. Jest to pierwsze realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i
Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym dokumentacja, dane elektroniczne i 
zeznania świadków, wskazują że co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł.

Postępowanie dotyczy emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi 
przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości 
położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcję filmową.Klienci spółek lokowali 
oszczędności w obligacje, które w założeniu miały im przynieść od 8 do 10 procent zysku. W 
związku z początkową spłatą obligacji, inwestorzy otrzymywali propozycje reinwestycji, w których
zysk miał być gwarantowany. Po pewnym czasie przedstawiciele firmy unikali kontaktu z 
inwestorami, którzy tracili wcześniej zainwestowane pieniądze. Dotychczasowe ustalenia wskazują,
że poszczególni inwestorzy stracili od 1 tys. zł do nawet ponad 3.5 mln zł.

Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia 
działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego.Po wykonanych czynnościach procesowych prokurator skierował do sądu 
wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch osób, tj. prezesa i wiceprezesa. Sąd zastosował 
tymczasowe aresztowanie uwzględniając wnioski prokuratora.

Natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci 
dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z 
zatrzymaniem paszportu.Apelujemy do wszystkich osób, które powierzyły swoje pieniądze 
spółkom z grupy Great Private Equity o kontakt z warszawską Delegaturą CBA.

Jednocześnie przypominamy o możliwości weryfikacji instytucji, czy nie znajduje się na liście 
ostrzeżeń KNF – link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA 

Oszustwo  zamiast   wyłudzenia  i  kradzieży/ przywłaszczenia.

Najbardziej  znane  wyrazy  bliskoznaczne  słowa oszustwo to:  szachrajstwo,  machloja,  łgarstwo,
krętactwo,  oszukaństwo,  nadużycie,  fałsz,  kłamstwo,  blaga,  hochsztaplerka,  szalbierstwo,
cygaństwo,  bałamuctwo,  granda,  nieuczciwość,  kanciarstwo,  przekręt,  szarlataneria,  machlojka,
humbug, hochsztaplerstwo, kant, szwindel, ... 
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ODPOWIEDŹ OD  CBA  CZYLI SPYCHOLOGIA 





Pismo od  anonimowego    referendarza.



                                                                    


	Synonimy słowa „zapewniać” z podziałem na grupy znaczeniowe
	Art. 267. - [Bezprawne uzyskanie informacji] - Kodeks karny. Dz.U.2020.1444 t.j.
	CBA zwiększy liczbę zatrudnionych. Brakuje nie tylko agentów
	https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci
	19 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód skazał byłego dyrektora lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego za przekroczenie uprawnień na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz trzyletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej i ( tylko ) 1 000 zł grzywny.
	21.04.2021 Kontrola w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. zakończona. Są nieprawidłowości
	Nieprawidłowości we wdrażaniu systemów informatycznych „Nasz Wrocław” oraz „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”, a także w realizacji kampanii promocyjnych „Akademicki Wrocław” i „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” ujawnili kontrolerzy z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu, którzy od 8 czerwca 2020 r. do 8 marca 2021 r. prowadzili kontrolę wybranych umów z lat 2014-2020 w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

	02.04.2021 Po kontroli oświadczeń majątkowych radnej Gminy Ciasna jest prawomocny wyrok sądu
	25 stycznia 2021 r. radna Gminy Ciasna została uznana przez Sąd Rejonowy w Lublińcu za winną podania nieprawdy i zatajenia faktycznego stanu swojego majątku w wypełnianych w latach 2014-2019 oświadczeniach majątkowych. Wyrok jest prawomocny.

	12.07.2021 CBA udaremniło ,,wypranie” i wprowadzenie do obiegu 2 mln zł
	Operacja specjalna CBA: dwie osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z próbą zalegalizowania 2 mln zł.

	08.07.2021 Europol – uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 15. rocznicy powołania CBA
	W siedzibie Europolu (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania) w Hadze otwarta została wystawa poświęcona 15. rocznicy powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest to szczególne wydarzenie dla Biura, ponieważ to pierwsza wystawa zaprezentowana przez CBA w Europolu.

	23.06.2021 Reprywatyzacja – 5 osób zatrzymanych
	Nowy wątek skomplikowanego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. Pięć osób zatrzymanych przez CBA.Funkcjonariusze stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. W związku z tym śledztwem CBA zatrzymało pięć osób.

	08.06.2021 Zawody biegowe służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA - ,,15 na 15-lecie”
	Wczoraj w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu odbyły się zawody biegowe służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA pod nazwą „Piętnastka na piętnastolecie”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

	28.05.2021 Zawody strzeleckie służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA
	Wczoraj na strzelnicy CWKS Legia w Warszawie-Rembertowie zorganizowano zawody strzeleckie służb specjalnych RP o puchar Szefa CBA. Zawody odbyły się w związku ze zbliżającą się 15. rocznicą powołania Biura.Turniej został przeprowadzony w formule wieloboju strzeleckiego złożonego z czterech konkurencji, w których wzięły udział trzyosobowe drużyny mieszane reprezentujące Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencję Wywiadu (AW), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW). W ramach zawodów przeprowadzono również konkurencję VIP przeznaczoną dla gości honorowych Szefa CBA.

	10.05.2021 Kontrola w Gminie Dąbrowa Tarnowska
	CBA rozpoczęło kontrolę w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Postępowanie prowadzi Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Krakowie.Funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie rozpoczęli 31 marca 2021 r. kontrolę w Gminie Dąbrowa Tarnowska.W toku kontroli zostaną zbadane określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji dotyczące udzielania zamówień publicznych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Postępowanie obejmuje lata 2017-2020. Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 29 czerwca 2021 r. Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

	21.04.2021 Oszustwa na inwestycjach w Polsce i Afryce. Cztery osoby zatrzymane.
	Co najmniej 152 osoby poszkodowane na przynajmniej 16 mln zł. CBA zatrzymało cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości w zakresie doradztwa finansowego prowadzonego przez spółki między innymi z grupy Great Private Equity.



