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                                                          KULCZYK  GANG 
                                   ZAWIADOMIENIE O  PRZESTĘPSTWIE  
                 z wnioskiem o ściganie , ukaranie i wszczęcie  postępowania  przygotowawczego
                                                 z  art.  304 pargf 1   KPK
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek 
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148 elementy protokołu § 2a–2c oraz art. 
156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpo-
wiednio.

                         Zawiadomienie dotyczy w sensie  ogólnym  :
-zabójstwa i podmienienia całej rodziny   biznesmena Jana  Kulczyka , jego żony  Grażyny  Kul-
czyk  oraz  syna Sebastiana  i córki  Dominiki a  także możliwe  innych  osób czyli małżonków 
syna  Sebastiana to jest jego żony  oraz  męża  Dominiki  Jana  Lubomirskiego 
jak też podszywanie się pod  tożsamość,  przywłaszczenie  majątku    na tę  fałszywą  tożsamość   i 
prowadzenie działalności  finansowej  pod przykrywką  fałszywej tożsamości  poprzez  podstawio-
ne spółki i ich powiązania  zarejestrowane w  rajach podatkowych  przez co  należy rozumieć  także
nie płacenie podatków od działalności w Polsce. Oraz  z pewnością  także  fałszowania  danych  fi-
nansowych wielu  spółek i  przedsiębiorstw  działających poprzez powiązania w rajach podatko-
wych.

                               Podstawa  prawna zawiadomienia  :  KK
                             Zbrodnia zabójstwa w  układzie  sprawczym  
Art.7.§1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.§2.Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony 
karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. 
Art. 148 § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 
8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Kradzież tożsamości – celowe używanie danych osobowych innej osoby, adresu zameldowania, 
numeru PESEL, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pojęcie to w kodeksie karnym 
zostało wprowadzone jako nowy tym przestępstwa w 2011 roku. Zgodnie z dodanym w 2011 r. art. 
190a § 2 kodeksu karnego kradzież tożsamości to "podszywanie się pod inną osobę i wykorzystanie
jej wizerunku lub innych jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub oso-
bistej" (art. 190a § 2 k.k.). Kradzież tożsamości to posłużenie się przez nieupoważnioną osobę cu-
dzymi danymi osobowymi, przybranie cudzej tożsamości, czy podszywanie się pod inną osobę. 
Czyny te można zaliczyć jako przestępstwo, gdy są podejmowane w celu popełniania jakiejś niele-
galnej czynności lub w celu wyrządzenia szkody innym osobom. (A. Lach (2012), s. 29) Kradzież 
tożsamości można podzielić na dwa etapy. Najpierw sprawca pobiera czyjeś dane osobowe, by na-
stępnie posłużyć się nimi do popełnienia oszustwa, podszywając się pod tożsamość ofiary. (M. 
Nycz i in. 2017, s. 264)                                                                                                  1.
Art. 284. Przywłaszczenie



Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny 

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu 
jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z 
wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 270a. Fałszowanie faktury i używanie jej za autentyczną 

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności fak-
tycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej 
zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej
używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających
kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty 
określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło do-
chodu,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym 

§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy 
do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej 
albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu 
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątko-
wą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 310. Fałszowanie pieniędzy, środków płatniczych lub papierów wartościowych 

§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który 
został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, 
inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierają-
cy obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spół-
ce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę 
umorzenia,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozba-
wienia wolności.
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§ 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub znak pieniężny albo dokument określone w § 1 puszcza
w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga 
do jego zbycia lub ukrycia,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

UZASADNIENIE DO ZAWIADOMIENIA

Kilkakrotnie wnosiłam podobne zawiadomienia ale  były  zawsze odrzucane  z powodu takiego, że  
nie jestem osobą  pokrzywdzoną  ale z  naruszenia  Art..  304 pargf 1 KPK  przez  różnych  prokura-
torów a  przecież  jest to  przestępczość  zorganizowana  i to stała  która  trwa  już wiee  lat i dalej 
tak nie może  być  !

Śledztwo  oraz  ustalenia  w  tej sprawie wyniknęło  przypadkowo, kilka  lat temu podczas  zbiera-
nia danych o  rodzinie  Kulczyków z którą się  chciałam skontaktować , i    natknęłam się w Interne-
cie na różne  wizerunki  tych osób,    co mnie zainteresowało.   Zaczęłam zbierać  te  dane i  foto -
grafie zamieszczane na  wielu różnych  portalach internetowych dostępnych w  galerii  google i
wraz z  ustaleniami  historycznymi doszłam do wniosku, że rodzina  Kulczyków  mogła  zostać za-
mordowana na tle  finansowym, ale od razu byłam  tego   jestem  tego pewna,  gdyż  same zdjęcia
na  to wskazują,  które  są  zamieszczone na załączonej płycie  DVD w plikach. 
Rodzina  Kulczyków  inaczej  wygląda  niż  jeszcze w roku  2005 , zupełnie inaczej  wyglądał  Jan
Kulczyk  ,który   wraz ze swoją  fałszywą rodziną sfingował swoją śmierć   i pogrzeb w  roku 2015
( jest  rzekomo pochowany w Poznaniu  na cmentarzu jeżyckim )   ale  wiele osób widziało  go na
przykład  w  Egipcie wraz z jego  luksusowym  jachtem.
Nie może  przecież  tak być, że  jacyś mordercy  przejęli cudzy  majątek,  wprawdzie  także niezbyt
legalnie zgromadzony,  bo dzięki układom  postkomunistycznym  , ale  tak czy owak  udają  praw-
dziwych  Kulczyków,    inwestują  ich pieniądze  i    żyją na koszt  zamordowanych  ludzi. Szcze-
gólnie prawdziwa  Grażyna  Kulczyk która  drastycznie zmieniła  wygląd,  była osobą wartościową,
i sama nie  bardzo się orientowała w  finansowych  machinacjach jej męża, podobnie jak ich dzieci.
Kulczyk  Gang   czyli  osoby  udające  prawdziwych  Kulczyków    przejęli wiele firm  i działają
pod  przykrywką  rajów podatkowych o  czym jest mowa  w  plikach oraz na załączonym  wydruku
jednego pliku,   są  starannie  zamaskowani,  rzadko pokazują się w Polsce,  fałszywa  Grażyna
Kulczyk  mieszka od lat w Szwajcarii a  Dominika w  Londynie  gdzie kupiła niedawno   posiadłość
za  300  mln  funtów w  centrum Londynu gdzie ma siedzibę  Kulczyk  Investment, mający także
siedzibę w Warszawie,  gdzie  obydwoje  dojeżdżają  lub czasowo  pomieszkiwują,    nie wiadomo
gdzie.

Dlatego  wysłałam  ten cały  materiał w  języku  angielskim do  brytyjskiej policji w Londynie,   bo
w Polsce  nie można  było nic z  tym zrobić ,a w  innych  krajach UE  są  detektywi policyjni a   nie
tępi  aspiranci   jak w polskiej  policji, którzy  tylko  pobierają zeznania . Nawet na   CBŚP nie ma
co liczyć, jeśli  prokuratura nie zleci  im śledztwa. 
Obecnie  należałoby  przeprowadzić  ekshumację  grobu  fałszywego Jana  Kulczyka – dane są w
wydruku  oraz wszcząć  poszukiwania    fałszywego  Sebastiana  i Dominiki  Kulczyk,  jak też  ich
fałszywej  matki   Grażyny  Kulczyk  i wreszcie  zająć  się  tym  tematem, gdyż  jestem  przekona-
na, że  jest to wierzchołek  góry lodowej  i  sam na pewno Kulczyk  Gang nie działa,  być  może  że
tylko  kogoś  reprezentuje,    wiele  innych  osób w Polsce  mogło  być  także  zamordowanych i
podmienionych z  ich sfer,  bo trudno jest uwierzyć, że  nikt nie rozpoznał  fałszywego Jana  Kul-
czyka  który zupełnie inaczej  wyglądał podobnie jak  jego żony i syna,  tylko Dominika  jest jako
tako podobna ale za to  strasznie zmalowana. 
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Bandyci z  Kulczyk  Gangu  mogą  być  albo zupełnie innymi osobami  albo też  mogą nosić  spe-
cjalne  maski  lateksowe  które można sobie bez problemu zamówić przez  sklep internetowy   na-
wet z akcesoriami  takimi jak peruki, zęby ,   i inne. 

Dlatego tak ważnym jest  zajęcie się  nimi, bo  na pewno  mają  bazy danych w  laptopach i  telefo-
nach z  danymi do  ich mocodawców  jeśli  takich mają  a mogą   mieć    i może  to być  jakaś wiel-
ka  organizacja  przestępcza  która  morduje i podmienia  znanych   i bogatych   oraz  wpływowych 
ludzi,  sami przecież na pewno  nie zamordowali  całej rodziny Kulczyków,  musieli  mieć  jakąś  
pomoc. 
  
W internecie  aż się   roi  od różnych  dwuznacznych  zdjęć  wielu  prominentnych  osób w Polsce,  
bez  problemu można sobie popatrzeć  nawet na ich maski  karnawałowe, tylko  czy te maski są  na-
prawdę  kupowane w Polsce  na karnawał  czy oznaczają osobę podmienioną  ? 

Kulczyk  Gang może  być  zatem  kluczem  do  innych  takich podmian,  i na pewno  mają  jakieś  
powiązania i  dane w  ich  komputerach oraz  smartfonach. 

  Więcej  informacji  znajduje się na  załączonym wydruku  -  są   to informacje  ogólne  o Kulczyk  
Gangu (  plik także na  płycie  DVD)  oraz w  drugim pliku  ‘Kulczykowie podmienieni ‘ wielokrot-
nie oddalanym  przez    różnych prokuratorów,  może  także podmienionych,  kto to wie .

Bo dlaczego  taka poważna  sprawa  jest  cały czas  blokowana  i oddalana  , jeśli  sami prokurato-
rzy  nie maczają w  tym  palców  a może  także  niektórzy  zostali  podmienieni    ? 
 Nie  jest to niemożliwe, bowiem  Kulczyk  Gang jest wyjątkowo  ochraniany  w  wymiarze  spra-
wiedliwości.  A    poprzednio także  i  prawdziwy Jan  Kulczyk. 

Mam nadzieję,że  tym razem  Prokuratura  zajmie się  jednak  Kulczyk  Gangiem.

                                                                    Z wyrazami szacunku
                                                             Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                     historyk badacz  naukowiec,  prawnik, artystka, 
                                                    Redaktor  Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł 
                                                              działacz  narodowy,  polityk,
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  KULCZYK GANG OGÓLNA INFORMACJA 

Jan  Kulczyk dane oficjalne 

Jan Jerzy Kulczyk (ur. 24 czerwca 1950 w Bydgoszczy, zm. 29 lipca 2015 w Wiedniu) – polski 
przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa Kulczyk Holding (z siedzibą w Warszawie) i międzyna-
rodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (z siedzibą w Luksemburgu oraz biurami w 
Londynie i Kijowie), od 2002 regularnie klasyfikowany w rankingach tygodnika „Wprost” jako naj-
bogatszy Polak. 

Życiorys

Urodził się w rodzinie przedsiębiorcy Henryka Kulczyka (1925–2013). Absolwent VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1968). Ukończył komunistycz-
ne prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i komunistyczny handel zagraniczny na Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiadał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w za-
kresie  komunistycznyych nauk politycznych i prawa międzynarodowego– doktorat obronił w 1975 
w  Polsce  okupowanej przez  ZSRR  na Wydziale Nauk Społecznych UAM (Układ o podstawo-
wych stosunkach między NRD a RFN, z 21 grudnia 1972 roku jako umowa międzynarodowa, pro-
motor: Alfons Klafkowski). Był też pracownikiem naukowym Instytutu Zachodniego w Poznaniu, 
gdzie zajmował się tematyką niemiecką (członek komitetu honorowego Instytutu). 

Kariera biznesowa

Pierwszy kapitał na rozpoczęcie interesów Jan Kulczyk otrzymał od ojca Henryka. Na początku lat 
80. XX wieku założył jedną z pierwszych w Polsce firm joint venture, a w 1982, po zmianach w 
przepisach prawnych, polonijną firmę handlową Interkulpol. 

W latach 80. organem kontrolującym działalność wszystkich firm polonijnych była Polsko-Polonij-
na Izba Przemysłowo-Handlowa Inter-Polcom. Jan Kulczyk zasiadał w jej władzach obok ojca 
Henryka. Był m.in. członkiem zarządu, zastępcą prezesa, a wreszcie prezesem. Blisko współpraco-
wał z Andrzejem Malinowskim, ówczesnym wiceministrem handlu wewnętrznego. 

W 1988 Jan Kulczyk został oficjalnym dealerem Volkswagena w Polsce. Pierwszym wielkim inte-
resem Kulczyka w III RP była w 1991 roku dostawa samochodów dla policji i UOP. Kierowane 
przez Andrzeja Milczanowskiego MSW zamówiło bez otwartego przetargu w firmie Kulczyka 3 ty-
siące samochodów za 150 milionów złotych. 

W 1991 zarejestrował spółkę Kulczyk Holding Sp. z o.o., która w 1993 została przekształcona w 
spółkę akcyjną. Jan Kulczyk był przewodniczącym rady nadzorczej Kulczyk Holding. 

Do zrealizowanych przez niego inwestycji należą m.in.: 

• Telekomunikacja Polska SA (47,5% akcji w latach 2000–2005 objęte przez konsorcjum Kul-
czyk Holding SA – France Telecom SA, udział Kulczyk Holding wynosił 13,6%) 

• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (4,8% udziałów w latach 1993–1999 w partnerstwie z 
Deutsche Telekom Mobil Net GmbH)                                                                              1.



• TUiR Warta SA – w latach 1996–2006, prawie 70% w szczytowym okresie. Wszystkie akcje
zakupiono na giełdzie, z wyjątkiem 19,8% zakupionych od skarbu państwa w ramach prze-
targu

• PTE WARTA S.A. (50% akcji w latach 2000–2005) 
• PKN Orlen (ok. 5% w latach 2001–2005).

W 2005 wyjechał za granicę i zamieszkał w Londynie, skąd zaczął planować międzynarodowe in-
westycje. W 2007 powołał w tym celu dom inwestycyjny Kulczyk Investment House, który osta-
tecznie przyjął nazwę Kulczyk Investments. Około 2006 roku rozwiódł się z żoną – Grażyną Kul-
czyk, której według mediów pozostawił krajowy majątek, do którego należało między innymi cen-
trum handlowo-kulturalne Stary Browar w Poznaniu. 

Biznesem zajmował się poprzez inwestowanie w branżach: energetyka, ropa naftowa i gaz, infra-
struktura, nieruchomości, browarnictwo. Jego przedsiębiorstwo Kulczyk Investments miało 40% 
udział w Neconde Energy Limited, spółce wydobywającej ropę naftową w Nigerii, 3,49% w San 
Leon Energy, zajmującej się poszukiwaniem, oceną oraz wydobyciem złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, 33,72% akcji Loon Energy Corporation, właściciela koncesji na poszukiwanie i wydoby-
cie ropy w Kolumbii i Peru, 50,76% akcji Serinus Energy, spółki zajmującej się poszukiwaniem 
ropy i gazu na terenie Ukrainy, Tunezji i Rumunii, oraz 9,73% udziałów w Ophir Energy, właścicie-
la koncesji na terenach roponośnych w Afryce. Portfel surowcowy Kulczyk Investments obejmował
również 15,4% Strata Limited, spółki prowadzącej projekty surowcowe na terenie Afryki oraz 25% 
udziałów w spółce Centar poszukującej surowców na terenie Afganistanu oraz innych krajów Azji 
Środkowej i Afryki. 

W 2010 we współpracy z Silverstein Properties Inc. założył Kulczyk Silverstein Properties, spółkę 
joint venture specjalizującą się w nieruchomościach komercyjnych na rynku Europy Środkowo-
Wschodniej. W 2008 zainwestował w budowę kompleksu biurowców w Dubaju. W Warszawie pla-
nował postawić biurowiec Kulczyk Tower, który ma być jednym z najwyższych w Europie konty-
nentalnej wieżowców. Zaangażował się też w sektorze finansowym budując sieć pośrednictwa kre-
dytowego Family Finance. W 2009 wymienił pakiet 28% akcji Kompanii Piwowarskiej na 3% akcji
spółki SABMiller, drugiego na świecie producenta piwa. 

Poprzez spółki zależne miał 24% udziału w spółce Autostrady Wielkopolskiej, 40% Autostrada 
Wielkopolska II SA oraz 45% Autostrada Eksploatacja. Był również właścicielem 58,42% pakietu 
akcji Pekaes SA. Kulczyk Investments stworzył pierwszą polską prywatną grupę energetyczną o za-
sięgu międzynarodowym – grupę spółek zintegrowanych pionowo działających pod wspólną marką
Polenergia w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł, jak rów-
nież dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i jej produktami. W 2011 roku nabył 100% udzia-
łów w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. W 2009 nabył 90% udziałów w spółce Chemikals Sp. z 
o.o., operującej kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z obwodem kalinin-
gradzkim. Do 2011, za pośrednictwem Kulczyk Pon Investment oraz Škoda Auto Polska sprowa-
dzał do Polski samochody marek VW, Audi, Porsche, Škoda. 

Po śmierci Jana Kulczyka spadkobiercami majątku zostały jego dzieci – Dominika i Sebastian Kul-
czyk. Do czerwca 2018 Dominika Kulczyk była przewodniczącą rady nadzorczej Kulczyk Invest-
ments oraz zajmowała się obszarem CSR w firmie. Sebastian Kulczyk od grudnia 2013 pełni stano-
wisko Prezesa Zarządu, a w sierpniu 2015 zastąpił ojca w radzie nadzorczej Ciech S.A. 

                                                                                                                                                        2.



Pozostała działalność

Jan Kulczyk był współzałożycielem Polskiej Rady Biznesu, której prezesem był dwukrotnie. Zna-
lazł się również wśród założycieli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Był właści-
cielem zespołu pałacowego w Lubniewicach oraz zamku „Chateau de Madrit” w Villefranche-sur-
Mer na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Od czerwca 2006 zasiadał w Radzie Dyrektorów Mię-
dzynarodowego Zielonego Krzyża (Green Cross International) – organizacji afiliowanej przy ONZ 
zajmującej się bezpieczeństwem ekologicznym, a od 6 października 2007 pełnił funkcję przewodni-
czącego Rady. Był również przewodniczącym Rady ds. Wspierania Badań Naukowych Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wieloletnim członkiem Rady Muzeum Narodowego w Po-
znaniu oraz Kościelnej Rady Gospodarczej. Zasiadał w Międzynarodowej Radzie Gubernatorów 
działającej przy Peres Center for Peace. W lutym 2008 został włączony do konfraterni zakonu Pau-
linów. 

W 2010 powołał do życia CEED Institute, inkubator myśli i rozwoju promujący kraje Europy Środ-
kowo-Wschodniej. W 2012 przekazał 20 mln zł na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w 
Warszawie (sfinansowanie wystawy stałej oraz objęcie patronatem nowoczesnego audytorium). 
Była to największa jednorazowa donacja na rzecz nowo powstającego muzeum. W marcu 2014 
roku powołał do życia Radę Polskich Inwestorów w Afryce, w skład której weszli przedstawiciele 
najważniejszych polskich spółek inwestujących na tym kontynencie – Kulczyk Investments, Po-
lpharma, Grupa Azoty, Krezus, Ursus i Lubawa. Celem działania Rady jest wspieranie polskich 
firm w ich staraniach nawiązywania kontaktów na rynkach afrykańskich.

Kontrowersje

W 2004 Jan Kulczyk został powiązany z aferą Orlenu. W raporcie Sejmowej Komisji Śledczej 
wskazano, że Jan Kulczyk mógł mieć duży, niewspółmierny do liczby posiadanych akcji, wpływ na
działanie i obsadzanie kluczowych stanowisk w PKN Orlen. Dodatkowo wykazano, że Jan Kulczyk
rozmawiał z byłym rezydentem KGB w Polsce Władimirem Ałganowem oraz wziął udział w spo-
tkaniu z Romanem Giertychem na Jasnej Górze. W celu wyjaśnienia afery Orlenu wszczęto postę-
powanie w prokuraturze w Katowicach oraz powołano sejmową komisję śledczą. Jan Kulczyk zło-
żył wyjaśnienia przed Sejmową Komisją Śledczą i był czterokrotnie przesłuchiwany przez prokura-
turę w charakterze świadka, ostatnio w kwietniu 2008. Ze względu na brak dowodów, prokuratura 
postanowiła umorzyć toczące się postępowanie. Jan Kulczyk był również łączony z aferą Kulczyk-
park i zarzutami wobec urzędników UM Poznania za zaniżenie ceny nieruchomości w centrum mia-
sta pod inwestycję Stary Browar. 
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Grób na cmentarzu Jeżyckim w  Poznaniu 

Z małżeństwa z Grażyną Kulczyk miał dwoje dzieci: Sebastiana (ur. 1980) i Dominik (ur. 1977). 
Wieloletnią partnerką Kulczyka była Joanna Przetakiewicz. Jego wnukami są Jeremi Lubomirski-
Lanckoroński (ur. 2004) i Weronika Lubomirska-Lanckorońska (ur. 2008) dzieci  arystokraty Jana  
Lubomirskiego Lanckorońskiego i córki  Dominiki  Kulczyk.  

Śmierć

Zmarł 29 lipca 2015 w Wiedniu, w Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, w wyniku powikłań 
po zabiegu kardiologicznym; został pochowany na cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu, w rodzinnym 
grobowcu, w którym wcześniej pochowano jego ojca, Henryka Kulczyka (1925–2013). 

Najbogatszy człowiek w Polsce

W 2012 magazyn „Forbes”, umieścił Jana Kulczyka na pierwszym miejscu listy najbogatszych pol-
skich ludzi biznesu, wskazując, iż jego majątek wynosi 8,9 mld zł. W tym samym roku tygodnik 
„Wprost” również umieścił Jana Kulczyka na pierwszym miejscu swojej listy, jednak oszacował 
jego majątek na 9,7 mld złotych. W 2013 amerykańskie czasopismo „Forbes” umieściło Jana Kul-
czyka na 384. miejscu wśród najbogatszych ludzi świata, szacując jego majątek na 3,5 mld USD. 
Był najwyżej uplasowanym Polakiem w rankingu światowych miliarderów. Jan Kulczyk 13 razy 
zajął pierwsze miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”: 

Rok Miejsc

Majątek
(w mld zł) 

2002 1 12 
2003 1 12,5 
2004 1 12,5 
2005 1 5,5 
2006 1 4,1 
2007 12 3,2 
2008 1 6,7 
2009 1 5,9 
2010 1 7,1 
2011 1 8,5 
2012 1 9,7 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jan_Kulczyk_Tomb_in_Poznan.jpg


Rok Miejsc

Majątek
(w mld zł) 

2013 1 12,5 
2014 1 13,1
2015 1 15,1 

HIT ROKU! „Jan Kulczyk żyje w Egipcie!” Miał być widziany przy przystani z luksusowymi 
jachtami [FOTO]

1 stycznia 2020 04:30 

Jan Kulczyk zmarł pod koniec lipca 2015 roku w szpitalu w Wiedniu po rutynowym zabiegu. Wia-
domo, że kilka miesięcy przed śmiercią miliarder był szantażowany, miał też odbyć spotkanie z 
przedstawicielami służb, którzy przekazali mu, że nie będą w stanie dłużej go chronić.Tymczasem 
nie ustają spekulacje, iż tak naprawdę śmierć była sfingowana. ABW wciąż sprawdza doniesienia 
dotyczące tego, iż Jan Kulczyk żyje i ukrywa się. Według niepotwierdzonych doniesień Internautów
zmarły miliarder miał być widziany w Egipcie, Francji czy na Cyprze.

Treść otrzymanego listu (pisownia oryginalna – red.):

1.PODAJE SIĘ ZA OBYWATELA NIEMIEC. MA NIEMIECKI PASZPORT NA INNE NAZWI-
SKO.
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2.SKAN JEGO NIEMIECKIEGO PASZPORTU NA NIEMIECKIE NAZWISKO, ZNAJDUJE SIĘ
W RECEPCJI HOTELU Menaville Safaga-EGIPT.

3.SPRAWDŹCIE GDZIE BYŁ ZAKOTWICZONY-ZACUMOWANY,JEGO JACHT „PHOENIX 
2” NA POCZĄTKU CZERWCA 2018.roku.

4.WIDZIAŁO GO ZE STO OSÓB, W TYM Z 10 POLAKÓW.

5.JEST TAM PRZYSTAŃ-PORT DLA LUKSUSOWYCH JACHTÓW.

6.PO OSTATNIEJ ROZMOWIE 5.CZERWCA ,”UMÓWILIŚMY SIĘ Z NIM NA SESJE ZDJĘ-
CIOWĄ „, 6.CZERWCA ZNIKNĄŁ Z HOTELU. JEGO ZNAK SZCZEGÓLNY TO BRODAW-
KA NA ŚRODKU GŁOWY POMIĘDZY BRWIAMI-OCZAMI.!!!

7.MAMY TELEFONY DO KILKU ŚWIADKÓW…..Ps.W HOTELU MIESZKA POLSKA REZY-
DENTKA, ŻONA WŁAŚCICIELA HOTELU, KASIA…

8.”DZIECI KULCZYKA SFINGOWAŁY ŚMIERĆ I POGRZEB OJCA, DLACZEGO ????

9.”Było 96 ekshumacji bez zgody rodzin ,po Smoleńsku.To Dlaczego nie ma 97 Jana 
Kulczyka.?????????

10.”TRZY DNI Z NIM ROZMAWIAŁEM”….

Pogrzeb Jana Kulczyka. Urzędnicy i policja nic nie wiedzą ...

poznan.wyborcza.pl › poznan
Zdjęcie numer 1 w galerii -. Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta. Jan Kulczyk. Zdjęcie numer 
1 w galerii. REKLAMA. Komentarze. 31. Chcesz dołączyć do ...
Ktoś widział ciało?(2015-08-30 20:43) 

Nie wiem ludzie czemu się tak podniecacie, czytałem bardzo rozsądny artykuł, że TA ŚMIERĆ 
może to być WIELKA MISTYFIKACJA! i RZECZYWIŚCIE SZOPKA NA POGRZEBIE, NIKT 
RODZINY NIE PŁAKAŁ, NIKT NIE WIDZIAŁ CIAŁA. ZASTANAWIAJĄCE JEST, że on miał 
do powiedzenia najwięcej prokuratorowi w spawie podsłuchów, do tego mętne "rozmowy bizneso-
we" z rządem PO-PSL. 
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Lex(2015-10-07 10:11)

zastanawia mnie jak mozna dorobic sie takiej fortuny wPRL skoro caly czas mieszkal u nas kryzys-
nie dotyczy aparatczykow ikombinatorow z PZPR,cala ta cholota za 1zl przejela majatek .Dzis na-
zywaja sie "biznesmenam" Potomkowie leninowskiej ideologii zadbali o wlasne interesy i dzisia sa 
nadal przy korycie.Magdalenka to najleprzy przekret |okragly stol bez kantow?/.wszyscy ci nowo-
bogaccy to potomkowie po pzpr tow. walesa dogadal sie z nimi i smieje sie z Nas cienki bolo.Kul-
czyk to tylko jeden z wielu "biednych komunistow"ktorzy zadbali owlasne interesy dla dobra pan-
stwa? 

Mietek(2015-10-30 11:46)

I był pierwszej maści kretaczem który nawet służącym zakładał firmy na Cyprze czy w innym raju 
podatkowym aby tylko w Polsce podatków nie płacić taki z niego uczciwy człowiek

drwiszon(2015-10-15 22:40)

W świetle nowych faktów związanych z prywatyzacją Ciechu i w obliczu wygranej PiSu ciekawego
znaczenia nabierają tzw. teorie spiskowe podług których Kulczyk nie zmarł a jedynie upozorował 
swoją śmierć. 

MIMI(2015-08-27 13:42)

"Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych w Polsce" jeden 
z redaktorów powiedział w TV dosadnie jak się nazywa takie działanie

https://www.gazetaprawna.pl/galerie/885839,duze-zdjecie,1,jan-kulczyk-nie-pojechal-do-wiednia-
na-zabieg-kardiologiczny.html

Grażyna Kulczyk (ur. 5 listopada 1950 w Poznaniu) – polska prawniczka, miliarderka, przedsię-
biorca oraz kolekcjonerka dzieł sztuki.Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generało-
wej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbyła aplikację sę-
dziowską i rozpoczęła pracę w Instytucie Prawa Cywilnego na macierzystej uczelni. Po kilku latach
zrezygnowała jednak z pracy naukowej, by zaangażować się w budowanie własnego biznesu, w 
którym stara się łączyć biznes ze sztuką na podstawie jej filozofii życiowej: 50 50 (50% wszystkich 
przedsięwzięć biznesowych stanowi sztuka). Flagowym przykładem jej realizacji jest wielokrotnie 
nagradzany Stary Browar, otwarty w 2003 w wyniku rewitalizacji i rozbudowy zrujnowanych XIX-
wiecznych zabudowań Browaru Huggerów. Obiekt jest jedną z atrakcji turystycznych Poznania. Od
2015 jego właścicielem jest niemiecki fundusz Deutsche Asset & Wealth Management, który prze-
kształcił się w Deutsche Asset Management. 

Kolekcjonowanie sztuki i mecenat

Jest kolekcjonerką i mecenasem sztuki współczesnej. Swoją kolekcję („GK Collection”) zaczęła bu-
dować w czasie studiów. Początkowo tworzyły ją prace polskich artystów, m.in. Andrzeja Wróblew-
skiego, Tadeusza Kantora, Władysława Strzemińskiego. Z czasem w kolekcji pojawiły się kolejne 
prace artystów, takich jak Alina Szapocznikow, Zofia Kulik, Paweł Althamer, Piotr Uklański. Ko-
lekcja zawiera także prace artystów zagranicznych, takich jak: Donald Judd, Yayoi Kusama, Sam 
Francis, Jenny Holzer, Joan Mitchell, Anselm Kiefer, Rosemarie Trockel, Andy Warhol, Rafael Lo-
zano – Hemmer czy Andreas Gursky.                                                           7.



 Część dzieł z kolekcji jest na stałe ulokowana w przestrzeniach poznańskiego Starego Browaru i 
hotelu Blow Up Hall 50 50. 

W 2004 powołała Art Stations Foundation. Fundacja ma na celu zwiększenie dostępu społeczeń-
stwa do kultury, sztuki i edukacji, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspomaga-
nie osób szczególnie uzdolnionych. Poza fundacją własną angażuje się w działalność innych insty-
tucji kultury. Organizuje także coroczny światowy festiwal mody i sztuki Art & Fashion Festival. 
Była wraz z Honzą Zamojskim współzałożycielką wydawnictwa Mundin. 

Jest twórcą Muzeum Susch w Szwajcarii, prezentującego jej kolekcję sztuki współczesnej. Muzeum
pierwotnie miało zostać otwarte w Warszawie, jednak rozmowy z władzami miasta nie przyniosły 
w tej kwestii porozumienia. 

Pełnione funkcje

• Członek Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
• Członek Rady Społecznej Muzeum Sztuki w Łodzi
• Członek Honorowy Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii 

Nauk, oddział w Poznaniu 
• Członek Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej (organizatora Karuzeli Cooltury)
• Członek Rady i Fundatorka Fundacji Malta (Malta Festival Poznań)
• Członek Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC) 
• Sponsor Kunsthalle Zurich 
• Członek Tate Modern Russian and Eastern Europe Acquisition Committee

                                             Majątek

Przez wiele lat pojawiała się na liście 100 Najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Początkowo, 
jako współwłaścicielka majątku męża, a w 2007 po raz pierwszy samodzielnie (podział majątku), 
na 12. miejscu z fortuną szacowaną na 320 mln zł. W 2012 awansowała na 8. miejsce z majątkiem 
wartym 1,85 mld złotych. 

Ranking Wprost

• 2017 r. - miejsce 19 (1,7 mld zł) 
• 2014 r. - miejsce 10 (2,5 mld zł) 
• 2013 r. - miejsce 9 (2,4 mld zł) 
• 2012 r. – miejsce 8 (1,85 mld zł) 
• 2011 r. – miejsce 9 (1,85 mld zł) 
• 2010 r. – miejsce 19 (1,2 mld zł) 
• 2009 r. – miejsce 29 (850 mln zł) 
• 2008 r. – miejsce 46 (650 mln zł) 
• 2007 r. – miejsce 12 (320 mln zł)
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Ranking polski Forbes

• 2016 - miejsce 14 (1,2 mld zł) 
• 2015 - miejsce 12 (1,7 mld zł)
• 2014 - miejsce 12 (1,5 mld zł)
• 2013 – miejsce 12 (1,7 mld zł)
• 2012 – miejsce 21 (850 mln zł)
• 2011 – miejsce 30 (580 mln zł) 
• 2010 – miejsce 30 (550 mln zł)
• 2009 – miejsce 5 (1,7 mld zł) 
• 2008 – miejsce 8 (1,7 mld zł)

Pod koniec roku 2009  szwajcarski „Bilanz”  zaliczyła Grażynę Kulczyk do pięciu najbogatszych 
kobiet w Szwajcarii. Bardzo rzadko informuje opinię publiczną o swojej działalności charytatywnej
niezwiązanej z działalnością jej fundacji. Jednym z takich działań było przekazanie 1 miliona zł 
Stowarzyszeniu Silne Kobiety Bogatynizrzeszającemu kobiety – właścicielki małych i średnich 
firm, których biznesy ucierpiały w czasie powodzi w Bogatyni w 2011. Grażyna Kulczyk jest wła-
ścicielką nieruchomości w Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W 2015 
roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do 2005 była żoną 
Jana Kulczyka, z którym ma dwoje dzieci: córkę Dominikę (ur. 1977) i syna Sebastiana (ur. 1980). 

Nagrody

• 2003 nagroda Atlas przyznawana przez Art & Business Club 
• 2004 Nagroda Bertelsmanna za wkład w propagowanie polskiej kultury 
• 2004 tytuł Lidera Pracy Organicznej i statuetka Hipolita przyznawane przez Kapitułę Hono-

rowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 
• 2007 Człowiek Roku Wielkopolski według polskiej edycji magazynu Forbes 
• 2010 tytuł „Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990-2009” przyznawany przez Wielko-

polską Izbą Przemysłowo-Handlową, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i poznański
oddział Gazety Wyborczej 

• 2010 tytuł Damy Roku przyznany przez Stowarzyszenie Dress For Success Poland 
• 2010 Wektor 2010 – przyznawany przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
• 2011 Laureatka konkursu „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku”, kategoria: Dialog obywa-

telski i społeczny, aktywność obywatelska, społeczna i polityczna przyznawany przez Sto-
warzyszenie „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku” 

• 2013 Trebbia European Award – międzynarodowa nagroda za wspieranie kultury i sztuki 
przyznawana przez czeską fundację Trebbia
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FAŁSZYWY JAN KULCZYK                              PRAWDZIWY   JAN KULCZYK                         

Fałszywy Jan Kulczyk i fałszywa Grażyna Kulczyk   
                                                                                                                PRAWDZIWA  GRAŻYNA 

                                                                                           PRAWDZIWA GRAŻYNA KULCZYK 
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FAŁSZYWA GRAŻYNA KULCZYK 

                                                                                                                                                           12.



Fałszywa  Grażyna  -  Jan  Lubomirski  i  Dominika  Kulczyk córka i ex żona 

Prawdziwa  Grażyna                                              Fałszywa matka i fałszywa córka 
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Dominika  Kulczyk  

Dominika Kulczyk (ur. 30 lipca 1977 w Poznaniu) – przedsiębiorca, inwestor i reporterka. Założy-
cielka i prezes Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding, przewod-
nicząca Rady Nadzorczej Polenergia S.A., współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. Au-
torka wielokrotnie nagradzanego cyklu reportaży pt. „Efekt Domina”oraz filmów dokumentalnych 
powstałych we współpracy z CNN International. Prowadzi projekty z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu, działania społeczne na rzecz lokalnych społeczności w Polsce i poza jej granica-
mi, akcje charytatywne, sponsoringowe i z zakresu ekologii. Dama Orderu Uśmiechu. Córka Graży-
ny i Jana Kulczyków.

Edukacja

Dominika Kulczyk ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Absolwentka kierunku sinologia w Katedrze Orientalistyki i kierunku politologia na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 
1999–2000 przebywała w Chinach na stypendium rozwijającym znajomość języka mandaryńskie-
go. Nauka odbywała się na uczelniach: Huadong Shifan University w Szanghaju oraz na Uniwersy-
tecie Pekińskim. Po studiach kontynuowała naukę w The London Institute oraz ukończyła kurs stra-
tegicznej filantropii organizowany przez Fundację Rockefellera. 

Kariera

Razem z Jackiem Santorskim w 2006 roku założyła Grupę Firm Doradczych Values. Firma specjali-
zuje się w szkoleniach z zakresu psychologii biznesu oraz jest zaangażowana w projekt Akademii 
Psychologii Przywództwa współorganizowany przez Politechnikę Warszawską, którego podstawą 
jest program szkoleniowy dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. 

W latach 2010–2017 kierowała polskim oddziałem Green Cross International, trzeciej co do wiel-
kości na świecie międzynarodowej pozarządowej organizacji ekologicznej. Green Cross Poland był 
platformą dialogu pomiędzy biznesem, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i 
ośrodkami naukowymi. W czerwcu 2013 roku dołączyła do Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie 
Kulczyk Investments. W holdingu stworzonym przez jej ojca odpowiadała za działania w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR i CSI) oraz komunikację międzynarodową. Do czerw-
ca 2018 roku przewodniczyła Radzie Nadzorczej Kulczyk Investments. 

Z inicjatywy Dominiki Kulczyk w lipcu 2013 roku powstała Kulczyk Foundation – organizacja fi-
lantropijna współpracująca z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi (NGO). 
Fundatorami byli Grażyna Kulczyk, dr Jan Kulczyk oraz Dominika Kulczyk, która sprawuje funk-
cję Prezesa Zarządu. Na zaproszenie międzynarodowej organizacji Crans Montana Forum z siedzi-
bą w Szwajcarii dołączyła do inicjatywy Young Leaders for Tomorrow, zrzeszającej grupę młodych 
liderów z całego świata. Od maja 2015 pełni funkcję ambasadorki SOS Wiosek Dziecięcych w Pol-
sce. Od 2013 do 2016 była wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, aktualnie pozostając 
doradcą Prezesa PKOl. W ośrodku analitycznym THINKTANK pełni rolę eksperta w zakresie ko-
munikacji i relacji multikulturowych, strategicznej filantropii oraz społecznej odpowiedzialności 
biznesu. 

                                                                                                                                                           14.



Od lipca 2018 roku stała się inwestorem strategicznym i większościowym udziałowcem Polenergia 
S.A., 13 lipca 2018 roku powołana jako członek Rady Nadzorczej spółki. 26 września 2018 odebra-
ła Order Uśmiechu. Otrzymała go za wybitne zasługi w działalności na rzecz dzieci. Dominika Kul-
czyk jest 1025 osobą wyróżnioną w ten sposób. 23 czerwca 2020 wyróżniona Nagrodą Orła Jana 
Karskiego .

Pomoc rozwojowa

Angażuje się w działalność charytatywną, w szczególności w projekty związane z pomocą rozwojo-
wą. Pomaga krajom dotkniętym przez biedę, klęski żywiołowe i różnego rodzaju katastrofy natural-
ne. Założona przez nią Kulczyk Foundation w programie telewizyjnym „Efekt Domina” wspólnie 
ze stacją TVN pokazuje przykłady działań opartych na pomocy rozwojowej, partnerstwie i wolonta-
riacie. Współpracuje również z CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ra-
mach projektu CNN Freedom Project. Poruszają one problematykę różnych form współczesnego 
niewolnictwa. 

W marcu 2020 r. Dominika Kulczyk przekazała polskiej Fundacji Lekarze Lekarzom (założonej 
przez Naczelną Izbę Lekarską) 20 mln zł na zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią wywo-
łaną przez koronawirusa COVID-19. 

Jest córką Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. W latach 2001–2013 była żoną Jana Lubomirskiego-
Lanckorońskiego, mają dwoje dzieci: Jeremiego i Weronikę. Bratem Dominiki Kulczyk jest Seba-
stian Kulczyk. 

W lutym 2020 roku zapłaciła 57,5 miliona funtów za dom w Knightsbridge w Londynie. 

Sebastian Kulczyk (ur. 16 listopada 1980 w Poznaniu) – polski przedsiębiorca, działający w obsza-
rze nowych technologii, międzynarodowy inwestor. Syn Grażyny Kulczyk i Jana Kulczyka.Mieszka
w Londynie  tak jak  jego siostra  Dominika.  

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie 
ukończył poznański Wydział Prawa i Administracji UAM (kierunek zarządzanie i marketing). Stu-
diował również na London School of Economics and Political Science. W wieku 19 lat za sto tysię-
cy złotych otrzymanych od rodziców próbował uruchomić sieć kawiarni internetowych e24.pl. Fir-
ma jednak nie odniosła sukcesu na rynku. Następnie założył, istniejącą do dziś, agencję marketingu 
interaktywnego GoldenSubmarine. Przez rok, w okresie 2009–2010 pracował w Londynie dla ame-
rykańskiego banku inwestycyjnego Lazard, a następnie w dziale mediów cyfrowych Sony BMG w 
Nowym Jorku. W grudniu 2013 roku, po powrocie z USA, został prezesem Kulczyk Investments, 
firmy będącej fundamentem działalności jego ojca. Zastąpił na tym stanowisku Dariusza Miodu-
skiego, który kierował przedsiębiorstwem od 2008 roku. Jan Kulczyk przekazał synowi kierowanie 
spółką na półtora roku przed swoją śmiercią. Założyciel funduszu Manta Ray VC inwestującego w 
spółki technologiczne. Inicjator projektów wspierających polskie startupy. Twórca programu akce-
leracyjnego InCredibles. Przewodniczący kapituły projektu Jutronauci. Z jego inicjatywy po raz 
pierwszy w Polsce pojawił się Singularity University. Siostrą Sebastiana jest Dominika Kulczyk. 5 
czerwca 2010 roku w prowansalskim miasteczku Antibes ożenił się z Katarzyną Jordan, córką po-
znańskiego biznesmena z branży budowlanej i medialnej Krzysztofa Jordana. Nie wiadomo  czy 
jego  żona także nie  została podmieniona  oraz  jej rodzice  biznesmeni. Od tego czasu się rozwie-
dli. Jego siostrą jest Dominika Kulczyk.                         15. 



 Kilka lat po śmierci Jana Kulczyka (zmarł 29 lipca 2015 roku) na początku 2019 roku rodzeństwo 
podzieliło pozostawiony w spadku majątek. Dominice Kulczyk przypadła Polenergia oraz więk-
szość gotówki, a Sebastian przejął wszystko, co zostało z Kulczyk Investment. Kulczykowie 
spadli wówczas na miejsca 3. i 4. Listy Najbogatszych Polaków Forbesa i znaleźli się za Michałem 
Sołowowem oraz Zygmuntem Solorzem. Gdyby jednak zsumować ich majątek, wciąż byliby na 
prowadzeniu. Również „Wprost” ujawnia, ile zarabiają Dominika i Sebastian Kulczyk. W specjal-
nym wydaniu rankingu najbogatszych Polaków 30-lecia w 2019 r. przychody rodzeństwa były iden-
tyczne – obydwoje mieli na kontach po 9 mld zł. Krytyka Polityczna podaje, że Dominika Kulczyk 
zakupiła ostatnio dom w Londynie o wartości 57 mln funtów (300 mln zł). Jednak przy fortunie 
szacowanej na 9 mld zł i 1281. miejscu w rankingu najbogatszych osób na świecie stać ją na jeszcze
29 takich posiadłości. Przeciętny Polak, zarabiający 4,9 tys. miesięcznie brutto musiałby odkładać 
pieniądze przez 7100 lat, aby mógł sobie pozwolić na tej klasy dom w Wielkiej Brytanii.

Z kolei Sebastian Kulczyk jest założycielem funduszu Manta Ray VC, inwestującego w spółki tech-
nologiczne i twórcą programu akceleracyjnego InCredibles. Kluczowym aktywem Kulczyka są 
udziały w Autostradach Wielkopolskich. Ponadto posiada akcje spółek surowcowych (San Leon, 
Centar, Starta), co ma zapewne wpływ na ostateczny kształt jego pojemnego konta bankowego.

Dwóch Sebastianów  Kulczyków - mają  inny kolor  włosów  i inne  brody  oraz  dwie  różne  żony.

                  Szatyn  jest prawdziwy a  brunet  jest fałszywy.  Tak samo  jego żona.
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             DWIE DOMINIKI  KULCZYK JEDNA NATURALNA PRAWDZIWA 

                                      DRUGA  SZTUCZNA ZMALOWANA
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Najbogatsza Polska Dominika Kulczyk kupiła w Londynie dom o wartości około 57,5 mln funtów 
(w przeliczeniu ponad 294 mln zł) - podał Bloomberg. Nieruchomość znajduje się w prestiżowej 
części stolicy Wielkiej Brytanii. 
Sprawa dotyczy nieruchomości z ogrodem w londyńskiej dzielnicy Knightsbridge, która należy do 
jednej z najdroższych w stolicy Zjednoczonego Królestwa.

Według Bloomberga Dominika Kulczyk, której majątek tygodnik "Wprost" szacował na 7 mld zł, 
miała kupić dom od Mike'a Spinka, dewelopera obsługującego luksusowe rezydencje. Polka miała 
dokonać zakupu nieruchomości poprzez przejęcie spółki Farringdon Property Trust. Zarówno 
przedstawiciele Spinka, jak i Kulczyk odmówili komentarza w sprawie lukratywnej transakcji w 
Londynie. Kulczyk zapłaciła mniej, niż kamienicę w Knightsbridge wyceniała agencja Savills, spe-
cjalizująca się w rynku nieruchomości. Jej zdaniem dom powinien kosztować 65 mln funtów (po-
nad 333 mln zł).  

                          Fałszywy Sebastian Kulczyk i jego fałszywa siostra Dominika 
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Kulczy-
kowie
nie

mają pieniędzy…

Błażej Sarzalski 20 lutego 

Może dotarła już do Was wiadomość, że Kulczykowie nie mają pieniędzy… w Polsce.

Jak donoszą portale internetowe komornik próbował zająć konto Dominiki Kulczyk w związku z
przegranym przez nią procesem z Bronisławem Wildsteinem. Niestety dla pana Bronisława zajęcie
okazało się bezskuteczne. Powód? Brak środków na koncie. Sebastian Kulczyk, drugi z przegra-
nych, nie ma w ogóle konta w Polsce. Poszedł w ślady Pierwszego Prezesa? Jak wygląda piramida
biznesu Kulczyków i  gdzie  posiadają  pieniądze?Sebastian Kulczyk pełni  funkcję dyrektorską w
Kulczyk Investments SA, spółce prawa luksemburskiego.

Właścicielem tej spółki jest spółka Luglio Limited z siedzibą na Cyprze, w której Kulczykowie po-
siadają 100% udziałów.Spółka Kulczyk Investments SA poprzez sieć spółek zależnych kontroluje i
inwestuje w wiele biznesów. Często są to powiązania stopniowe, tj. spółka polska kontrolowana jest
najczęściej przez spółkę zagraniczną (np. także z Cypru), która z kolei kontrolowana jest przez Kul-
czyk Investments SA.Z jakich powodów Kulczykowie  nie trzymają aktywów w Polsce?Czy boją
się upolitycznienia sądów i prokuratur? Czy myślą o konfiskacie rozszerzonej i ustawie o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych? Czy może po prostu lepiej czują się poza granicami Polski? Ale
żeby nie zapłacić 8 tysięcy kosztów procesu… ?

                      KI ONE S.A. PART OF KULCZYK INVESTMENTS S.A.

                                 KRUCZA 24/26, 00-526 WARSZAWA, POLAND

17 czerwca 2014

Kulczyk – nagrywany biznesmen
Sprawa podatków pozostaje jedną zSprawa podatków pozostaje jedną z  wielu tajemnic działalności Jana Kulczyka. „Polityka” wielu tajemnic działalności Jana Kulczyka. „Polityka” 
proponowała kiedyś najbogatszym Polakom ujawnienie swoich zeznań podatkowych. Zgodził się proponowała kiedyś najbogatszym Polakom ujawnienie swoich zeznań podatkowych. Zgodził się 
na to Aleksander Gudzowaty, Jan Kulczyk odmówił. na to Aleksander Gudzowaty, Jan Kulczyk odmówił. 

ZZ  pewnością wpewnością w  Polsce płaci podatek PIT od dochodów uzyskiwanych zPolsce płaci podatek PIT od dochodów uzyskiwanych z  tytułu przewodniczenia tytułu przewodniczenia 
licznym radom nadzorczym. Jednak prawdziwe pieniądze inwestor finansowy czerpie zlicznym radom nadzorczym. Jednak prawdziwe pieniądze inwestor finansowy czerpie z  zysków zysków 
kapitałowych ikapitałowych i  te większość czołówki naszego biznesu stara się trzymać zte większość czołówki naszego biznesu stara się trzymać z  daleka od nienasyconego daleka od nienasyconego 
polskiego fiskusa. Zapewne podobnie postępuje Jan Kulczyk, który dysponuje wpolskiego fiskusa. Zapewne podobnie postępuje Jan Kulczyk, który dysponuje w  Wiedniu fundacją Wiedniu fundacją 
Kulczyk Privatstiftung troszczącą się oKulczyk Privatstiftung troszczącą się o  jego majątek.jego majątek.

Wiedeńska fundacja oraz żona Jana Grażyna Kulczyk są formalnymi właścicielami Kulczyk 
Holding, spółki kontrolującej wszystkie interesy najbogatszego Polaka. On sam nie jest ani for-
malnym właścicielem swego imperium, ani też nim bezpośrednio nie zarządza, zadowalając się rolą
prezesa rady nadzorczej. To jeden z dziwniejszych układów w polskim biznesie. Co jest tego powo-
dem? Kolejna tajemnica.                                                                                                       20.



Tytuł na wyrost

Tak jak tajemnicą jest stan majątkowy Jana Kulczyka. Tytuł najbogatszego Polaka przyznał zaprzy-
jaźniony z nim tygodnik „Wprost”, szacując jego majątek na 12,5 mld zł. Sam Kulczyk nie wypo-
wiada się na ten temat, twierdząc, że go to nie interesuje. Widać jednak wyraźnie, że tytuł „najbo-
gatszego Polaka” sprawia mu przyjemność. Eksperci mają jednak do szacunków „Wprost” spory 
ironiczny dystans, bo nie wiadomo, co do czego się dodaje i według jakich zasad. Co więcej, skom-
plikowane techniki finansowania inwestycji w ogóle utrudniają rozeznanie co jest, a co nie jest ma-
jątkiem biznesmena.  Ten brak przejrzystości sprawił, że Kulczyk nie trafił np. na prestiżową listę 
najbogatszych ludzi świata, opracowywaną corocznie przez amerykański magazyn „Forbes”. Kło-
pot jest nie tylko z oszacowaniem wartości poszczególnych składników majątku, lecz nawet z ich 
skatalogowaniem, bo poza firmami krajowymi Jan Kulczyk, jak sam twierdzi, jest właścicielem 
przedsiębiorstw zagranicznych (dwie fabryki w USA) oraz szeregu inwestycji kapitałowych. Jest na
przykład udziałowcem w berlińskiej firmie lotniczej Windrose Air, wynajmującej biznesmenom 
małe odrzutowce (od niedawna filia działa w Poznaniu).

Problemów z wyceną majątku jest więcej. Trudno, na przykład, oszacować skalę jego zaangażowa-
nia w Orlenie. Według oficjalnych raportów udział jego spółek od dawna wynosił 5,6 proc. W ostat-
nich dniach Kulczyk Holding zgłosił, że ma już tylko 4,78 proc. Jednak z wcześniejszych wypowie-
dzi Jana Kulczyka (Siemiątkowskiemu powiedział, że w Orlenie zainwestował 300 mln dol.) i za-
chowania innych akcjonariuszy można było odnieść wrażenie, że rzeczywiste zaangażowanie może 
być większe (analitycy mówią o 10 proc., a nawet więcej). Jak jest naprawdę, próbuje ustalić Komi-
sja Papierów Wartościowych, wspierana przez amerykańskie służby kontroli giełdowej (czy Kul-
czyk po cichu nie skupował tzw. globalnych kwitów depozytowych Orlenu). Nieujawnienie rzeczy-
wistego stan posiadania akcji spółki giełdowej jest poważnym przestępstwem, ale mało kto wróży 
sukces temu śledztwu.

Przykładem innej pułapki jest Telekomunikacja Polska (TP SA), w której Kulczyk Holding był do 
niedawna właścicielem 13,57 proc. akcji zakupionych od Skarbu Państwa za – bagatela – ok. 1,3 
mld euro. Ten pakiet stanowił dumę biznesmena i poważną część jego aktywów. Dowcip polegał 
jednak na tym, że akcje podobno  co nie jest  potwierdzone  kupił na kredyt gwarantowany przez 
francuskiego partnera, który dodatkowo zapewnił, że na żądanie odkupi cały pakiet. O tym jednak 
Kulczyk nie informował. Sprawę ujawnił w swym raporcie France Telecom (FT).

Ostatnio Kulczyk postanowił wycofać się z TP SA, choć wcześniej deklarował, że jest inwestorem 
długoterminowym, a akcji kupionych od Skarbu Państwa z zasady nie sprzedaje. Umowa została 
podpisana, zarobi na niej na czysto ok. 40 mln euro, bo France Telecom weźmie na siebie spłatę za-
ciągniętego przez polskiego biznesmena kredytu (z odsetkami to ok. 2,2 mld euro). Na dodatek FT 
zagwarantował biznesmenowi na przyszłość prestiżowy fotel prezesa rady nadzorczej. Widać wy-
raźnie, że dług wdzięczności nie został do końca spłacony. To dzięki Janowi Kulczykowi Francu-
zom udało się kupić akcje TP SA. Wcześniej próbowali sami, ale ich oferta została odrzucona. 
Przyjęto ją dopiero, gdy pozyskali polskiego partnera. Tak doszło do największej, ale i najbardziej 
kontrowersyjnej polskiej transakcji prywatyzacyjnej. Sprzedano monopol, więc de facto cały polski 
rynek. Wysokie ceny połączeń, które dziś płacimy, to skutek wysokiej ceny, jaką kiedyś wynegocjo-
wał minister skarbu.

                                                                                                                                                        21.



Prywatyzacja TP SA stanowiła niewątpliwy sukces Jana Kulczyka i demonstrację jego możliwości. 
Jednocześnie stała się symbolem nieprzejrzystych reguł prywatyzacji, bo do dziś nie wiadomo, na 
czym polegała rola polskiego udziałowca, skoro do interesu nie wniósł ani pieniędzy, ani techno-
logii czy umiejętności zarządzania. Rola musiała być jednak poważna, skoro okazała się warta 
40 mln euro. Tak oto wliczane do majątku Jana Kulczyka 7–8 mld zł z tytułu akcji TP SA zamieniło
się na 40 mln euro prowizji. Dzisiejsze szacunki aktywów Kulczyka wskazują, że nadal jest to 
wielka fortuna, zapewne ok. 3,5 – 4 mld zł, ale na pewno nie propagandowe 12,5 mld.    Kulczyk 
ma instynkt odkrywania dobrych interesów tam, gdzie inni ich nie widzą, i przewidywania rozwoju 
sytuacji długo naprzód. Procentują liczne kontakty tak w kraju i za granicą, a także pomoc ( zaprzy-
jaźnionych) analityków, którzy rozpoznają i oceniają nowe szanse biznesowe. Ostatnio, na przy-
kład, Kulczyk Holding kupił od NFI i Skarbu Państwa niewielką firmę w Gliwicach – Polskie Od-
czynniki Chemiczne. Eksperci zachodzą w głowę, co takiego atrakcyjnego dostrzegł Jan Kulczyk 
w tej małej, nieco zabytkowej fabryce, produkującej specjalistyczne substancje chemiczne? Czyżby
wiedział coś, o czym inni nie wiedzą?                       http://www.polityka.plhttp://www.polityka.pl
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Wiedeńska fundacja oraz żona Jana Grażyna Kulczyk są formalnymi właścicielami Kulczyk Wiedeńska fundacja oraz żona Jana Grażyna Kulczyk są formalnymi właścicielami Kulczyk 
Holding, spółki kontrolującej wszystkie interesy najbogatszego PolakaHolding, spółki kontrolującej wszystkie interesy najbogatszego Polaka..

Może prawdziwa  Grażyna  Kulczyk sporządziła  jakiś  testament i zapis  Kulczyk  Holding  na Może prawdziwa  Grażyna  Kulczyk sporządziła  jakiś  testament i zapis  Kulczyk  Holding  na 
dzieci  skoro  jej  mąż  był od  lat z  Przetakiewicz  ( niedawno  także została  zamordowana ) o dzieci  skoro  jej  mąż  był od  lat z  Przetakiewicz  ( niedawno  także została  zamordowana ) o 
czym dowiedział się fałszywy  Jan  Kulczyk i dlatego  Grażyna zabezpieczyła  się  dodatkowo czym dowiedział się fałszywy  Jan  Kulczyk i dlatego  Grażyna zabezpieczyła  się  dodatkowo 
pełnomocnictwami  dla  syna  i córki , a  matka raczej na pewno  by tak zrobiła , i dlatego  ją pełnomocnictwami  dla  syna  i córki , a  matka raczej na pewno  by tak zrobiła , i dlatego  ją 
zamordowali  przejmując  całą  firmę. Po rozwodzie  byli w  dobrych  stosunkach  tylko,że nie zamordowali  przejmując  całą  firmę. Po rozwodzie  byli w  dobrych  stosunkach  tylko,że nie 
wiadomo  jak długo po tym  rozwodzie  żyła.Zdjęcia  wskazują na  przedział  czasu między  rokiemwiadomo  jak długo po tym  rozwodzie  żyła.Zdjęcia  wskazują na  przedział  czasu między  rokiem
2009 - a  2010 oraz  na związek ze  sprawą  Papały w którą   mogła być  umyślnie wciągnięta  przez2009 - a  2010 oraz  na związek ze  sprawą  Papały w którą   mogła być  umyślnie wciągnięta  przez
służby specjalne dla  upozorowania ich  planów i  akcji.Na  dodatek  sprawa  Papały służby specjalne dla  upozorowania ich  planów i  akcji.Na  dodatek  sprawa  Papały była szerokobyła szeroko  
nagłośniona .nagłośniona .

                   DOMINIKA
Fałszywa                                                  Prawdziwa                                                 Fałszywa 
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Kto rządzi Erą

Elektrim musi uzgadniać decyzje z Janem Kulczykiem

Kto rządzi Erą

SPÓŁKI

Dokończenie 1

W razie braku porozumienia odnośnie do wypłacania dywidend umowa przewiduje, że Elek-
trim zobowiązuje się głosować za wypłatą na rzecz wspólników 50 proc. zysku spółki PTC
po opodatkowaniu.

Porozumienie, w którego posiadaniu jest "Rzeczpospolita", mieści się na jednej kartce papie-
ru. Zdaniem Jana Kulczyka porozumienie z 29 lutego 1996 roku, zawarte między Elektrim
SA a Kulczyk Holding SA w sprawie Polskiej Telefonii Cyfrowej, obowiązuje.

- Jest to porozumienie, które działa w dwie strony. Najpierw Elektrim będzie z Kulczyk Hol-
ding uzgadniał najważniejsze sprawy, a potem będzie to poruszane na spotkaniach wspólni-
ków. Zgodzili się na to wszyscy akcjonariusze PTC. To porozumienie jest w gruncie rzeczy
umową dotyczącą kierowania spółką. Nie ogranicza praw Elektrimu, gdyż to nie tylko Elek-
trim musi z Kulczyk Holding sprawy uzgadniać, ale również Kulczyk Holding musi uzgad-
niać je z Elektrimem. To jest umowa akcjonariuszy, która reguluje zachowanie się właścicieli.
Dzięki niemu możemy występować blokiem w stosunku do partnerów zagranicznych - mówi
Jan Kulczyk. Jego zdaniem należy uwzględnić, że chodzi tu nie tylko o 4,8 proc. akcji Kul-
czyk Holding, ale wraz z akcjami posiadanymi przez Wartę i wcześniejszą opcją na akcje w
Elektrimie jest to ponad 17 proc. Zdaniem Jana Kulczyka przy tych proporcjach nie można
mówić o ograniczeniu praw jednej ze stron. Właścicielami PTC są: Elektrim, Polpager, US
West, De-Te Mobil, Elektrim Autoinvest, TUiR Warta oraz Kulczyk Holding. Wprospekcie
emisyjnym PTC z 1997 roku można przeczytać, że kontrola rady nadzorczej i wybór zarządu
należy do trzech najważniejszych spółek: US West, DeTe Mobil i Elektrim. Nie ma w nim
mowy o Kulczyk Holding.
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Z pytaniami dotyczącymi porozumienia zwróciliśmy się również do Elektrimu,  prosząc o
szybką odpowiedź. Pytaliśmy m. in. :

1. Dlaczego Elektrim SA zgodził się głosować w sprawach dotyczących otrzymania i odno-
wienia licencji, podniesienia kapitału, zmian umowy spółki, wypłacania dywidend, wyzna-
czania członków zarządu i rady nadzorczej po uzgodnieniu decyzji z Janem Kulczykiem?

2. Czy Elektrim SA informował o treści porozumienia Komisję Papierów Wartościowych (je-
żeli tak, to kiedy?) lub podawał te informacje w prospekcie emisyjnym?

3. Czy poza tym porozumieniem oraz porozumieniem w sprawie warunkowej sprzedaży 6,5
proc. akcji Kulczyk Holding istnieją jakieś inne porozumienia z Janem Kulczykiem lub Kul-
czyk Holding?

4. Czy o porozumieniu wiedzieli US West, DeTe Mobil - udziałowcy PTC sp. z o. o?

W piątek wieczorem, Elektrim zapowiedział udzielenie odpowiedzi w poniedziałek.

Rafał Kasprów

Elektrim musi uzgadniać najważniejsze decyzje dotyczące spółki Polska Telefonia Cy-
frowa, operatora sieci komórkowej Era GSM, zfirmą Kulczyk Holding.

Bez uzgodnienia z firmą poznańskiego biznesmena Elektrim nie może w PTC m. in. : wyzna-
czyć członków zarządu i rady nadzorczej, wprowadzać zmian do umowy spółki, wypłacać dywi-
dendy.Jedna z najważniejszych części majątku Elektrimu to 32,5 proc udziałów, które posiada w
Polskiej  Telefonii  Cyfrowej (PTC). Wartość posiadanych przez Elektrim udziałów tej  bardzo
szybko rozwijającej się firmy wynosi zdaniem analityków kilkaset milionów USD. Wartość PTC
wyceniana jest bowiem na 1,7-2,5 mld USD. Trzy miesiące temu Elektrim ujawnił, że Kulczyk
Holding ma prawo odkupić 6,5 proc. udziałów w PTC po cenie niewiele wyższej od kosztów ob-
jęcia. Inaczej mówiąc, miał prawo kupić za kilka milionów USD udziały warte ponad 100 mln
USD.Wywołało to skandal, który spowodował znaczny spadek cen akcji Elektrimu. Cała sprawa
została zakończona ugodą, na mocy której Kulczyk Holding zrezygnował z prawa zakupu w za-
mian za 25 mln USD.Tymczasem okazuje się, że nie ujawniono wszystkich związków, jakie łą-
czą obie firmy. Na mocy porozumienia, które zawarł Elektrim SA z Kulczyk Holding, warszaw-
ski konglomerat ma znacznie mniej do powiedzenia w spółce Polska Telefonia Cyfrowa, niż do
tej pory sądzono.

Porozumienie między Elektrim SA, Elektrim Autoinvest SA i Kulczyk Holding SA reprezento-
wanym przez Jana Kulczyka zostało zawarte 29 lutego 1996 roku. Część jego treści do dzisiaj
nie była znana opinii publicznej.Zgodnie z porozumieniem Elektrim zobowiązuje się głosować
w najważniejszych sprawach dopiero po uzgodnieniu stanowisk z Kulczyk Holding. Zgody wy-
magają: podniesienie kapitału przez wspólników powyżej równowartości 300 mln ecu, jakiekol-
wiek zmiany umowy spółki, ustalenia lub zmiany polityki spółki w zakresie wypłacania dywi-
dend, akceptacja przeniesienia jakichkolwiek udziałów w spółce z wyjątkiem udziałów Elektrim
SA ponad 26 procent kapitału zakładowego, powoływanie członków rady nadzorczej,
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 członków zarządu, ustalanie lub zmiany w zakresie wewnętrznych procedur działania zarządu i
rady nadzorczej, podjęcie decyzji w przedmiocie jakichkolwiek postanowień i warunków nie-
zbędnych do otrzymania lub odnowienia licencji innych niż wskazane w ofercie firmy.

Autor:  Rafał Kasprów Data wydania:   1999.03.06

Gazeta:  Rzeczpospolita

Po wejściu w biznes browarniczy Kulczyk działał w biznesie ubezpieczeniowym (był mniejszościo-
wym akcjonariuszem państwowej Warty, pod koniec lat 90. przejął nad nią kontrolę, odkupując 
udziały od Skarbu Państwa) i bankowym (w 1997 r. razem z Wartą odkupił od państwa jedną 
czwartą akcji Powszechnego Banku Kredytowego, które rok później sprzedał austriackiemu Credi-
tanstalt; był też udziałowcem Volkswagen Bank Polska – tu udziału państwa nie było, była nato-
miast kontynuacja współpracy z niemieckim koncernem).

Sporo zamieszania wywołało jego zaangażowanie w telefonię komórkową. Także tu nie zabrakło 
styku biznesu i państwa. W połowie lat 90. Kulczyk był jednym z inicjatorów powołania Polskiej 
Telefonii Cyfrowej, jednej z trzech (początkowo dwóch) firm, które przez wiele lat dzieliły się tym 
rynkiem w Polsce. Wszystkie trzy zostały utworzone przez państwowe firmy. Kulczyk był jednym z
nielicznych partnerów tych przedsięwzięć. Podobno to dzięki niemu PTC otrzymała potrzebną do 
działania koncesję. Biznesmen miał niespełna 5-proc. udział w spółce uzyskany kosztem kilkunastu
milionów złotych. Po kilku latach okazało się, że ma też opcję taniego odkupu akcji PTC od pań-
stwowego konglomeratu Elektrim. Gdy wybuchła burza wokół tej informacji (Elektrim należał 
wówczas do największych firm notowanych na warszawskiej giełdzie, a mniejszościowi udziałow-
cy nie wiedzieli o umowie), Kulczyk zgodził się zrezygnować z kupna akcji w zamian za 100 mln 
zł. Później zarobił też na sprzedaży akcji PTC Elektrimowi i na tym, że swój pakiet państwowej 
spółce sprzedała kontrolowana przez niego Warta. PTC działała pod marką Era. Dziś to T-Mobile 
Polska, firma należąca do grupy Deutsche Telekom.

Chociaż w części najgłośniejszych biznesów Kulczyk wytrzymał dłużej: współpracę z Volkswage-
nem zakończył dopiero kilka lat temu, w biznesie piwowarskim jego spółka jest nadal obecna, po-
dobnie jest z autostradą, z Warty wyszedł po ponad 10 latach, z Telekomunikacji – po czterech, to 
nie brak przykładów transakcji, w których był tylko (i aż) spinaczem pozwalającym dużym, zwykle 
zagranicznym partnerom na wejście na nasz rynek. Albo funkcjonował jak pośrednik – kupował pa-
kiety akcji spółek i po niedługim czasie sprzedawał je z zyskiem. 
                                       SKĄD  MIAŁ NA  TO PIENIĄDZE ?
A że były to zwykle transakcje dotyczące prywatyzowanych firm, zaś ich kwoty szły w setki milio-
nów, jeśli nie miliardy złotych, to nic dziwnego, że biznesmen budził kontrowersje. Podsycało je to,
że wśród prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych kontrolowanych przez niego spółek nie 
brakowało byłych polityków i działaczy (choć nie tylko, jest i były redaktor naczelny „Gazety 
Prawnej”). 
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Kulczyk Investments

Kulczyk Investments Société Anonyme (dawniej Kulczyk Investment House) 

Państwo  Luksemburg 
Data założenia 2007 

Forma prawna Société Anonyme 
Dane finansowe 

Kapitał zakładowy 
3,8 mln euro
(ażio: 379,5 mln euro) 

Kulczyk Investments SA (dawniej Kulczyk Investment House SA) – przedsiębiorstwo z siedzibą
w Luksemburgu, założone w 2007, prowadzące działalność inwestycyjną. Jest właścicielem akty-
wów w branży energetycznej, ropy i gazu, infrastruktury, nieruchomościach oraz nowych technolo-
gii. W listopadzie 2008 spółka ogłosiła zmianę nazwy z Kulczyk Investment House na Kulczyk In-
vestments. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od nazwiska zmarłego 29 lipca 2015 biznesmena i za-
łożyciela Kulczyk Holding, Jana Kulczyka, pełniącego do swojej śmierci funkcję przewodniczące-
go rady nadzorczej Kulczyk Investments. 

Przedsiębiorstwem kieruje zarząd, w skład którego wchodzą: 

• Sebastian Kulczyk (Chief Executive Officer) 
• Mariusz Nowak (Członek Zarządu Kulczyk Investments) 
• Łukasz Rędziniak (General Counsel, Członek Zarządu Kulczyk Investments) 
• Dawid Jakubowicz (Członek Zarządu Kulczyk Investments) 
• Jarosław Sroka (Członek Zarządu KI ONE) 
• Dagmara Cieśla (Członek Zarządu KI ONE)

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

• Prof. Waldemar Frąckowiak 
• Wolfgang M. Fritz 
• Tomasz Piotr Mikołajczak

W tworzeniu i realizacji międzynarodowych strategii rozwoju w latach 2012 – 2014 zarząd 
wspiera Międzynarodowa Rada Doradców, w składzie: 

• James L. Jones (ang.), emerytowany generał Marines, były doradca ds. bezpieczeństwa na-
rodowego w kancelarii prezydenta Barracka Obamy. Były dowódca NATO. 

• Horst Köhler, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec (2004-2009) oraz przewodniczący 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego i dyrektor EBOiR 

• Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1995-2005), uczestnik mię-
dzynarodowego życia publicznego.

Siedziba Kulczyk Investments mieści się w Luksemburgu. 
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Sektory działalności

Przemysł chemiczny

Kulczyk Investments, poprzez spółkę zależną KI Chemistry, jest większościowym akcjonariuszem 
Ciech SA., wiodącej grupy chemicznej w Europie, znajdującej się w gronie pięćdziesięciu najwięk-
szych przedsiębiorstw w Polsce. Jako strategiczny inwestor Ciechu, Kulczyk Investments wdraża 
długoterminowy plan restrukturyzacji i rozwoju spółki w oparciu o własne kompetencje, międzyna-
rodową obecność i  mafijne zaplecze kapitałowe niezbędne do dalszej ekspansji tego przedsiębior-
stwa. Grupa Kulczyk jest obecna w sektorze chemicznym od dekady. W latach 2003–2011, Kulczyk
Investments, poprzez spółkę zależną Kulczyk Holding, był właścicielem zakładów chemicznych 
POCH z Gliwic. 

Infrastruktura

Za pośrednictwem spółek zależnych z  rajów podatkowych  Kulczyk Investments realizuje strate-
giczne inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce. 1 grudnia 2011 roku, na pół roku przed ter-
minem, został oddany do użytku drugi odcinek autostrady A2 do granicy z Niemcami w Świecku, 
będący największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w Polsce realizowanym w ramach partner-
stwa publicznego-prywatnego oraz największym projektem związanym z ochroną środowiska. 
Łączne nakłady inwestycyjne budowy obydwu odcinków autostrady (Konin – Nowy Tomyśl i 
Nowy Tomyśl – Świecko) wyniosły ponad 9 mld zł. 

Surowce mineralne

Kulczyk Investments inwestuje długofalowo w poszukiwanie i wydobycie surowców mineralnych, 
głównie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rud żelaza i węgla kamiennego. Spółka konsekwentnie
buduje zdywersyfikowany geograficznie portfel projektów o zróżnicowanym profilu ryzyka i stop-
niu zaawansowania: od przedsięwzięć poszukiwawczych, poprzez aktywa w fazie zagospodarowa-
nia, po projekty wydobywcze. Grupa firm z  rajów podatkowych prowadzi łącznie ponad 100 pro-
jektów w 30 krajach na 4 kontynentach, na terenach koncesyjnych o łącznej powierzchni ponad 260
tys. km², czyli obszarze przekraczającym połowę powierzchni Polski. 

Nowe technologie

Poprzez Manta Ray VC Kulczyk Investments inwestują w firmy technologiczne na całym świecie. 
Fundusz venture capital koncentruje się na spółkach tworzących innowacyjne produkty lub świad-
czących usługi o globalnym potencjale.

Nieruchomości

Poprzez podmioty zależne w rajach podatkowych Kulczyk Investments zarządza portfelem nieru-
chomości. W 2010 Kulczyk Investments w partnerstwie z Silverstein Properties, jednym z najbar-
dziej znanych amerykańskich przedsiębiorstw działających w branży nieruchomości, powołał spół-
kę Kulczyk Silverstein Properties, która działa na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
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Inwestycje

Kulczyk Investments, pośrednio bądź bezpośrednio, posiada akcje lub udziały spółek: 

Inwestycje aktualne 

• Nowe technologie: Manta Ray VC, Beyond.pl, Stanusch Technologies, Fibaro 
• Surowce mineralne: Serinus Energy, QKR Namibia Navachab Gold Mine 
• Przemysł chemiczny: Ciech 
• Infrastruktura: Autostrada Wielkopolska SA, Autostrada Wielkopolska II SA, Autostrada 

Eksploatacja SA 
• Browarnictwo: AB InBev 
• Nieruchomości: Kulczyk Real Estate Holding S.ar.l., Kulczyk Silverstein Properties

Inwestycje zrealizowane 

• Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska SA, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA 
GSM) 

• Paliwa: PKN Orlen SA 
• Usługi finansowe: TUiR Warta SA, PTE WARTA S.A. 
• Motoryzacja: Škoda Auto Polska SA, Kulczyk Pon Investment B.V. 
• Przemysł chemiczny: POCH SA 
• Browarnictwo: Kompania Piwowarska SA 
• Logistyka: Pekaes SA

recepcja@kulczykinvestments.com
Kulczyk Investments
35, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
+352 27 20 30 20

KI One ul. Krucza 24/26  00-526 Warszawa Polska +48 22 522 32 00

Kulczyk Investments S.A. (UK Representative Office)

Palladium House 

1-4 Argyll Street W1F 7LD London

United Kingdom
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Krystyna  Ziemlańska                                                           Lublin, dnia 19.01.2021                           
20- 860   Lublin
ul. Paderewskiego 4-179

  SYGN  akt PR 1 Ds. 3430.2020

                                                                                 SĄD  REJONOWY
                                                                                     za  pośrednictwem 
                                                                        Prokuratury  Rejonowej Poznań Nowe  Miasto 
                                                                                        ul. Solna 10
                                                                                     61-736 Poznań  

Zażalenie na postanowienie z dnia 31.12 2021 
 doręczone w dniu 12  stycznia 2021( polecony) 
 Prokurator Beaty  Trawczyńskiej .

Zaskarżam  postanowieni o   odmowie wszczęcia  postępowania przygotowawczego w  sprawie  za-
wiadomienia z  dnia  14 września 2020  roku.

UZASADNIENIE
Prokurator  Trawczyńska naruszyła  Art.  305  KPK  pargf 1  który  mówi, że : 
Art. 305. KPK  Postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa
§ 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadze-
nia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o 
odmowie wszczęcia śledztwa.

Tymczasem,  zamiast  niezwłocznie  otrzymałam  postanowienie po  4  miesiącach   i w tym czasie  
można było  przeprowadzić  śledztwo  lub dochodzenie  albo  przynajmniej  je zacząć. 

Następnie- Prokurator  Trawczyńska  powołuje  się w  postanowieniu  na Art.  17  KPK  to jest : 
Art. 17. KPK   Negatywne przesłanki procesowe
§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1)  czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 
popełnienia;

Jak wykazałam w  zawiadomieniu,  nie tylko, że  wskazane  czyny  zostały  popełnione  to w dodat-
ku dostarczyłam  niepodważalnych dowodów    jak na  przykład  materiał  zdjęciowy, prasowy  oraz
zestawienie  materiałów  foto, które  niezbicie  wykazują   zamordowanie oraz podmienienie rodzi-
ny Kulczyków    oraz    przywłaszczenie  ich majątku i prowadzenie działalności  przez  podstawio-
ne osoby  jako rodzina Kulczyków.

                                  Co do  tego nie ma  najmniejszych wątpliwości. 
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Zamiast  logicznych  argumentów  Prokurator   Trawczyńska  ob rzuciła  mnie  błotem w  swoim
postanowieniu  czyli znieważyła poprzez  stwierdzenie  czy sugerowanie , że  treść  mojego  zawia-
domienia  jest  rzekomo  dziwaczna,  wielowątkowa, nielogiczna  oraz  rzekomo  niezrozumiała,
irracjonalna-  z  czego można  wysnuć wniosek, że  mam  jakieś  zaburzenia  psychiczne  , które
mnie  popchnęły  do takich sformułowań. Jest to ze  strony Prokurator  Trawczyńskiej  atak na
moją  osobę  zamiast  logicznych  i konstruktywnych wniosków  czy  takowego  uzasadnienia  do
odmowy. 

W  tej sprawie  nie jestem  osobą  pokrzywdzoną  ale mam  prawo  do  przystąpienia   do postępo-
wania  na  podstawie  Art. 9 KPK   jako osoba  bezpośrednio zainteresowana  : 

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

W  tej sprawie  organ  miał  obowiązek  podjąć z  urzędu  czynności  określone w  Art. 297 KPK:  

KPK   Dział VII. Postępowanie przygotowawcze 
Rozdział 33. Przepisy ogólne 
Art. 297. Cele postępowania przygotowawczego 
§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo – to zostało 
ustalone  w  zawiadomieniu 
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy;
3) zebranie danych stosownie do art. 213 ustalanie tożsamości oskarżonego i art. 214 wywiad śro-
dowiskowy o oskarżonym;
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody -to
zostało ustalone  w  zawiadomieniu 
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu – dowody  zo-
stały wniesione   przy zawiadomieniu  o  przestępstwie   jako dowody podstawowe  nie  budzą-
ce  wątpliwości co do popełnienia  przestępstw

Z  uwagi na  interes  społeczny,  jaki zachodzi w  tej sprawie,  nie można  było jej oddalić.

Krzysztof Gruszecki w Komentarzu do ustawy próbując zdefiniować pojęcie interesu społecznego 
powołuje się na M. Wyrzykowskiego i określając interes społeczny jako "interes wszystkich ludzi 
żyjących w ramach politycznie zorganizowanej wspólnoty, gdzie zapewniona jest realizacja okre-
ślonych, legitymowanych interesów ogółu, zorganizowanego w konkretnej postaci z poszanowa-
niem wolności jednostki jako niezbędnej części składowej dobra publicznego, przy czym realizacja 
i ochrona tak przyjętych ogólnych interesów powinna być wymagana bezwarunkowo w celu zapew-
nienia egzystencji i wspólnego, pokojowego życia społeczeństwa złożonego z grup, 
części składowych i jednostek mających zróżnicowane interesy i potrzeby".  

Chodzi po prostu o  ściganie  każdego przestępstwa , niezależnie  od tego, czy  osoba  która o  nim 
zawiadamia  jest  pokrzywdzona.  Jest to  rolą  prokuratury, policji  oraz  sądu. 

Przestępstwo –   jakie tu zachodzi - to czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szko-
dliwy lub społecznie niebezpieczny,  konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa
karnego  jako zbrodnia a  nawet  zbrodnie,  bo popełniono  ich kilka na całej rodzinie  Kulczyków. 
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Przestępstwa ścigane z urzędu –to między  innymi  zabójstwo.

Zabójstwo jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że organy ścigania same podejmują
konieczne działania w razie powzięcia wiadomości o podejrzeniu pozbawienia kogoś życia. 

Uważam, że  należy wnieść  stosowne zażalenie,  ponieważ   Prokurator Trawczyńska  naruszyła
Art. 271  KK  czyli poświadczyła  nieprawdę co do  okoliczności  prawnych  mojego zawiadomie-
nia z  14  września 2020   roku i  mnie znieważyła.  Bowiem nie da  się  zaprzeczyć  ewidentniej
różnicy w wyglądzie   rodziny  Kulczyków  przed  i po  ich zamordowaniu. 

           Jan  i Grażyna  Kulczykowie 

Oraz  ich dzieci  wg zawiadomienia.       
                                                                                        Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                                Redaktor Naczelna  Wydawnictwa  Biały Orzeł
                                                                                          naukowiec,  historyk,
                                                                                  ……………………………………
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Krystyna   Ziemlańska                                                       Dnia 08. 02.2021
    20- 860  Lublin
Paderewski Street 4/179
                e- mail:  
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                                       Prokuratura Rejonowa 
                                                                               Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu
                                                                                        ul. Solna 10
                                                                                         61-736 Poznań 

Sygn  PR 1  DS .3430. 2020 z dnia 1  luty  2021    
doręczone w  dniu  8 luty 2021
  zarządzenie w  przedmiocie odmowy  przyjęcia  zażalenia  z dnia  19 stycznia  2021  jako wniesio-
nego  przez  osobę  nieuprawnioną – wg Prokurator  Beaty  Trawczyńskiej.

                              SPRZECIW  NA ZARZĄDZENIE  

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

Wnoszę  sprzeciw na   zarządzenie  Prokurator  Trawczyńskiej  jako oparte na niewłaściwych  
przepisach.  Zarządzenie powołuje się  na  Art.  429  kpk  pargf 2 –  że  rzekomo na  to zarządzenie 
przysługuje zażalenie  do sądu.   Niestety,  artykuł ten  dotyczy  odmowy  przyjęcia  środka  odwo-
ławczego  przez  prezesa  sądu a nie  przez  prokuraturę: 
Art. 429. KPK
Odmowa przyjęcia środka odwoławczego
§ 1.  Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony zo-
stał po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy.
§ 2.  Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego na podstawie § 1 lub art. 120 
braki formalne pisma procesowego § 2 przysługuje zażalenie.

Jak  wynika z  pargf 2   na  który powołuje się  Prokurator  Trawczyńska-  musi  zajść  oko-
liczność  określona w  pargf 1  czyli  odmowa  przyjęcia  środka  odwoławczego  przez  pre-
zesa  sądu  lub  braki  formalne  pisma procesowego.  Jak widać,    Prokurator  Trawczyńska
nie zna  prawa  i je  nagina   .  Popełniła  przestępstwo z  Art. 271  KK  to poświadczenie
nieprawdy co do  okoliczności  prawnych  oraz  nie dopełniła  obowiązku   przekazania  za-
żalenia z dnia  19 stycznia  do właściwego sądu,  z  naruszenia  Art. 231  KK-  ponieważ
blokuje  moje zawiadomienie  o  przestępstwie  czyli nie  dopuszcza do  wszczęcia  postępo-
wania  karnego z  naruszenia  Art. 239    KK.239 k.k. Poplecznictwo – typ przestępstwa po-
legający na utrudnianiu bądź udaremnianiu postępowania karnego przez udzielanie sprawcy
przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej .

Wobec  czego jak powyżej.
  
Skan własnoręcznego podpisu.



Krystyna Ziemlańska                                                                 Dnia 3  marca 2021
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
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SYGN  PR  I  Ds. 3430.2020 
z dnia 22  luty 2021

Pismo od  prokurator  Beaty  Trawczyńskiej.

Prokurator  Trawczyńska  domaga się w tym piśmie  podpisania  mojego zażalenia  na jej  sfałszo-
wane  zarządzenie-  wysłane  drogą  mailową  , które  było   podpisane.  Na  zażaleniu  jest  załą-
czony skan własnoręcznego podpisu wg załączonego  oryginału.
Czyli, że  po raz  kolejny  prok. Trawczyńska  poświadczyła  nieprawdę.

Dwa-  w dniu 23  luty  odebrałam  pismo z tej samej  prokuratury z dnia 17  luty z  tą samą  sygna -
turą  o treści,że   moje  zażalenie jako  prawidłowe   i wniesione  przez  osobę  uprawnioną  zostało
przyjęte  oraz  przesłane  do Sądu  Rejonowego   Poznań Nowe  Miasto    Wilda  III W/Karny.

Kopia  pisma  w  załączeniu.

Wobec  tego  informuję, zgodnie ze sprzeciwem   na  sfałszowane  zarządzenie   prok. Trawczyń-
skiej, że odmawiam  przyjmowania od  tej prokurator    jakichkolwiek  pism oraz  dalszych  fał-
szerstw  i jej  preparacji. 
Skoro została  zaskarżona  to nie może  brać  udziału w postępowaniu   ale  wysila  się  bezczelnie
i dalej mataczy  bezkarnie

Załączniki : 
Pismo z dnia  17  luty 2021 na zarządzenie  Prokuratora   od młodszego referenta   Urszuli  Błaszyk
Sprzeciw  na  zarządzenie z dnia  8  luty 2021 z  podpisem  to jest  skanem.

                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
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