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Wartość  przedmiotu sporu :  wszelkie zyski od sprzedaży  abonamentów  od drugiej  połowy
roku 2002  ponad  bazę  danych  abonamentów poprzedniczki  spółki  T  Mobile  Polskiej  Telefonii
Cyfrowej  ERA  GSM; może to  być  kwota około 100   miliardów złotych wg wyliczeń orientacyj-
nych Powódki.

1. Wnoszę o ustalenie  dokładnej  kwoty  tych  zysków 
na  podstawie  Ustawy  z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych
poprzez  powołanie biegłego  sądowego  rzeczoznawcy  do spraw  finansowych  do przeprowadze-
nia dowodu z opinii biegłych  w  zakresie  ustalenia rzeczywistej wysokości  kwoty  należnej po-
wódce z  tytułu   kradzieży i  przywłaszczenia  praw  autorskich  majątkowych od drugiej połowy  
roku 2002
2. Zasądzenie od  pozwanej wszelkich  kosztów  postępowania  wraz z  kosztami  biegłego sądowe-
go 
3. Udzielenie zwolnienia z kosztów sądowych w całości i obciążenie kosztami  stronę pozwaną.
4. Zwolnienie od  przymusu  adwokackiego to jest  zastępstwa  procesowego  na podstawie  załą-
czonego wniosku.
5. Powołanie biegłego sądowego do ustalenia kradzieży autorskich prawa  majątkowych  wg
 uznania  Sądu  (  wg powódki  nie jest to  konieczne  ) .
6. Zasądzenia powódce   od pozwanej przywłaszczanych przez  pozwaną  nienależnych zysków z 
ukradzionej  i wdrożonej  jej strategii  marketingowej od  drugiej połowu roku 2002 w kwocie  95  
miliardów złotych do  dnia  dzisiejszego  oraz także na  przyszłość to jest w rozliczeniu comiesięcz-
nym zysków  bieżących.                                        1.



7.  Na  podstawie  Ustawy o prawach  autorskich wnoszę zasądzenie  o:
1)zaniechania   dalszego naruszania;
2)usunięcia skutków naruszenia
3)naprawienia wyrządzonej szkody:
a)na zasadach ogólnych poprzez  wydanie uzyskanych korzyści. 
5)ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej w  ca-
łości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez
sąd. 

Uzasadnienie.

W  roku 2002 zostało  wniesione powództwo  do Sądu Okręgowego w Warszawie  przeciwko 
spółce  ERA  GSM , ówczesna siedziba  Aleje Jerozolimskie  181, Warszawa, o odszkodowanie z
tytułu kradzieży naukowej  strategii  marketingowej oraz  wielu innych autorskich projektów  do tej
strategii. Pomimo  wniesienia  niezbitych dowodów na   naruszenie Ustawy  z dnia 4 lutego 1994r.o
prawie autorskim i prawach pokrewnych , Sąd  oddalił powództwo na fałszywej przesłance  praw-
nej to jest na podstawie sfałszowanego  wyroku  uzyskanego za pomocą łapówki  i nie dopuścił do
postępowania dowodowego  to jest   wniosku dowodowego powódki.  Wniosek dowodowy  naka-
zywał    wykazanie  przez  ówczesny  zarząd  spółki PTC ERA GSM reprezentowany przez  byłego
prezesa  zarządu  tej spółki  Bogusława  Kułakowskiego posiadania  przez spółkę  PTC ERA GSM
praw  autorskich do  wdrażanej  od roku 2021  nowej  strategii marketingowej   poprzez  wykaza-
nie, czy    spółka  Era  GSM posiadała  jakieś własne  autorskie  opracowania  lub inne  strategie ,
które przyniosły tej spółce  ogromne  zyski  i dochody. Wówczas  spółka  ERA  GSM  nie wykaza-
ła, że  posiadała  jakąkolwiek inną  strategię  lub inny  projekt  który  mógł  przysporzyć  jej  wiel-
kie  zyski, pozyskane na  nowych  promocjach  jakich  przedtem  nie stosowano. 
W   treści wyroku  Sądu  Okręgowego   Sygnatura akt  IV C 2303/02  sędzia  Mirosława  Kowalska
poświadczyła  nieprawdę, że   nie został  wniesiony żaden wniosek dowodowy oraz, że  naukowy
projekt  powódki to były  nic nie  znaczące  uwagi i zapiski.

Także  jak wynika z  przebiegu  ówczesnej  rozprawy, wg załączonego jej opisu, doszło  do przeku-
pienia  Sądu, na co wskazywało zachowanie  sędzi  Mirosławy Kowalskiej w czasie posiedzenia w
dniu 16 stycznia 20223  roku,    lekceważenie powódki i dowodów i niedwuznaczne  zachowanie,
które wskazywało na z góry  powzięty zamiar  oddalenia powódki  za  korzyść  majątkową  oraz
sfałszowanie  wyroku  .W roku 2002  domagałam się od  spółki PTC ERA GSM  jakichś  śmiesz-
nych  kwot wymienionych w  tym wyroku bo  nie wiedziałam jak  obliczyć autorskie prawa  mająt-
kowe .

Wyrok  Sądu  Okręgowego z roku 2003   został  następnie podtrzymany  przez  Sąd Apelacyjny  ,
ponieważ doszło do  manipulacji z  aktami  powództwa w  Sądzie  Okręgowym i sfałszowania  akt,
poprzez  ich rozformowanie  wbrew  przepisom o opracowaniu akt w  sekretariacie  co miało
wpływ na negatywny wynik postępowania  Sądu Apelacyjnego i co zostało  stwierdzone  przez  po-
wódkę  dopiero w  roku 2020 w czasie  pierwszego  powództwa  przeciwko  T  Mobile  Sygn  akt
XII GW 19/20 prowadzonego przez  SSO Wasiewicza.

Przez   wiele  lat powódka  walczyła  o uznanie jej  praw  majątkowych i udziałów w zyskach po-
przez  nieustanne odwoływanie się do  organów jak prokuratura w Warszawie  , która  jednak  prze-
jawiała  stronnicze podejście i umarzała  oraz  oddalała wszelkie  zawiadomienia  i zażalenia po-
wódki  fałszerstwami to jest poświadczeniami  nieprawdy, co  może świadczyć o  przekupieniu tej
prokuratury  rejonowej w Warszawie  oraz o  układzie  sprawczym.
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W tym czasie  spółka  ERA  GSM  została  przekształcona  w spółkę  akcyjną  na podstawie   pozy-
skania  nieuprawnionych  zysków pochodzących  z  kradzieży autorskiego naukowego  projektu
powódki. 

Zyski  te  były księgowane  jako dochody  z  milionów  nowych  pozyskanych klientów i abonen-
tów  które   pochodziły  z nowych reklam  i promocji , jakie  były  adaptacją  oraz  opracowaniem
strategii powódki  i jej  projektów a  dokładniej  przeróbką  tych projektów  poprzez   ich podrobie -
nie  i podszywanie się  pod  autorstwo    przez dział marketingu spółki  ERA  GSM  oraz  ówcze-
snego prezesa zarządu  PTC ERA  GSM  Bogusława  Kułakowskiego.

  Odpowiedzialność  za ten  proceder  ponosi  przede wszystkim  ówczesny  prezes  zarządu  spółki
ERA  GSM  Bogusław  Kułakowski, posiadacz  czterech dyplomów ( nigdzie nie potwierdzonych
co sprawdzałam) który odbierał  korespondencję   powódki z projektami oraz  samą  strategią. 
Jako powódka  jestem w posiadaniu  koronnego dowodu na kradzież   strategii  marketingowej oraz
innych  projektów autorskich  to jest pisma   faxu od Bogusława  Kułakowskiego   z dnia 
 3 września 2001 roku z jego odręczną adnotacją na  tym faxie  o treści:

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

 Oznacza  to pismo, że   mecenas  Rogalski  świadomy  popełniania  przestępstwa  wykonał  ksero-
kopie  autorskich materiałów  powódki które  następnie  zostały  przerobione w  formie  adaptacji
do  setek tysięcy  promocji, dzięki  którym   zadłużona sieć  i spółka  ERA  GSM  wyrosła na  gi -
ganta  i czołowego operatora   telefonii  cyfrowej w Polsce a może  nawet i w  całej  Europie.

W    piśmie  tym i faksie , który  uzyskałam  kilka  lat później z akt innej sprawy,  chodziło o udzie -
lenie mi odpowiedzi na żądanie zwrotu  wysyłanych do sieci  ERA GSM  projektów   marketingo-
wych z powodu   braku odpowiedzi na  składane  oferty współpracy  i   niedopuszczenie mnie do
spółki   PTC ERA  GSM  jako udziałowca.  

W  piśmie z dnia 7 września 2001  do zarządu spółki  sieci  ERA  GSM     oskarżyłam zarząd spółki
o działanie na jej szkodę   oraz  o przywłaszczenie portfolio  i materiałów   to   jest strategii i  pro-
jektów marketingowych, oraz  o posłużenie się  segmentem tej strategii do  spotu reklamowego
oraz  o wdrażanie  tych projektów  wg treści  pisma.  Również  i to pismo  było przekazane  do ów-
czesnego radcy  sieci  ERA mecenasa  Rogalskiego wg adnotacji  na tym piśmie.   Pismo to   z  tą
adnotacją także  pozyskałam kilka  lat później z akt  innej sprawy  .

Wiele  razy  przez  wiele  lat wnosiłam te pisma  jako dowody do   organów  które stronniczo  odda-
lały  moje skargi,  zapewne  w  układzie  sprawczym z ówczesnym  zarządem spółki  PTC   ERA
GSM.

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

Obecny  pozwany kolejny zarząd  T Mobile  także  nie  był świadomy tego procederu, ale  jest na-
stępcą  bezprawnym i ponosi   odpowiedzialność  za  przestępstwa  Bogusława  Kułakowskiego oraz
jego działu  marketingu, ponieważ  został  przeze  mnie poinformowany we  wrześniu 2021  pisma-
mi  an ten  temat na  które  nie udzielił  mi odpowiedzi.
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Także  radcy  prawni  sieci  ERA doskonale wiedzieli o kradzieży  praw  autorskich majątkowych
i nagłym wzroście  dochodów zadłużonej  uprzednio spółki  ale  działali w  interesie spółki  oraz  jej
zarządu.  Nawet  nasyłali na mnie komorników  na podstawie  sfałszowanych przeciwko  mnie na-
kazów  i  innych dokumentów  o  rzekomych długach  i zaleganiu  z płatnościami  za  korzystanie z
telefonu  komórkowego i  abonamentu , którego wtedy w sieci  ERA  nie posiadałam, celem  zastra-
szania mnie  i wywierania  presji. 
  
Jest  o tym  nawet  mowa  w oddalonym przez  Sąd  wniosku dowodowym z  roku 2002, przy  czym
akcje  takie  były  przeciwko  mnie  kilkakrotnie  ponawiane w  latach późniejszych, gdy  wnosiłam
w.w  skargi do  organów. Także i  sprawy  karne z  tytułu podrobienia  tych  nakazów  i innych do-
kumentów  wnoszone do  prokuratur były oddalane  i umarzane na korzyść  spółki  ERA  GSM. 
  
Wg  danych  zbieranych  przeze  mnie  sukcesywnie  przez  lata,  już w roku 2002  spółka  ERA
GSM, która   była zadłużona  na kilka  miliardów złotych,  nagle zaczęła  spłacać  te  długi,   fałszu-
jąc  sprawozdania finansowe, jako  rzekome zyski z pozyskanej  olbrzymiej  bazy  abonentów.

Działo się  tak  na skutek  zmiany  wizerunku spółki  , która  do czasu  wdrażania  mojej strategii ,
miała  tylko jeden  nieatrakcyjny  folder z promocją  usług   Pakiet dla zaawansowanych-   a potem
zaczęły się pojawiać  nagle  w  milionowych nakładach  atrakcyjne  i przebojowe  reklamy, które
przyciągały miliony nowych  klientów.  Reklamy te  zawierały elementy  mojej  strategii , wdrażane
pośrednio   poprzez  naśladownictwo  i umiejętne  podrabianie  i przerabianie, ale  sens tych przeró-
bek  i  założenia  psychologiczne  i strategiczne   były takie same. Wykazałam te liczne zbieżności
w pozwie z  roku 2002 ale  zostały one nazwane  przez  ówczesny  Sąd  nic nie znaczącymi adnota-
cjami  i uwagami  czynionymi na folderach.  
 Po oddaleniu  tego powództwa oraz  samej  apelacji  nadal  trwało  wdrażanie  mojej strategii i  dal-
sze  zyski  z  pozyskiwanych  abonentów  spółki ERA  GSM, co tylko świadczy o układach zarządu
sieci  ERA  w  organach,w  których  nic  nie  mogłam uzyskać  przeciwko  sprawcom.

W  roku  2021  złożyłam  obecnemu  zarządowi  nowej spółki  T  Mobile  propozycję  ugody w for-
mie  umowy  ugody pozasądowej , ale  nie  otrzymałam  na moje  pisma  odpowiedzi.

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

Polem eksploatacji jest w szczególności:
utrwalenie      -  zwielokrotniane  - wprowadzane do obrotu 

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

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

                                                              4.



Podmiot praw autorskich :
podmiotem prawa jest twórca - prawo autorskie powstaje w sposób pierwotny, tzn. twórca z
mocy prawa uzyskuje ochronę w momencie stworzenia utworu, nie jest konieczny dodatko-
wy akt prawny.  Nie ma minimalnego wieku aby uzyskać status twórcy w rozumieniu prawa
autorskiego. Wykształcenie również na to nie wypływa ani stan zdrowia.

 Moje   ówczesne  wykształcenie   zwłaszcza  prawne  było  jeszcze  dość  słabe,   co  było
przeciwko  mnie  wykorzystywane  . Nie stać mnie  było na adwokata  ale  obecnie  po wie-
lu  latach  samokształcenia i uzupełniania wiedzy  jestem  inną osobą, której  nie można  już
tak lekceważyć.

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

Rozdział 1
Przedmiot prawa autorskiego

Art.1.1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wy-
rażenia (utwór). 

2.W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1)wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystycz-
ne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) 

Art.2.1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie,  przeróbka, adaptacja, jest
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 

2.Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego
(prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypad-
ku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie
opracowania 

Rozdział 2
Podmiot prawa autorskiego
Art.8.1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2.Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na eg-
zemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny 
sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. 

Oddział 2
Autorskie prawa majątkowe
Art.17.Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z 
utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzysta-
nie z  utworu.
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Rozdział 9
Ochrona autorskich praw majątkowych
Art.79.1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od oso-
by, która naruszyła te prawa:
1)zaniechania naruszania;
2)usunięcia skutków naruszenia;
3)naprawienia wyrządzonej szkody:
a)na zasadach ogólnych albo
b)3)poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w
przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwi-
li jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z 
utworu;
4)wydania uzyskanych korzyści. 

2.Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego 
albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub poda-
nia do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej 
sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. 

Wraz  z  odpowiedzialnością  karną: 
Rozdział 14
Odpowiedzialność karna
Art.115.1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 3.2.

Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy
utwór w wersji  oryginalnej albo w postaci opracowania,  artystyczne wykonanie albo publicznie
zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
3.Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej winny sposób niż określony w ust. 1
 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone wart. 16, art. 17, art. 18, art.
19ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych wart.
193 ust. 2 lub art. 20ust. 1–4,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku.

Art.116.1. Kto bez uprawnienia  albo wbrew jego warunkom  rozpowszechnia cudzy utwór  w
wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
nadanie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.2.
 
Jeżeli  sprawca  dopuszcza  się  czynu  określonego  w  ust.1w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowej,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.3.
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1stałe źródło dochodu
albo działalność przestępną, określoną w ust. 1,organizuje lub nią kieruje,podlega karze pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 

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

Art. 284 KK 
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.

Ponieważ  nie jestem w stanie  ustalić obecnie  rzędu zaległych  należnych  mi kwot  od pozwanej,
należy je ustalić na drodze  postępowania  jak się domagam w powództwie. 
Posiadam  dane z  lat poprzednich o  kroczących zyskach   spółki   ERA   GSM  i jej następców
wg załączonych dowodów. Dowody te  to opracowania z powództwa z  roku 2002,  oraz  foldery  i
ulotki wraz  ich szczegółowymi opisami.  Nie są  to wszystkie  foldery i ulotki  promocyjne  zawie-
rające  wdrożoną strategię  marketingową  oraz  inne autorskie  projekty,   są to  zachowane  foldery
z  akt sprawy,  które  przez  lata  uległy  rozproszeniu i jeśli  dowody te  będą  niewystarczające dla
Sądu, to Sąd    ma prawo  zażądać  od  pozwanej  przedstawienia  pełnych akt powództwa z  roku
2002.
 
Podstawa  prawna Ustawy : 
Art. 80 [Zabezpieczenie; przepadek] 
1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w któ-
rym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytocze-
niem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek
mającego w tym interes prawny:
1)o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń;
2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udo-
stępnienia  określonej  przez  sąd  dokumentacji  mającej  znaczenie  dla  roszczeń,  o których
mowa w art. 79 ust. 1.
                                                                            
DOWODY 
Załączone dowody  były jako foldery i ulotki oraz inne  opracowania promocyjne  zwielokrotniane  
i wprowadzane do obrotu w milionowych  nakładach w całej  Polsce we wszystkich mediach.   
Zawierają  podkreślenia  oraz  uwagi  nawiązujące do  szczegółowych opisów  i analiz, które  wy-
kazują zbieżności z  autorskimi  projektami. 

Poniżej   celem  uświadomienia  sposobu  wdrażania  strategii  know -  how  jest  przykład  podro-
bionej  reklamy : 
„Era Domowa” (dla osób fizycznych) oraz „Era Firmowa” (dla podmiotów gospodarczych).  
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Pakiety te zostały opracowane na bazie  strategii  marketingowej tylko pod zmienionymi nazwami. 
W strategii jest   Era  Family tutaj  jako Era  Domowa i Era  Biznes    jako  Era  Firmowa. 
                                                         Dane  z roku 2020 z Wikipedii  .

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

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

W wyniku przejęcia pakietu większościowego – (pozostała operatorem) przeprowadzono rebran-
ding i od 5 czerwca 2011 roku sieć działa pod międzynarodową marką T-Mobile.    

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

1. opracowanie nowej strategii marki w oparciu o badania rynkowe i konsumenckie 
2. opracowanie identyfikacji wizualnej marki 
3. implementacja zmian we wszystkich kanałach komunikacji z klientem 
4. zakomunikowanie zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji

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

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

                                                                                       
      Powyższe  wyjaśnienie,  odpowiada  w całości zmianie wizerunku firmy zgodnie

                        ze  strategią  powódki i  wieloma  innymi  autorskimi projektami. 
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                   Nawiązując   do w/w  rebrandingu  uzupełniam  co następuje : 

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

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

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

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

Oficjalne zapisy dotyczące identyfikacji wizualnej mogą zostać poszerzone o księgę komunikacji
werbalnej, która zawiera ustalenia dotyczące nazwy, sloganu firmowego, haseł reklamowych, słów
kluczowych nazewnictwa produktów i ofert, słów kluczowych, wzorcowych tekstów (wymienione
elementy obok werbalnej przyjmują także formę wizualną).
  O roli corporate identity nie należy zatem zapominać, ani jej bagatelizować. Sukces wielu marek
zależy bowiem obecnie w dużej mierze od łatwej do zapamiętania nazwy, symboli, a także od ofe-
rowanych korzyści emocjonalnych. Profesjonalne, spójne i konsekwentne CI jest podstawą istnienia
firmy na rynku.  Corporate identity powinno zatem dotyczyć przedsiębiorstwa, jako całości, gdy do-
piero na poziomie całej organizacji można budować zaufanie otoczenia do produktów i wartości
głoszonych przez dane przedsiębiorstwo.(...)    

I tak z pozycji  najgorszej firmy  na rynku  usług  telefonii cyfrowej  dzięki mnie, sieć  ERA  GSM  
obecnie  T Mobile  został  liderem  na  rynku w  Polsce .
Moją  strategię  wysłałam w  kilku częściach  do  prezesa  zarządu  Polskiej  Telefonii  Cyfrowej w
sierpniu  , wrześniu i w  październiku 2001  roku  , Bogusława  Kułakowskiego,  dokładna data
nadania  strategii  16  października  2001  roku,  a  przedtem   wysłałam wiele  innych   projektów
graficznych  oraz  opracowań  marketingowych.  
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W  listopadzie  2001  r, z powodu  braku odpowiedzi  oraz akceptacji mojej strategii ,podejrzewając
jej kradzież,wniosłam  zawiadomienie  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa do  Prokuratury
Rejonowej  Warszawa  Ochota , która  od razu rutynowo  umorzyła  postępowanie a następnie  zo-
stałam zasypana  fałszerstwami sieci ERA  oraz  komornika  Sądu  Rejonowego w  Lublinie z  wy-
myśloną  egzekucją za    rzekomo zaległe  należności za  telefon  komórkowy,  które  nie istniały .

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

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

16 stycznia 2003  roku  miało  miejsce jedyne posiedzenie w  Sądzie  Okręgowym w  Warszawie, z
udziałem ochroniarzy i radcy prawnego sieci ERA.  Po posiedzeniu Sędzia  chyłkiem  uciekała  ko-
rytarzem  pod  ścianami.  

  Dopiero  w roku  2008  uzyskałam   dowód  z  dokumentu na  skserowanie    mojej  strategi,   to
jest  moje  pismo  z dnia   3  sierpnia  2001  roku, z adnotacją  odręczną    prezesa  sieci  ERA  Bo-
gusława  Kułakowskiego ,  do  ich ówczesnego  radcy Janusza  Wróbla, o skserowaniu  moich  ma-
teriałów  oraz  odesłaniu  do  mnie  później, ale  była  to  tylko niewielka  część  materiałów,  bez
strategii z    16  października  2001  roku oraz  bez  psychologicznego Słowniczka  Pojęć .

Przed  wdrożeniem  mojej  strategi sieć ERA  miała  kilka    miliardów  długu w skarbie  państwa,
o czym  przeczytałam w jakimś  artykule   chyba w  Polityce  lub we  WPROST, a  od  IV kwartału
roku 2002  zaczęła  nagle  po  intensywny  promocjach  z wykorzystaniem  mojej  strategii , pozy-
skiwać   miliony  abonentów, co jest potwierdzone danymi  samej  ERY  GSM.     

 Na  tym powstał  rebranding.  

 Zgodnie z Ustawą     należą  się mi  jak twórcy  wszelkie  zyski  pozyskane  przez  spółkę  ERA
GSM  oraz  jej   prawnych następców już od  drugiej połowy  roku 2002 , kiedy to zaczęto spłacać
długi  spółki   z  zysków pochodzących z   przywłaszczonej  strategii marketingowej, czyli, że    po-
zwana  ma prawo  tylko do   zysków z bazy   klientów  pochodzących przed  drugiej połowy 2002
roku. Wszelkie  zaległe  oraz aktualne nadwyżki należą się stronie powodowej z  bieżących  docho-
dów  T Mobile  Polska  SA. Strona pozwana  ma prawo w tym wypadku  tylko do  zachowania  wy -
nagrodzeń pracowniczych  oraz  spłat  bieżącej obsługi. 

W ciągu roku 2018 T-Mobile Polska wypracował przychody w wysokości 6,5 mld złotych, co ozna-
cza wzrost o 1,2% w stosunku do 2017 roku. W samym czwartym kwartale 2018 r. T-Mobile Polska
osiągnął wzrost przychodów do poziomu 1,68 mld złotych, a więc o 1,3% w porównaniu do analo-
gicznego kwartału roku  2017. 
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Wyrok Sądu  Apelacyjnego z dnia 3  grudnia  2003 Sygn. akt VI ACa 541/03 został wydany przez  
Sąd  Apelacyjny nieświadomie z naruszeniem  prawa. 

Doszło do naruszenia przepisów postępowania, które  to  uchybienie tmogło mieć istotny wpływ na 
wynik sprawy. 

 Naruszone zostały  przepisy postępowania: pominięcie  wniosku  o  przeprowadzenie dowodu t 
akie jak :

KPC Art. 2351. Wniosek strony o przeprowadzenie dowodu -We wniosku o przeprowadzenie do-
wodu strona jest obowiązana oznaczyć dowód w sposób umożliwiający przeprowadzenie go oraz 
wyszczególnić fakty, które mają zostać wykazane tym dowodem – co nie  zostało  przeprowadzo-
ne  przed  sądem  pierwszej  oraz  drugiej  instancji

 -oraz    naruszenie Art. 2352. Pominięcie dowodu przez sąd -§ 2. Pomijając dowód, sąd wydaje po-
stanowienie, w którym wskazuje podstawę prawną tego rozstrzygnięcia – z powodu braku takiego
postanowienia  sądu  pierwszej  instancji.

Inne  naruszone  przepisy:   Art. 382. Podstawa orzekania przez sąd drugiej instancji 

Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej 
instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. 

W  związku z  tym  przepisem w  Sądzie  Okręgowym doszło  do popełnienia  przestępstwa , 
na pewno za łapówkę,   to jest kompilacji  akt  poprzez   ich  celowe  wymieszanie i nieprawi-
dłowe  zestawienie wbrew  przepisom o zakładaniu  i prowadzeniu  akt  określonych w   ZA-
RZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 lutego 1988 r.w sprawie organizacji i 
zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej .   Na podsta-
wie art. 132 pkt l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 137) oraz art. 918 § 2 kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:        

Oddział  3 AKTA Pododdział  1 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE AKT 

§  28. 
1. Akta sprawy powinny być umieszczone w oddzielnej okładce sporządzonej według ustalonego 
wzoru, oznaczonej sygnaturą. Okładki akt poszczególnych kategorii spraw powinny różnić się kolo-
rem.
2. Akta powinny być zszyte, a karty w nich ponumerowane.
3. O zmianie numeracji kart należy uczynić wzmiankę z podaniem przyczyny zmiany. Wzmiankę tę
zamieszcza się na karcie, której numerację zmieniono, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolej-
nych kart - na pierwszej z nich.

Pododdział  2   PRZEKAZYWANIE AKT SĄDOWI II INSTANCJI

§  45. 
1. Zakończenie postępowania w sądzie I instancji w sprawach, w których wniesiono środek odwo-
ławczy, zaznacza się przez włączenie do akt specjalnej karty, na której kierownik sekretariatu odno-
towuje liczbę kart zawartych w aktach sprawy. Na karcie tej wskazuje się przyczynę przedstawienia
akt sądowi II instancji, a następnie odnotowuje się datę wpływu akt do tego sądu.
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2. Do akt sprawy przekazywanych sądowi II instancji wskutek wniesienia środka odwoławczego
dołącza się akta tych spraw, w których dowód przeprowadził sąd I instancji.

Tymczasem, jak  stwierdziłam  3  listopada  2020   roku w czasie  analizy akt   Sygn  IV C 2303/02
których dotyczy  zaskarżony wyrok Sądu  Apelacyjnego,  akta  te  nie  były w całości zszyte  oraz
ponumerowane  i  były wymieszane  niezgodnie z  chronologią    oraz  datami wpływu  pism proce-
sowych i dowodów do  sądu  I instancji    to jest Sądu  Okręgowego w Warszawie  - co  jest   wyjąt-
kowym wypadkiem  uzasadniającym ponowne  wniesienie powództwa  ponieważ  wyrok Sądu
Apelacyjnego  został  wydany  na podstawie     zdekompletowanych akt ,  bez przeprowadzenia do-
wodu  przez  sąd  I instancji.
 
   Na skutek  niewłaściwego wyroku  który  naruszał przepisy   prawa  doszło   do trwałego  naru -
szenia  ustawy  o prawach  autorskich  majątkowych to jest   przestępstwa ciągłego  od  roku 2001
do  chwili  obecnej  to jest  do roku 2021  oraz  wyrządzonej szkody majątkowej  poprzez  trwałe
przywłaszczanie  autorskich praw  majątkowych  przez  stronę pozwaną - wówczas  spółkę  PTC
ERA  GSM  obecnie    spółkę T  Mobile.

 Wzruszenie  zaskarżonego  wyroku  w  drodze  innych  środków  prawnych  nie  było  i  nie  jest
możliwe  .W  roku 2003  jako strona  powodowa gdy zapadł  wyrok Sądu Apelacyjnego  na moją
szkodę, nie  posiadałam  środków na  opłacenie  adwokata w celu wniesienia  kasacji , która  i tak
zapadłaby  na moją niekorzyść z powodu  sfałszowania  akt o czym nie wiedziałam  wtedy.   

Ponadto  dopiero w  roku 2016  uzyskałam   bezpośredni dowód na  kradzież  i  przywłaszczenie
praw  autorskich  to jest  autorskiej  strategii  marketingowej  oraz projektów  corporate  identity ,
które posłużyły  pozwanej  do  opracowania  korzystnej  zmiany wizerunku to jest  rebrandingu ,
dzięki  któremu  pozwana  pozyskała  olbrzymi rynek  klientów  oraz  olbrzymie  zyski z  opłat
abonamentowych  jako skutek  wdrożenia   promocji i reklam opartych   na autorskich materiałach.

Zgodnie z  KPC   Art. 2351. Wniosek strony o przeprowadzenie dowodu 
We wniosku o przeprowadzenie dowodu strona jest obowiązana oznaczyć dowód w sposób umożli-
wiający przeprowadzenie go oraz wyszczególnić fakty, które mają zostać wykazane tym dowodem.

We  wniosku który dotyczył   dwóch części pozwu  z naruszenia  dóbr  osobistych  oraz  ustawy o
prawach autorskich dokładnie   określiłam  fakty  które  miały być  wykazane  przez   stronę  prze-
ciwną a które  nie zostały  wykazane   - wniosek  jest załączony do skargi  jako dowód.

W  wyroku  Sądu  Okręgowego  Sygn  IVC 2303/2 z dnia  16 stycznia  2003  roku na  stronie 7
SSR  M. Kowalska  napisała, że powódka  nie zgłaszała wniosków dowodowych  wbrew  wniosko-
wi  czyli pismu  określającemu fakty  jakie  miały być  wykazane    tym dowodem.  Ponadto-  za-
przeczyła  i zanegowała    bardzo dużą  ilość dowodów  oraz  szczegółowe  opisy  implementacji
strategii   poprzez  wiele  różnych  środków  masowego  przekazy  nie  tylko foldery  aczkolwiek
głównie  foldery zawierały  całą  strategię  i  inne projekty. SSO Kowalska  nawet  napisała w wyro-
ku,   o nic nie znaczących  uwagach na  folderach i   oddaliła całe  powództwo na wniosek  strony
przeciwnej  bez przeprowadzenia dowodu. 
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KPC  określa  wyraźnie  warunki pominięcie  dowodu  takie  jak : 

Art. 2352. Pominięcie dowodu przez sąd 

§ 1. Sąd może w szczególności pominąć dowód:
1) którego przeprowadzenie wyłącza przepis kodeksu;
2) mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub udowodniony zgodnie
z twierdzeniem wnioskodawcy;
3) nieprzydatny do wykazania danego faktu;
4) niemożliwy do przeprowadzenia;
5) zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania;

6) gdy wniosek strony nie odpowiada wymogom art. 2351 wniosek strony o przeprowadzenie do-
wodu, a strona mimo wezwania nie usunęła tego braku.
§ 2. Pomijając dowód, sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje podstawę prawną tego 
rozstrzygnięcia.

 Sąd  Okręgowy  nie tylko, że nie   uzasadnił  pominięcia  stosu  dowodów  ale  ich nie  dopu-
ścił  poprzez  wydanie  wyroku  zgodnie z oczekiwaniem  strony  pozwanej. 

Zgodnie z  orzecznictwem , apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. 
Celem apelacji jest ponowne rozpoznanie sprawy w tych samych granicach, w jakich upoważniony
był ją rozpatrzyć sąd I instancji. Ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy ma naprawić błędy
stron oraz błędy popełnione przez sąd I instancji i w tym znaczeniu jest jak gdyby przedłużeniem
procesu przeprowadzonego przed I instancją. W postępowaniu apelacyjnym może być jednak zba-
dany ponownie całokształt sprawy, a nie tylko to, co ustalone zostało w ramach postępowania przed
I instancją. Sąd apelacyjny na równi z sądem I instancji uprawniony jest do rozstrzygania o faktach
i o stosowaniu norm prawnych, w pewnym zakresie kontrolując jednocześnie prawidłowość postę-
powania przeprowadzonego w sądzie niższej instancji-  co nie zaszło  i czego  nie było   przed  Są-
dem  Apelacyjnym.  

 Zarzut apelacyjny może być oparty   na  naruszeniu przepisów procesowych, jeśli miało to lub mo-
gło mieć wpływ na treść wydanego w sprawie wyroku- czyli  zaszło naruszenie  Art. 235 1 i 2 
pargf 2  KPC  - ponieważ  Sąd  Okręgowy  pominął wniosek strony o przeprowadzenie dowo-
du .  

 O rodzaju wniosku apelacyjnego przesądzają zgłoszone w apelacji zarzuty. Główny zarzut  doty-
czył  pominięcie wniosku dowodowego przez  Sąd  Okręgowy  oraz  samych dowodów. 

Tymczasem   wyrok  Sądu Apelacyjnego  stwierdził  niezgodnie z  przepisami  oraz    na szkodę  
powódki  między innymi  , że : Apelacja  była pozbawiona  uzasadnionych  podstaw  prawnych  po-
wołując się na następujące  okoliczności  : 
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(....)  Sąd Okręgowy uznał, że dochodzone przez powódkę żądania są oczywiście bezzasadne. Nie sposób 
przyjąć, że wszczęte na wniosek strony pozwanej postępowanie egzekucyjne, zmierzające do uzyskania od 
powódki należności wynikających z wydanego nakazu zapłaty nosiło znamiona bezprawności. Tym samym 
nie może być udzielona powódce ochrona prawna z tytułu rzekomego naruszenia jej dóbr osobistych (art. 24 
k.c.).

Powódka nie udowodniła też, że zaprezentowane przez nią opracowania przedstawiały jakąkolwiek wartość
intelektualną i że pozwana spółka była nim zainteresowana. Zdaniem Sądu nie można w racjonalny sposób
zweryfikować prawdziwości twierdzeń powódki o wykorzystywaniu przez pozwany podmiot koncepcji jej
autorstwa i w efekcie powództwo należało oddalić.

                                       Był  to  niezgodne z dowodami  .

W  złożonej  od  tego  wyroku  apelacji  (k.  457)  powódka  zarzuciła  nieważność  postępowania  oraz
nierozpoznania istoty sprawy wobec pominięcia przez Sąd I instancji szeregu dowodów oraz podniosła, że
pojawiły się nowe okoliczności świadczące na niekorzyść strony pozwanej.
W piśmie z dnia 18 lutego 2003 r. (k. 526 - 528), stanowiącym uzupełnienie apelacji powódka twierdziła, że
istnieją w sprawie niepodważalne dowody na okoliczność, że była celowo szantażowana przez  pozwaną w
sprawie fałszerstw umyślnych, wyłudzenia i naruszeniawszelkich dóbr osobistych powódki.

Ponadto wskazała, że pozwana odmawiając udzielenia odpowiedzi na pismo powódki z dnia 9 listopada 2002
r. przyznała fakt kradzieży strategii handlowej powódki. Podniosła również zarzut, że zaskarżony wyrok
uzyskany został za pomocą przestępstwa polegającego na przekupieniu Sądu przez stronę pozwaną.

Powódka domagała się uchylenia tego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I 
instancji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja powódki pozbawiona jest uzasadnionych podstaw prawnych.

W  dalszym  ciągu  Sąd  powołał się na  postanowienie  Prokuratury  Rejonowej w Warszawie
która  nei tylko, że  nie badała  sprawy  ale wielokrotnie  umarzała   zawiadomienia  o  przestępstwie z  
naruszenia  Art. 231  Kk i 271 KK na  korzyść   strony pozwanej :

(.....)   
W tym zakresie sprawę badały organy ścigania nie dopatrując się w postępowaniu  osób reprezentujących 
pozwaną spółkę żadnych nieprawidłowości (vide postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Warszawy ochota 
sygn. 4 Ds. 2866/02/VI - k. 493).

Dalej :
Sąd Apelacyjny podziela też w pełni ustalenia i rozważania Sądu i instancji odnoszące się do twierdzeń 
powódki naruszenia przez stronę pozwaną jej praw autorskich. Powódka w gruncie rzeczy nie udowodniła 
nawet że przesyłane pozwanej materiały (jako oferta współpracy) są tożsame z tymi, które zostały dołączone 
do akt sprawy.

Powyższe  jest  oczywiście  niezgodne z  prawdą  i  jest  nawet  poświadczeniem  nieprawdy.
Prawdziwość  materiałów  została  wykazana   metodą analizy  porównawczej w  dowodach  to jest  opisach  
implementacji  strategii w  wydawnictwach i innych mediach, poprzez  wykazanie  zbieżności  a nawet  
identyczności. 
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Dalej wyrok  zaprzecza  tym  faktom  oraz dowodom:

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich twórcy - ciężar udowodnienia, że 
doszło do takiego zdarzenia spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.) tj. na 
powódce. Zebrany w sprawie materiał dowodowy świadczy jednoznacznie o tym, że powódka temu 
wymogowi nie sprostała.

Jest to oczywiście  kłamstwo  oraz  zaprzeczenie  faktom  i dowodom.
Wyrok  pozwana  uzyskała  drogą  przestępstwa,  na co nie posiadam dowodów  ale  wyrok był wyraźnie  
stronniczy  , nierzetelny oraz  zaprzeczał dowodom i wnioskowi dowodowemu.

Jak piszę powyżej  :  
Następnie- w  roku 2016    został uzyskany  dowód  przestępstwa popełnionego  przez ówczesnego  dyrektora  
generalnego  spółki  ERA  GSM  Bogusława  Kułakowskiego z  akt  postępowania  prowadzonego  przeciwko
mnie na wniosek    kolejnego ( nie obecnego) zarządu tej spółki.

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

 Do powództwa jest załączony   koronny dowód  kradzieży   strategii  marketingowej oraz innych
projektów autorskich  to jest pismo   fax od Bogusława  Kułakowskiego   z dnia 
 3 września 2001 roku z jego odręczną adnotacją na  tym faxie  o treści:

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

 O  AKTACH  SYGN  IV  C  2303/02.

W  dniu  3  listopada   2020   zapoznałam się  na  mój  wniosek   z  aktami  Sygn  IVC 2303/02  w
Sądzie  Okręgowym w  Lublinie  z  tomami I do VII. 

Tomy  I – III  dotyczą  kradzieży praw  autorskich to jest powództwa  z   roku 2002.  

 Stwierdziłam ,że  akta  są  niekompletne ,  nie zawierają wielu posiadanych  przeze  mnie  dowo-
dów  to jest folderów i innych  wydawnictw ale zawierają  inne  foldery opisane w  aktach  Tom  I -
Tom III. Ponadto  akta nie zawierają  mojego wniosku  dowodowego z dnia 9 listopada  2002 – któ-
ry  był  wniesiony w  roku 2002. Wniosek  ten został celowo  usunięty z  tomów  I- III  aby nie
było podstawy   prawnej  do  orzeczenia na niekorzyść pozwanej  spółki  ERA  GSM.   Ponadto-
karty w tomach  I- III  były przerabiane, mają zmienioną  numerację z powodu   usunięcia  tego
wniosku  , wielokrotnie wnoszonego  razem z dowodami

Wniosek  ten zachował  się  przy zażaleniach i skargach w  tomie  VI- karty  1023- 1026,  1048-
1051, 1086- 1088,  1185-  1187
  Wniosek  ten jest także w  tomie  IV  karty  699-  702.  Jest także w  tomie  V – są  to   karty  lu-
zem  po karcie  898.
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Jest to pół  tomu V  bez numeracji z  tym wnioskiem  co świadczy o  manipulacji z aktami i  usu-
waniu tego wniosku w  Sądzie  Okręgowym w Warszawie  jak też  celowym braku numeracji na
tych pismach  , co może  dowodzić, że  pochodzą  one  wraz z wnioskiem z    tomu I. 

Do tego wniosku  wg w.w  dat załączone  były szczegółowe  opisy  implementacji    strategii   czyli
praw  autorskich z  licznymi dowodami to jest folderami ,  których  brak  jest  także w  aktach a  co
dowodzi  ich  celowego usunięcia. Są  za  to inne  foldery  oraz  liczne  xerokopie  czarno białe , ale
brak jest  wielu  folderów  kolorowych .

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

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

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

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

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

Jeżeli jednak  Sąd Apelacyjny dostał  takie  akta z  Sądu  Okręgowego  jak  opisane  powyżej,  to
nie był  w  stanie  wydać poprawnego  orzeczenia.

KPC  stwierdza, w   Art. 382. Podstawa orzekania przez sąd drugiej instancji 
Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej 
instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. 

Jak  wynika z  opisu  posiedzenia w  Sądzie  Okręgowym  w  roku 2003  16 stycznia  , nie było to  
normalne  posiedzenie  ale  jakaś  kpina z powódki  oraz  samego powództwa  - opis  załączony do 
skargi. 
W  tym  opisie  jest mowa  o tym,że  SSO  M.Kowalska  nie posiadała    nawet   akt   w  teczkach 
sądowych  tylko w kopertach z moimi  dowodami, którymi   sobie dowolnie  obracała  i je  wyjmo-
wała  oraz  przedkładam do  kopert  zamiast  do  teczek sądowych,  z czego  wniosek, że  opisane  
przeze  mnie  akta w dniu 3 listopada  2020 roku  były takie  same  jak w  roku 2003. Później doszło
wiele  skarg  i innych  pism  procesowych  oraz  zaskarżeń  tego postępowania. 
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W apelacji  ocena materiału zebranego w  aktach  powinna  uwzględniać  kolejność  procesową  
wnoszonych  pism  , dowodów  i innych załączników   czyli  chronologię. 

Akta  Sygn  IVC 2303/02   nie  odpowiadały warunkom   określonym w  Rozporządzeniu ministra  
Sprawiedliwości   Oddział  3 AKTA Pododdział  1 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE AKT 
§  28. 
1. Akta sprawy powinny być umieszczone w oddzielnej okładce sporządzonej według ustalonego 
wzoru, oznaczonej sygnaturą. Okładki akt poszczególnych kategorii spraw powinny różnić się kolo-
rem.
2. Akta powinny być zszyte, a karty w nich ponumerowane.
3. O zmianie numeracji kart należy uczynić wzmiankę z podaniem przyczyny zmiany. Wzmiankę tę
zamieszcza się na karcie, której numerację zmieniono, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolej-
nych kart - na pierwszej z nich- 
to tym  samym, nie można  było  wydać  prawidłowego wyroku  co do  dowodów .

Nie wiem  jakie  akta  otrzymał  Sąd   Apelacyjny  w roku 2003  do apelacji  i w  jakim  były  sta-
nie.  Na pewno  zawierały wszystkie dowody  oraz  wniosek  dowodowy  , tym nie mniej,   akta  zo-
stały celowo  przerobione  czyli  sfałszowane zapewne   przed  apelacją w  taki sposób, żeby  nie 
można  było   się w  nich połapać  mówiąc  kolokwialnie  wraz z  usunięciem  wniosku dowodowe-
go   jak piszę  powyżej. Wniosek  był  załączony do apelacji  i być  może  wyrok Sądu Apelacyjne-
go dlatego  powołuje się na  ten wniosek  ale  mogło  go  już  nie  być w  aktach  jak o tym piszę po-
wyżej. 

                            W  związku z  powyższym   wydany  wyrok Sądu Apelacyjnego  
                  zostaje  zaskarżony jako  niezgodny z  prawem ,a  co   tym samym  podważa 
                także   wyrok  Sądu Okręgowego  zgodnie z  przeprowadzonym  wywodem.

                 Dlatego domagam się   ponownego rozpatrzenia  nowego powództwa 

                            w  sprawie    kradzieży  autorskich prawa  majątkowych. 

W  roku 2002  na skutek  wniesienia  pozwu  przeciwko  spółce  PTC ERA  GSM zachodziła  odpo-
wiedzialność  karna z  ustawy  oraz  kodeksu karnego  w  przedmiocie  kradzieży i przywłaszczenia
autorskich  praw  majątkowych  poprzez   przeróbkę i  adaptację  autorskiego dzieła/ utworu  to jest
strategii  marketingowej.

Rozdział 14   Odpowiedzialność karna  Bogusława  Kułakowskiego 

Art.115.1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 3.  2.Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez poda-
nia nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowa-
nia, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fono-
gram, wideogram lub nadanie.                              
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Art.116.1. Kto bez uprawnienia  albo wbrew jego warunkom  rozpowszechnia cudzy utwór  w
wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
nadanie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2.  Jeżeli  sprawca  dopuszcza  się  czynu  określonego  w  ust.1w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowej,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1stałe źródło docho-
du albo działalność przestępną, określoną w ust. 1,organizuje lub nią kieruje,podlega karze pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 

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

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

Ustawa  :  Art.1.1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indy-
widualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i
sposobu wyrażenia (utwór).    2.W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:1)wy-
rażone słowem,  symbolami matematycznymi,  znakami graficznymi  (literackie,  publicystyczne,
naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) 
Art.2.1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie,  przeróbka, adaptacja, jest
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Niestety  wyrok Sądu  Apelacyjnego  ani    Sądu  Okręgowego tego nie  stwierdził.

Sprawca  tego  przestępstwa  były  prezes  zarządu  sieci  ERA  Bogusław  Kułakowski  jest
gangsterem  i złodziejem oraz  oszustem  i to   ustosunkowanym czyli  chronionym. Jest  obsta-
wiony  finansowymi układami  oraz   sprzedawczykami  adwokatami i radcami  prawnymi. Wpraw-
dzie ma  prawo do  obrony  ale ma także  obowiązki. 

 W  czasie popełnienia  czynu  zabronionego  był prezesem  zarządu  PTC ERA  GSM i  podejmo-
wał   wiążące decyzje co do    polityki firmy  takiej  jak  reklama, promocja  i działania marketingo-
we. Do  niego  wpływały  moje  opracowania  o czym świadczy  jego pismo z  adnotacją   sksero-
waniu  moich autorskich materiałów  czyli dowód  ich  zaplanowanego wykorzystania. Jego radcy
prawni  działali  przeciwko  mnie na jego  korzyść   także  jako gangsterzy, niestety. Każdy mafiozo
zawsze  miał  obsługę  prawną .
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Tacy macherzy stosują  metody pozaprawne  czyli  łapówki,  przekupstwo, inne  formy nacisku  w
tym fałszowanie dowodów  i dokumentów, poświadczanie  nieprawdy  i inne. Bogusław  Kułakow-
ski  jest nadal podpięty  pod   T  Mobile  i na pewno pobiera  wysokie  dywidendy od  przywłasz-
czonych  praw  autorskich majątkowych  jak też  pilnuje  tego  tematu   poprzez  doradzanie kolej-
nym zarządom   jak mają postępować na wypadek  zaskarżenia ich. 
                                                                     
Począwszy od  przywłaszczania  zysków  z praw  autorskich  spółki PTC ERA  GSM a potem 
 T  Mobile  spółka  ta  jest także  obstawiona w  urzędzie  skarbowym  oraz w  Izbie Skarbowej
skąd  na moje  skargi  i  wnioski   nie udzielano  odpowiedzi.

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

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

                   Dlatego domagam się   ponownego rozpatrzenia  nowego powództwa 

                            w  sprawie    kradzieży  autorskich prawa  majątkowych

                            proceder  kontynuowany  przez  pozwaną  spółkę T  Mobile.

Powódka  charakterystyka osoby 
Krystyna  Ziemlańska
Działacz  narodowy,  prawnik ustrojowy samouk,  artystka  muzyk,poetka, malarka, niezależny na-
ukowiec historyk badacz,  studiowała we  własnym zakresie  prawo, historię ,  teologię , religio-
znawstwo ,  kulturoznawstwo, żołnierz  Armii Krajowej,Prezes  Klubu Białego Orła  oraz Wydawca

                        Redaktor Naczelna  bloga i portalu edukacyjnego  

                                                 www.bialy-orzel.edu.pl

Jest autorką   kilkudziesięciu  demokratycznych , nowoczesnych  i postępowych ustaw oraz kodek-
sów prawa  polskiego w tym nowej Konstytucji  RP  a także  międzynarodowych  aktów prawnych
w tym  nowej Karty Narodów.   
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 Urodziła  13  marca 1961  roku, w znaku zodiakalnej  Ryby  jak Fryderyk Chopin, ukończyła Pań-
stwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Lublinie w klasie skrzypiec  i fortepianu a potem
Wydział Jazzu  i Muzyki Rozrywkowej  w Akademii Muzycznej w Katowicach   z tytułem magistra
sztuki jako  wokalistka jazzowa  i rozrywkowa, (  1985 ) ; jest  także  poetką (   tomik poezji  'Sady
Polskie  ' - 2000)oraz malarką , przez wiele  lat  ( 1991 -  2008  ) pracowała jako wykładowca  i lek-
tor języka angielskiego z dyplomem  FCE Cambridge prowadząc lekcje  oraz kursy językowe w
szkołach , firmach  oraz prywatnie w Warszawie oraz w Lublinie ;posiada dyplom najlepszego han-
dlowca w  sieci  edukacyjnej  CEAC POLONIA. 

Jest to  polityk nowoczesny, niezależny, wizjoner z  charyzmą , indywidualność i postać  niewątpli-
wie przełomowa . Cechuje ją  błyskotliwa inteligencja,  kreatywność  i przenikliwość  typowa  dla
natury  artystycznej. Niezwykły  splot astronomiczny  nadaje jej cechy wielkiego  przywódcy i  po-
lityka .Jako osobowość niezależna i  silna  indywidualność założyła własne wydawnictwo interneto-
we nad którym ciężko pracowała pochłaniając setki tomów książek i innych publikacji

Pochodzi po kądzieli z  rodu  Duninów. Ród  Duninów  herbu Łabędź  jeden z  pierwszych   staro-
żytnych  rodów założycieli Rzeczpospolitej  znany jest w  późniejszej  historii  Polski z wielu  bar-
dzo  wybitnych  działaczy  społecznych  oraz   dowódców  wojskowych , artystów, malarzy,  na-
ukowców, lekarzy .

Założyciel  dynastii  Duninów to  Petrus  Vlostovic .
Petrus  Vlostovic (1080-1153) żona Maria córka wielkiego księcia kijowskiego, praprawnuczka św.
Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i prapraprawnuczka  greckiego  cesarza Bizancjum  Ro-
mana II Porfirogenety. 

Mowa  jest o nim w    opracowanej  publikacji Mesjański  ród Duninów  dostępnej na stronie  inter -
netowej  powódki

                                                  www.bialy-orzel.edu.pl
                                                              
                                                                     
 Przepisy  obowiązujące przy wniesieniu powództwa. Główne założenia:

1. złożenie odpowiedzi na pozew   jest  co do zasady, obligatoryjne; 
2. skutkiem niezłożenia odpowiedzi na pozew będzie uznanie za przyznane przez pozwanego 

twierdzeń co do faktów przytoczonych w pozwie oraz wydanie wyroku zaocznego na posie-
dzeniu niejawnym;

Obligatoryjne złożenie odpowiedzi na pozew 
Kodeks postępowania cywilnego
Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2020
Dz.U.2019.0.1460 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
Ucz się efektywniej
rozwiązując test 
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Art. 2051. KPC
Zarządzenie doręczenie pozwu pozwanemu
§ 1.  Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi
na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia po-
zwu zawiadamia się powoda.
§ 2.  Przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu.

 Odpowiedź na pozew ma zostać złożona przed rozprawą. W myśl  art. 2051 KPC przewodniczący
zarządzać będzie doręczenie pozwu pozwanemu z jednoczesnym wezwaniem do złożenia odpowie-
dzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia
pozwu sąd zawiadamiać będzie powoda. Uchybienie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew
skutkować będzie zarządzeniem jej zwrotu. 

Równocześnie z doręczeniem pozwu oraz zawiadomienia dla powoda poucza się strony o:
- obowiązku udziału w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeń i do-
wodów na tym posiedzeniu .

3) skutkach niedopełnienia obowiązków  w szczególności możliwości wydania przez sąd wyroku
zaocznego na posiedzeniu niejawnym i warunkach jego wykonalności, obciążenia kosztami postę-
powania, a także możliwości umorzenia postępowania oraz pominięcia spóźnionych twierdzeń i do-
wodów;
4) możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego oraz o tym, że zastępstwo adwokata, radcy
prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe;
5) obowiązku złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego, wymogach co
do jego treści i skutkach ich niedochowania;

Pozwany otrzyma również pouczenie o czynnościach procesowych, które może lub powinien pod-
jąć, jeśli nie uznaje żądania pozwu w całości lub części, w szczególności obowiązku złożenia odpo-
wiedzi na pozew, w tym obowiązujących w tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy. Po-
uczenia nie doręcza się Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ani pełnomocnikowi, któ-
ry jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym.
Wprowadzona nowelizacja powoduje, że jeszcze przed jakimkolwiek posiedzeniem w sądzie znajdą
się  co  najmniej  dwa  dokumenty  zawierające  stanowiska  stron.  Umożliwi  to  sędziemu wstępną
orientację co do przedmiotu sporu i jego podstaw faktycznych, a także rozpoznanie bazy prawnej
niezbędnej do jego rozstrzygnięcia. Wniesienie odpowiedzi na pozew jest   więc procesowym obo-
wiązkiem strony pozwanej.                                                                           

Praca biegłego sądowego  wyciąg z  przepisów 

Wiele zależy oczywiście od specyfiki postępowania oraz sedna sprawy, ale w przypadku uznania 
praw autorskich i ich bezprawnego wykorzystania, opinia biegłego sądowego ma kluczowe znacze-
nie.  To biegły sądowy z zakresu praw autorskich oraz własności intelektualnej jest w stanie ustalić 
naruszenie praw. To również on wycenia wartości niematerialne, takie jak wzory użytkowe, znaki 
towarowe, prawa autorskie czy licencje i patenty. 
To również biegły sądowy może rzetelnie ustalić wynagrodzenie, jakie jest należne za wykorzy-
stanie dzieła autora lub wysokość odszkodowania, jeśli materiał został wykorzystany bez jego wie-
dzy.
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Jakie kompetencje powinien posiadać biegły sądowy?
Idealnie, jeśli biegły sądowy w sprawach o naruszenie praw autorskich posiada wykształcenie 
prawnicze z tego zakresu. Do spraw powoływani są jednak bardzo często rzecznicy patentowi oraz 
rzeczoznawcy. To często także eksperci specjalizujący się w kwestiach prawnych dotyczących nie-
uczciwej konkurencji, w tym specjaliści od prawa reklamy i marketingu.

Sprawy sądowe mogą dotyczyć również m.in. kradzieży dzieł i braku zapłaty za ich wykorzystanie.

Ale  Uwaga:
https://www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/319524,Dopuszczenie-dowodu-z-opi-
nii-bieglego.html

Nie można dopuścić dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia istniejącego stanu faktycznego
lub prawnego lub w odniesieniu do stosowanych zasad prawa i obowiązujących przepisów
prawa. 

Jeśli   brak  jest   odpowiedniego biegłego  z  wyższym  wykształceniem  prawniczym , to Sąd musi
podjąć  decyzję co do  powołania  takiego biegłego z  listy  niezależnej  bądź  odstąpić  od powoła-
nia  biegłego  na podstawie  powyższego twierdzenia.

Biegłym może być zatem zarówno osoba wykształcona w danym kierunku, ale i nieposiadająca do-
robku naukowego, lecz będąca fachowcem w danej dziedzinie.

Oprócz biegłych stałych, czyli wpisanych na listę przy sądzie okręgowym, istnieje również możli-
wość powołania biegłych ad hoc (spoza listy; powołani jedynie do sporządzenia opinii w konkret-
nym procesie). Takiego biegłego sąd powoła wtedy, gdy biegli sądowi z listy nie dysponują odpo-
wiednią wiedzą specjalistyczną lub gdy inne okoliczności przemawiają za tym, by to właśnie osoba 
spoza listy wypowiedziała się w danej sprawie.Strony mają możliwość wskazania osoby, która ich 
zdaniem ma wiedzę specjalną w zakresie, w którym ma zostać wydana opinia biegłego. Mogą 
wnioskować o powołanie zarówno biegłego z listy, jak i spoza niej.

W W przypadku roszczeń z czynu niedozwolonego pozew można wnieść do sądu, w którego przypadku roszczeń z czynu niedozwolonego pozew można wnieść do sądu, w którego 
okręgu nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę lub do sądu właściwego ze względu na miejsce okręgu nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę lub do sądu właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania pozwanego; zamieszkania pozwanego; 

Jednakże:   01.03.2018  Jednakże:   01.03.2018  Sąd Najwyższy | spory sądowe 
Sądem właściwym może być również sąd miejsca wystąpienia szkodliwych skutków czynu nie-
dozwolonego. Tym miejscem jest cała Polska , ale  dowody  ,czyli szkodliwe  skutki były  pozy-
skiwane w  Lublinie , miejscu zamieszkania  powódki.

Takie rozwiązanie ułatwi poszkodowanym dochodzenie roszczeń.

Uchwały Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2017 r., III CZP 91/17 i III CZP 82/17

W postępowaniu cywilnym zasadą jest wytaczanie powództwa przed sąd, w którego okręgu pozwa-
ny ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W przypadku czynów niedozwolonych, np. niedozwolo-
nego naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy lub naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
powództwo można wytoczyć również w miejscu, gdzie wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 
Jest to tzw. właściwość przemienna, którą reguluje art. 35 k.p.c. 
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Złodziej który ukradł  prawa  autorskie powódki  były  prezes  zarządu  spółki  PTC ERA  
GSM 

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

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

1. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - filia w 
Rzeszowie. Kiedy ? 
2. Studia podyplomowe ukończył we francuskim Instytucie Zarządzania. Kiedy ? 
W 1990 roku rozpoczął pracę zawodową. Pracownik Huty Stalowa Wola. 
Pierwsze jego menadżerskie doświadczenia to praca na stanowisku Dyrektora Marketingu w SAP 
Polska. Kiedy ? 
3. Stypendysta Master of Business Administration na Uniwersytecie w Syracuse, w stanie Nowy 
Jork o specjalności zarządzanie marketingowe. Kiedy ? 
Wówczas podjął prace m.in. jako konsultant w Dziale Marketingu w IT Coca-Cola (USA) oraz był 
wykładowcą informatyki na uczelni. Kiedy ? 
4. W 1998 roku rozpoczął dwuletnie studia telekomunikacyjne w Holandii, gdzie uzyskał tytuł Ma-
ster of Business Telecommunication. Kiedy ? 

Od września 1999 do do marca 2005 roku - Prezes i Dyrektor Generalny Polskiej Telefonii Cyfro-
wej, operatora największej sieci komórkowej Era, firmy, która wprowadza na rynek najnowsze do-
stępne usługi i technologie. Z PTC związany od początku działalności, wysoko oceniany przez jej 
właścicieli. Wcześniej zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta oraz Dyrek-
tora Departamentu Strategii i Rozwoju w sieci Era. Od 2006 roku wiceprezes zarządu Grupy ITI do 
spraw badań, technologii i rozwoju, członek Rady Dyrektorów.Od 2007 roku związany z firmami 
Linx Telecom i mPay International.

Od 1 listopada 2010 roku Prezes polskiego oddziału Qualcomm - producenta wyspecjalizowanych
procesorów używanych w komunikacji  bezprzewodowej oraz  właściciela  ponad tysiąca kluczo-
wych  patentów  z  zakresu  telefonii  3G  i  jej  kolejnych  generacji.
Najnowsze technologie zawsze były jego słabostką. Testowanie urządzeń, które dopiero wprowa-
dzane są na rynek i oferują niedostępne dotychczas rozwiązania to jego pasja. Życiowe credo - "Co-
kolwiek robisz, rób to najlepiej jak potrafisz."  Jego rada - jak osiągnąć sukces? - "Nawet jeśli firma
nie jest twoją własnością, traktuj ją jak swoją własność - dbaj o nią, szanuj i miej satysfakcję z tego,
co dla niej robisz. Wówczas będziesz zadowolony z pracy, a inni będą zadowoleni z ciebie. Jeśli
praca nie daje satysfakcji, to trzeba ją po prostu zmienić." 

 https://gsmonline.pl/artykuly/kulakowski-tmobile              

Bogusław Kułakowski doradza prezesowi T-Mobile Polska
   
    Newsy   12 maja 2017   Żródło: rpkom.pl 
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                                                                   Zarząd spółki  T  Mobile 
 Andreas Maierhofer

PREZES ZARZĄDU

Od 1 kwietnia 2017 roku, Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A
Andreas Maierhofer posiada szerokie doświadczenie menadżerskie zdobyte w sektorze telekomuni-
kacyjnym, zarówno w obszarze usług mobilnych, jak i stacjonarnych oraz wiedzę z zakresu wpro-
wadzania, zarządzania oraz integracji operatorów telekomunikacyjnych w skali międzynarodowej.

Od lutego 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił rolę prezesa Telekom Macedonia. W tym czasie był od-
powiedzialny za fuzję spółek Makedonski Telekom oraz T-Mobile Macedonia, a także wdrożenie
programu transformacji, który doprowadził do połączenia działalności mobilnej i stacjonarnej spół-
ek pod jedną marką „T”. W latach 2007-2013 pracował dla operatora Mobitel w Bułgarii, na po-
czątku jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing, a później (od 2009) jako prezes zarządu.
W tym czasie spółka dokonała akwizycji szeregu alternatywnych operatorów stacjonarnych i pozy-
cjonowała się jako operator usług całkowicie konwergentnych na rynku bułgarskim. Wraz z wpro-
wadzeniem nowej marki stworzenie nowej identyfikacji wizualnej było logicznym krokiem dla fir-
my.  W latach  2011-2012  zajmował  stanowiska  prezesa  rady  nadzorczej  M-Networks.  W latach
2004-2007 pracował w Si.mobil Slovenia: jako członek zarządu do spraw operacyjnych od 2004 do
2006 roku oraz jako prezes zarządu w latach 2006-2007. Po opuszczeniu Si.mobil jeszcze przez rok
zajmował stanowisko prezesa rady nadzorczej spółki.

W ciągu swojej 20-letniej kariery zajmował także stanowiska Dyrektora Pionu Usług Detalicznych,
Dyrektora Departamentu Rozliczeń, wspierając projekty inwestycyjne o zasięgu międzynarodowym
oraz był odpowiedzialny za zróżnicowane portfolio projektów realizowanych na wielu rynkach.
Poza pracą zawodową, Andreas Maierhofer angażuje się w działalność międzynarodowych organi-
zacji biznesowych. Otrzymał nagrodę Menedżera Roku 2010 w Bułgarii, Najlepszego Menedżera
Zagranicznego w Słowenii w latach 2005 oraz 2006 oraz został wyróżniony przez prezydenta Buł-
garii za wkład w rozwój gospodarki kraju.
 

                                                                          

                                                                         24.

                                                                



 Wykaz  załączników .

1. Wniosek o udzielenie zwolnienia z kosztów sądowych w całości– formularz i załączniki

2. Oświadczenie o stanie  rodzinnym,majątku, dochodach – formularz

3 .Wniosek o  zwolnienie z  przymusu  adwokackiego oraz wniosek dowodowy.

4.  Wniosek o wyznaczenie  biegłego sądowego.

5. Pisma do  T  Mobile z  roku 2021 w  sprawie  ugody  na które  nie udzielono  odpowiedzi.

6. Wniosek  dowodowy z roku 2002.

Wykaz  załączników dowodowych
1. Wyrok  Sądu  Okręgowego z roku 2003   oraz  wyrok  Sądu  Apelacyjnego z  roku 2003 

2. Opis posiedzenia  w Sądzie  Okręgowym w dniu 16 stycznia  2003  , opis  akt z  roku 2020
jak też  ismo  z dnia 21 .10.2002  z  Sądu  Okręgowego w Warszawie w  sprawie udostępnienia  akt
Sygn  IV C 2303/02  w  czytelni  Sądu  Okręgowego w  Lublinie  do powództwa w  Sądzie  Okrę-
gowym w  Lublinie  które  zostało  wycofane-  wg  pisma  z  sądu  dnia  21  kwietnia  2021  roku.
 Opis  sfałszowanych  akt  Sygn  IVC 2303/02  został sporządzony  w  dniu  3  listopada  2020 w
czytelni   Sądu  Okręgowego w  Lublinie   - opis  cytowany w pozwie   sporządzony  odręcznie,
xerokopia  oryginału     odręcznego  oraz  wydruk.

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

4.   Dowód-  pismo  fax z dnia 5 – 09-2001  od  dyrektora  generalnego  spółki PTC  ERA  GSM
Bogusława  Kułakowskiego   z jego odręczną adnotacją   do  radcy  spółki  Janusza  Wróbla o treści
:   ‘  Janusz,  w  marketingu  powinni mieć  materiały,( xero  zrób i zwróć  pani  materiały). 
DG   -  mec.  Rogalski ‘

5.  Pismo  z dnia 7 września 2001  do zarządu sieci  ERA z  adnotacją  B. Kułakowskiego
z  treści którego wynika, że już we wrześniu roku 2001  doszło  do  nieuprawnionego  wykorzysta-
nia  autorskich  projektów w reklamach  sieci  ERA  GSM  oraz  przywłaszczenia portfolio  z  tymi
projektami .

6. Skrócone zestawienie przyrostu bazy klientów  ERY GSM  od   roku 2002  do roku 2011
  PTC  ma  już  10  milionów  klientów  ! 
Dane dotyczące  przyrostu  bazy  klientów/ abonentów  sieci  ERA    pozyskanych  promocjami  i
reklamami z  wdrożoną  strategią  jako  rebranding-  dane  finansowe  , w  których jest  informacja
o tym,że  już  na koniec  pierwszego kwartału roku 2002   PTC posiadała  4, 0  miliony  klientów a
31  grudnia  roku 2002  ERA  spłaciła z  zysków z    autorskich  praw  majątkowych  blisko  miliard
długów  i  miała  do spłaty  jeszcze  pozostałe  4 miliardy, które spłacała  ta  spółka   z  tych samych
zysków należnych autorce  strategii  marketingowej.
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7.Jak zarobiła  ERA GSM  oraz  udziałowcy na  prawach  autorskich dane oraz  ustalenia z różnych
artykułów  z  internetu  

8. Aktywna Sfera  Ery  draft  programowy  

9.  Corporate  identity  Aktywna Sfera  Ery  Słownik  pojęć do pakietów  ERY GSM   

10.  Zestawienie   tekstów  i materiałów  źródłowych  z roku 2001 

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

12  Stopień wykorzystania  materiałów  źródłowych   w reklamach  od lipca  2002 

13.  Spis    pozostałych projektów  graficznych i tekstów  źródłowych   eksploatowanych w rekla-
mach  sieci  ERA  GSM  

14.  Opisy  kradzieży i implementacji  projektu  naukowego strategii  Aktywna Sfera Ery 
           w tym  Wstępne wyniki  analizy  rynku z  sierpnia  2001-  które  zostały wdrożone 

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

17.  Pozostałe  zebrane materiały i projekty pozyskane z  internetu  i  wydawnictw 

 Dowody zawierają  także   Raport  roczny- z  roku 2002,  pobrany ze  strony internetowej  spół-
ki  ERA  GSM,   opublikowany   przed  wyrokiem  Sądu  Apelacyjnego  z dnia  3  grudnia 2003  
roku  .  Raport wykazuje   nagłą zmianę  wizerunku ERY  GSM zbieżną z  autorską   strategią  Ak-
tywna  Sfera  Ery  i projektami towarzyszącymi  oraz  zaawansowane  wdrożenie  tych autorskich 
projektów,  a  jego  opublikowanie  przed  wyrokiem  Sądu Apelacyjnego  świadczy o  tym ,że  wy-
rok  ten  był znany z  góry  czyli , że  był  ustalony  lub  z  góry wiadomy.

 Brakujące w  aktach  Sygn IV C  2303  /02  dowody-   foldery,   ulotki,  broszury  i katalogi  firmo-
we, które  zawierają  podkreślenia  i uwagi  dotyczące  wdrażania  autorskich projektów.
Zbiór  otwiera  jedyny  folder  firmowy  PTC ERA  GSM z  roku 2001,  techniczny i  zupełnie inny
od  nowych  folderów  ,  ulotek   i katalogów  z  wdrożoną   autorską  strategią  Aktywna  Sfera
Ery, które  załączone są  potem.

Akta  tego postępowania znajdują się   
w  Sądzie  Okręgowym w Warszawie   
 Sygn  IV  C 2303/02.                                                      
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 Foldery  wydruki kolor -  są także  zeskanowane  i dodatkowo załączone na płycie  DVD R  

 Opisy  folderów  i innych  materiałów w  których  została  wykazana  kradzież    strategii, i
które były wniesione do  pozwu  do Sądu  Okręgowego  oraz  jako   załączniki  dowodowe  za-
łączone po wniesieniu pozwu  oraz   zbierane  po oddaleniu pozwu  do  apelacji.
  

18. Stary  i jedyny folder  sieci  ERA  Pakiet dla zaawansowanych   z dnia  8 stycznia  2001

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

a.  Folder  Potraktuj siebie  indywidualnie  łączony  projekt  ERA  ERIS  przykład  bench marketin-
gu  - bez  daty  wydania   ale z  roku  2002

b.  Folder  Nokia  6250  lipiec  2001

c. Folder  Serwisy  lokalne  Nowość   z 15  .X.2001

d.  Folder  Karta  Kredytowa  Citi Bank  -Era  Niezależność  i wygoda z 5  marca  2002

e. Folder  Trzy nowe  taryfy w systemie  Era  Tak  Tak   z  2 . X. 2002

f.  Folder Motorola   z 17 .4. 2002

g.  Folder  Motorola  Banzaimoto  2002/08/02

h.  Folder  Rozmawiasz  i odbierasz  nagrody  Stokrotka  - bez  daty  wydania   ale z  roku  2002

i. Folder  Usługi  podstawowe w sieci  ERA    z 18. X. 2002

j.  Folder  Nokia 3510    z 22. 01. 2003

k. Folder  Moc  prezentów na Święta - bez  daty  wydania   ale z  roku  2020

l.  Złote  strony Wprost  fragment z gazety  dotyczący nowej  strony internetowej  sieci  ERA

                        
Płyta  DVD   skany folderów materiał  dowodowy   x 2 plik PDF  jako odpis dla pozwanej 

Odpis pozwu.
                                                                Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                                                       niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
  
                                                                                         
                                                           …………………………………………………..
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   ZAŁĄCZNIK  DOWODOWY DLA POZWANEJ 

                Foldery zeskanowane  i załączone na płycie  DVD R   PLIK PDF STRON 90 
                                    Foldery  są  wielostronicowe i  składane.    

           
18.   Stary  folder  sieci  ERA  Pakiet dla zaawansowanych   z dnia  8 stycznia  2001 - str  6

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

a.  Folder  Potraktuj siebie  indywidualnie  łączony  projekt  ERA  ERIS  przykład  bench marketin-
gu  - bez  daty  wydania   ale z  roku  2002
 
b.  Folder  Nokia  6250  lipiec  2001

c. Folder  Serwisy  lokalne  Nowość   z 15  .X.2001

d.  Folder  Karta  Kredytowa  Citi Bank  -Era  Niezależność  i wygoda z 5  marca  2002

e. Folder  Trzy nowe  taryfy w systemie  Era  Tak  Tak   z  2 . X. 2002

f.  Folder Motorola   z 17 .4. 2002

g.  Folder  Motorola  Banzaimoto  2002/08/02

h.  Folder  Rozmawiasz  i odbierasz  nagrody  Stokrotka  - bez  daty  wydania   ale z  roku  2002

i. Folder  Usługi  podstawowe w sieci  ERA    z 18. X. 2002

j.  Folder  Nokia 3510    z 22. 01. 2003

k. Folder  Moc  prezentów na Święta - bez  daty  wydania   ale z  roku  2020

l.  Złote  strony Wprost  fragment z gazety  dotyczący nowej  strony internetowej  sieci  ERA

Razem  stron skanów  na płycie  DVD R  dla pozwanej  :  90

Pozwana  spółka  oraz  prezes zarządu T  Mobile  otrzymali  jako wydruk te  same ma-
teriały załączone   do pozwu  wg wykazu załączników wysłane  do niej  wraz z pismem
z dnia 15 września 2021  roku. 
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WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

oraz  obciążenie wszelkimi  kosztami sądowymi pozwaną  stronę 

   Wnoszę o zwolnienie mnie  od kosztów sądowych w całości 

UZASADNIENIE

  Utrzymuję się  wyłącznie z przyznanego mi zasiłku  MOPR- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w

Lublinie na podstawie ostatniej  decyzji z dnia  21  kwietnia 2021  jako osoba  niepełnosprawna. 

Mam  przyznany stopień niepełnosprawności  w  związku z  poważną  chorobą  kręgosłupa z  

MZON w  Lublinie. 
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ZAŁĄCZNIKI

Orzeczenie o  niepełnosprawności  wydane na  stałe  przez  MZON w  Lublinie na podstawie złych
wyników  badań  kręgosłupa   decyzja o   przyznaniu  zasiłku stałego z  MOPR.Renta  socjalna  jak
i zasiłki z MOPR  które  mają  charakter  renty  socjalnej jest to świadczenie z pomocy społecznej
na zasadzie podobnej do świadczeń i renty socjalnej z ZUS dla osób które  posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności.O pomoc finansową ze strony MOPR oraz  MOPS można wnioskować przede
wszystkim w przypadku ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej ciężkiej choroby,
ale też w innych trudnych sytuacjach życiowych. Nie ma w  tym nic  poniżającego  ani  uwłaczają-
cego  godności.

Pomimo niepełnosprawności i  ciężkiej  choroby  kręgosłupa prowadzę  blog i portal  wydawniczy
pod nazwą  Wydawnictwo  Biały Orzeł.

Adres  strony  internetowej : www.bialy-orzel.edu.pl 

 Mój  portal i  blog wydawniczy  został  niedawno  opracowany i zawieszony w Internecie pod  ko-
niec   lipca  2021.  Za  opracowanie portalu  płacę  raty  miesięczne z  renty  socjalnej MOPR i  tak
zwanego zasiłku  stałego.Jestem jeszcze  zmuszona  korzystać z renty i tego  zasiłku ponieważ  por-
tal nie  przynosi  jeszcze  zysków ze  sprzedaży e-booków,  jest  jeszcze  nieznany i wymaga bardzo
dużych środków na  promocję  jakich w  tej chwili  nie posiadam.

                                                           

Załączniki  dodatkowe : 

Wypełniony formularz oświadczenia majątkowego.

                                                                               Mgr  Krystyna Ziemlańska
                                                                          ……………………………….
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INFORMACJA   PRAWNA  DLA SĄDU  DO WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW

Jeśli Sąd nie  przyzna  mi zwolnienia z kosztów w całości  i będzie  mataczył  oraz  trzymał  pozew
bez  przekazania go pozwanej  tak  jak to robił SSO  R. Wasiewicz z pozwem  pierwszym z roku
2020  Sygn  akt XII GW 19/20 który  to SSO Wasiewicz trzymał  ponad  pół roku i wymyślał  ma-
tactwa  oraz  pełnomocników z  urzędu  raz po raz, żeby tylko nie uznać  mojego pozwu, to  będę
zmuszona  zaskarżyć  tego sędziego który popełni te  same  czyny  co SSO Wasiewicz do  prokura-
tury  oraz  wnieść  pozew  przeciwko Skarbowi Państwa  na  kwotę  95  miliardów złotych  jako  re-
kompensata  za  straty finansowe i zablokowanie dostępu do  wymiaru  sprawiedliwości. 
Zwolnienia z kosztów  w  całości Sąd  winien  jest udzielić  niezwłocznie po wpływie pozwu  oraz
przekazać  pozew  także  niezwłocznie  stronie pozwanej a nie  trzymać  pozew  i  uniemożliwiać
jego uwzględnienie z powodu  bardzo  wysokiej  kwoty  roszczenia od pozwanej,  która  może się
Sądowi wydawać  nienależna, ponieważ  nie jestem    wielką  firmą  lub  wielkim    przedsiębior -
stwem. Ale   mam stronę  internetową  www.bialy-orzel.edu.pl   na  której  zamieszczam  spra-
wy dotyczące  mojej  osoby  oraz  mojej działalności, z  którą  można się zapoznać,  aby wyrobić
sobie zdanie o  mojej osobie  już znanej w Polsce. Oczekuję  niezwłocznego udzielenia  zwolnienia
z kosztów  oraz  przekazania  pozwu stronie pozwanej  bo nie ma co czekać   jak tylko na odpo-
wiedź na pozew  lub brak  takiej odpowiedzi.

Zasady uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa

Wyrok SN z 29.10.2004 r., III CK 485/03 

Osoba, która wskutek niezgodnego z prawem orzeczenia sądu poniosła szkodę, może dochodzić re-
kompensaty od Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy uznał, że warunkiem koniecznym do występowa-
nia z takimi żądaniami jest istnienie rzeczywistego i adekwatnego związku przyczynowo-skutkowe-
go między błędnym orzeczeniem sądu a szkodą poniesioną przez skarżącego.Jako podstawę prawną
swojego  żądania  wskazała  art.  417  KC,  zgodnie  z  którym  (w  brzmieniu  obowiązującym  do
31.8.2004 r.) Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza
państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. 

Art. 115. Funkcjonariusz publiczny/państwowy to także  sędzia 

Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawcze-
go lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego,notariusz, 
komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dys-
cyplinarnych działających na podstawie ustawy, 

                                                                                                                     
  Jak piszę na  mojej  stronie internetowej 

        Wydawnictwa  Biały Orzeł  w Menu Prawo  

Monitor Prawniczy | 23/2004

https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/spis-tresci/archiwum/c/a/459/


       Zniesienie  kosztów sądowych  czy  jest  konieczne i dlaczego   
      

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych sprawach różni się. W zależności od wartości przedmiotu
sporu i rodzaju sprawy, samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić od
30 zł do nawet 100.000 zł.  Naliczanie  kosztów w postępowaniu cywilnym jest  lichwiarskim  systemem
pobierania  opłat  od wysokości roszczeń  odszkodowawczych  ,czyli  od  osób  pokrzywdzonych , swo-
isty  niczym  nieuzasadniony  podatek  lub  dosłownie  łapówka dla  sądu  lub dla  skarbu państwa  na  za-
sadzie  okradania  zaś w  Polsce  ustanowiony celowo  jako  bariera  dla  milionów  pokrzywdzonych ,
aby  im  nie udzielać  zwolnienia z  kosztów  sądowych.   System kosztów  sądowych w  krajach  gdzie
sądy są    instytucjami samofinansującymi  się  jest  być  może  uzasadniony aczkolwiek  także   bardzo
niesprawiedliwy,  dlaczego   to  bowiem ofiara    ma  płacić  za  prawo do  dostępu  do  sądu,  doprawdy
jest  to  bardzo  dziwne  i niezrozumiałe  i system  taki  jest  de  facto formą  łapówki  zamaskowaną  jak
koszty  sądowe za samo nawet dopuszczenie    pozwu przed  jego  rozpatrzeniem  .Jeśli  sędzia  jest
urzędnikiem  państwowym   na  pensji z  budżetu skarbu  państwa   to z    jakiej  racji są  naliczane  tzw.
koszty  sądowe? Czy dla  sędziego  za  jego  pracę  która  polega  na  czytaniu  oraz  analizie  akt  oraz
za  prowadzenie  procesu  sądowego  za  co  pobiera  pensję , czy  też może  za  pozytywne  rozpatrzenie
sprawy  ?  Komu więc  się  te  koszty  sądowe  należą  i  za co  ?  

Tym  bardziej, że  sądy  oraz  pracownicy sądów  jak  też  koszty  utrzymania  budynków  sądo-
wych  pokrywane  są  także z  budżetu skarbu  państwa. A  zatem  nie ma żadnego  uzasadnienia
taki  dziki  wyzysk  jakim  były do  tej pory koszty  sądowe.

To  tak  jakbyśmy  żądali  takich samych  kosztów  od  pokrzywdzonych  za  uwzględnienie     za-
wiadomienia  o  przestępstwie  przez  prokuratora,   analogia  jest  duża,  może  nie  identyczna , ale
dziedzina  i zasada  taka  sama. Profesjonalny  prokurator  także  czyta  i  ocenia  akta,   prowadzi
sprawę  przed  sądem w  imieniu  ofiary  a  kosztów  dla  prokuratur  nie  nalicza  się.  
Dodajmy, że  adwokat  czyli  pełnomocnik pobiera  także słone  opłaty  za  reprezentację,  a  wyko-
nuje   taką  samą  pracę  jak  prokurator  czy  sędzia  a  nie  ma  prawa  do  dodatkowych    lichwiar-
skich  kosztów  procesowych. 

Sędzia  może  jedynie  wnieść zastrzeżenie  co  do  realnych   kosztów  roszczenia  odszkodowaw-
czego ,  od  tego  jest  sędzią ,żeby  umieć  ocenić  stopień  oraz  rodzaj  szkody  ,ale  przecież nie
ma  prawa   kwestionować wysokości roszczenia  odszkodowawczego , dlatego że  sam  za  mało
zarabia i czuje się  jak zwykły etatowy   urzędnik  biurokrata  . Ale  tak było do  tej pory,  bo sędzio-
wie  za mało zarabiali i czuli się niedowartościowani.  Oczywiście, przyznać  komuś  miliardy  na-
wet należne,  gdy samemu zarabia się    kilka  tysięcy, musi budzić  opory. Ale  nawet  nie miliardy,
często dużo  mniejsze  kwoty .

Temat ten  jak  widać  dopiero  został  poruszony  i jest  z  pewnością  dla  wielu osób  niezwykle
istotny,  a  dla  wymiaru  prawa   także z punktu  widzenia  zasady  sprawiedliwości społecznej. 
Wnosiłam wiele  spraw cywilnych i za każdym razem postępowanie  zacinało się na  kosztach, któ-
re były dla  mnie nie do  przeskoczenia, ale były  kruczkiem  prawnym na niedopuszczenie powódz-
twa. 



O opłatach sądowych mówi się i pisze – z reguły źle. Jedni krytykują, że są za niskie, a inni, że za
wysokie – chociaż mają na względzie te same przepisy i kwoty. Za to jedni i drudzy zgodnie wska-
zują, że jest za dużo rodzajów opłat i są one skomplikowane. Wprowadzona do ustawy zasada wno-
szenia opłaty, a potem częściowego jej zwrotu, to dodatkowe koszty organizacyjne i finansowe. Po-
wodów skutecznego oddziaływania prawa jest znacznie więcej. Ponadto opłaty sądowe straciły siłę
bodźca wraz z deprecjacją sztywno określonych w ustawie kwot (niezmiennych od 14 lat). Są też
sprawy, które muszą zostać wniesione bez względu na wysokość opłat, bo taki jest przymus ekono-
miczny lub konieczność życiowa. Wówczas zaporowość opłat staje się przyczyną nieregulowania
stanów prawnych lub nieformalnego obrotu. 

Opłata sądowa wbrew nazwie nie wywołuje żadnego świadczenia wzajemnego. Kto pozew wnosi,
nie może liczyć na uwzględnienie powództwa, ale na jego rozpatrzenie. Wniesienie opłaty należy
do warunków formalnych, bez których sprawa nie może otrzymać biegu. Sąd może jednak udzielić
zwolnienia, wówczas koszty przejmuje Skarb Państwa. Ustawodawca zadbał więc, aby żadna spra-
wa nie mogła trafić do sądu bez opłaty, ewentualnie bez przyznania zwolnienia od należnej opłaty.
Jakie więc są funkcje i cele opłat sądowych? 
- Funkcja świadczenia wzajemnego opłaty sądowej nie występuje, bo rozpatrzenie sprawy nie jest
świadczeniem, ale realizacją konstytucyjnego prawa do sądu.

- Funkcja zwrotu kosztów wywołanych postępowaniem także nie występuje, bo koszty utrzymania
sądów należą do obowiązków państwa, w zasadzie nawet pozostają nieznane tak co do kosztów ro-
dzajowych, jak i jednostkowych dla konkretnej sprawy. Tylko część wydatków na utrzymanie są-
dów jest rekompensowana przychodem z opłat sądowych.

- Funkcja zasilania budżetu występuje więc w ograniczonym względem wydatków zakresie, nie
można jej jednak lekceważyć, bo pogłębiający się deficyt może doprowadzić do strukturalnej zapa-
ści sądów pozbawionych koniecznych środków, np. na podwyższanie wynagrodzeń pracowniczych
i konieczne inwestycje. Pracowników łatwo stracić, jeżeli płace nie są konkurencyjne, a pozyskanie
nowych i kompetentnych jest problematyczne z tego samego powodu.

- Funkcja powstrzymująca przed wnoszeniem pochopnych wniosków i  żądań jest  słuszna i  po-
wszechnie w świecie praktykowana. Można więc najwyżej dyskutować o jej kwotowym wyrazie.
Za osoby niemajętne funkcję powstrzymującą przejmuje procedura zwolnienia od kosztów sądo-
wych.Dodajmy, że nieopłaconego pozwu czy odwołania sąd nie rozpozna, chyba że niezamożny
podsądny uzyska zwolnienie przez sąd z tej opłaty.
 Jednak w niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że osoba spodziewająca się procesu po-
winna wcześniej odkładać pieniądze na koszty sądowe.

                                                Czyli na co tak naprawdę  ? 
                     Czyli,że   Skarb Państwa ma zarabiać na  pokrzywdzonych ? 

Ten wniosek wynika z faktu, iż w każdym przypadku koszty sądowe są składnikiem kosztów proce-
su – a  jak się  oblicza  sam proces  , skoro  sędziowie  i inni  pracownicy sądów  pobierają pensje  ?
Czyli ,że  te  koszty  to łapówka oraz  celowa  bariera. 
12 mln spraw cywilnych wpływa każdego roku do sądów i większość z nich musi być opłacona.   7
lipca  2019   https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307079989-Koszty-sadowe-oplaty-za-niskie-i-za-
wysokie.html

POWÓDKA  mgr  Krystyna  Ziemlańska……………………………………...
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WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z  PRZYMUSU ADWOKACKIEGO

Wnoszę  wniosek o zwolnienie z  przymusu  adwokackiego w sprawie  powództwa  przeciwko
spółce  T  Mobile  . Jestem   osobą  która    była w stanie opracować  powództwo  oraz  wykazać, że
znam  przepisy prawa  niezbędne do sporządzenia  takiego powództwa. Powództwo nie  wymaga
reprezentacji  prawnej  ani sporządzania  go na nowo, zwłaszcza, że  wymagałoby to zapoznawania
się z  aktami  Sygn IV C  2302/02 z roku  2002  które  są w Sądzie  Okręgowym w Warszawie  .
Zastępstwo procesowe wprawdzie  jest  obligatoryjne w  przypadku spraw z  Ustawy  o prawach
autorskich ale w tym  wypadku , nie wymaga żadnego zastępstwa ponieważ  powództwo    zostało
sporządzone  prawidłowo  i  nie jest możliwym  sporządzanie  go na  nowo  przez  osobę, która  nie
zna  akt tego powództwa ani  samej sprawy od roku 2001. 
Jest także  możliwe,że  strona pozwana nie  udzieli  odpowiedzi na pozew  którzy jest  przez  nią za-
winiony,  co  nakłada  na  Sąd  obowiązek  wydania wyroku zaocznego    i co   przesądza  o   niepo-
trzebnym  przymusie adwokackim.  Tylko  ja  jako  powódka  znam od podstaw  akta  oraz  prze-
bieg  postępowania w tej sprawie od roku 2001   i przymus adwokacki tylko skomplikowałby spra-
wę  gdyż  spowodowałby  niezasadne  przeciąganie i  przedłużanie  postępowania.
                                  
                                                                Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                                                       niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                  . ………………………………….
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WNIOSEK  DOWODOWY
               Na  podstawie  KPC Art. 232. Obowiązek wskazywania dowodów

Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą 
skutki prawne. Oraz   na podstawie Art. 2351. Wniosek strony o przeprowadzenie dowodu. 
We wniosku o przeprowadzenie dowodu strona jest obowiązana oznaczyć dowód w spo -
sób umożliwiający przeprowadzenie go oraz wyszczególnić fakty, które mają zostać wyka -
zane tym dowodem -

-Powódka  wnosi o  powołanie  dowodu  to jest  akt z roku 2002  Sygn  IV 2303/02  celem wy-
kazania  ich sfałszowania  i  celowego  rozformatowania w   Sądzie  Okręgowym w Warszawie  aby
nie dopuścić do  apelacji  na  korzyść Powódki w  roku 2003 oraz    aby zataić wniosek  dowodowy 
z dnia 9  listopada  2002  wnoszony  potem do wielu załączników dowodowych z datami 20,26, 28  
listopada oraz  5  grudnia oraz  do  samej apelacji i  do  wielu skarg i zażaleń.  Akta  te  znajdują się 
w Sądzie  Okręgowym w Warszawie Aleja Solidarności  127. 

                                                                Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                                                       niezależny  naukowiec ,historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
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Wniosek o wyznaczenie  biegłego sądowego

Wnoszę  wniosek o  powołanie  biegłego sądowego  rzeczoznawcy od finansów.

Wnoszę o ustalenie  dokładnej  kwoty   należnych  mi  zysków 
na  podstawie  sprawozdań finansowych  spółek  PTC ERA  GSM  oraz  T  Mobile
poprzez  powołanie biegłego  sądowego  rzeczoznawcy  do spraw  finansowych  do przeprowadze-
nia dowodu z opinii biegłych  w  zakresie  ustalenia rzeczywistej wysokości  kwoty  należnej po-
wódce z  tytułu   kradzieży i  przywłaszczenia  praw  autorskich  majątkowych od roku 2002  na
podstawie  danych w pozwie.      
Polska  Telefonia  Cyfrowa  zamieniona na  polski  oddział  T-Mobile miała na koniec 2011 r.
14,161 mln klientów. Przez rok liczba klientów urosła o 902 tys. (z 13,259 mln na koniec 2010 r.),
co oznacza wzrost o 6.8%. W IV kw. 2011 r. liczba klientów urosła netto o 755 tys. Rok wcześniej
spadła o 62 tys.                                                          
                                                                                         
Licząc w złotych, w całym 2011 r. przychody PTC ERA  GSM obniżyły się o 2,3 proc. do 7,168
mld zł, a EBITDA telekomu o około 6 proc. do 2,592 mld zł. Silniej natomiast skurczyły się wpły-
wy ze sprzedaży usług operatora: o 4,8 proc. do około 6,63 mld zł . 
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Powódka  nie wie  jakie  zyski  były wypracowane co  roku  przez  spółkę  PTC ERA  GSM  oraz  T
Mobile z  jej autorskich praw  majątkowych  na podstawie  nowej  bazy  pozyskanych abonentów /
klientów  ponad  starą  bazę  abonentów  sprzed  wdrażania jej  strategii,  dlatego koniecznym  jest
ustalenie  zysków  majątkowych   należnych  powódce z  Ustawy na podstawie   sprawozdań finan-
sowych   uzyskanych od  strony pozwanej  oraz  ksiąg  rachunkowych.

Jak zarobili udziałowcy  sieci ERA  oraz  dane prasowe Jak zarobili udziałowcy  sieci ERA  oraz  dane prasowe 

31  grudnia  200231  grudnia  2002  ERA spłaciła już  z ukradzionej powódce  strategii blisko miliard długu  i miała   ERA spłaciła już  z ukradzionej powódce  strategii blisko miliard długu  i miała 
do spłaty jeszcze  4 miliardy   162  miliony 9 tys. Już  wtedy  ERA  była liderem na rynku komunido spłaty jeszcze  4 miliardy   162  miliony 9 tys. Już  wtedy  ERA  była liderem na rynku komuni--
kacji z udziałami 35 % w rynku. kacji z udziałami 35 % w rynku. 

                               PRZEPISY PRAWNE DO PODSTAWY PRAWNEJ
                               POWÓDZTWA  O  USTALENIE i ZAPŁATĘ 
                                             Dowód z opinii  biegłego 

 Art. 189 kpc daje możliwość ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub
prawa. Od wartości przedmiotu sporu zależy właściwość rzeczowa sądu, koszty procesu. 

Pozew o ustalenie - wartość przedmiotu sporu

Przytoczony artykuł kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „Powód może żądać ustalenia przez
sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. Przed-
miotem powództwa o ustalenie jest prawo lub stosunek prawny. Można żądać ustalenia zarówno
majątkowych, jak i niemajątkowych praw lub stosunków prawnych.Pozew w sprawie o ustalenie
prawa lub stosunku prawnego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 187 i 126, a więc
zawierać dokładnie określone żądanie (w sensie pozytywnym lub negatywnym) i dokładne określe-
nie ustalanego prawa lub stosunku prawnego tak pod względem przedmiotowym, jak i podmioto-
wym.W związku z powyższym, jeżeli w takim powództwie chodzi o ustalenie prawa o charakterze
majątkowym, koniecznym jest także określenie wartości przedmiotu sporu.

POWÓDKA  WYJAŚNIA,że  ustalenie  dokładne  wartości  przedmiotu  sporu  jest
niemożliwe,  ponieważ  wymaga to  przeprowadzenia  dowodu z opinii  biegłego  to jest
ustalenia na podstawie  ksiąg rachunkowych  pozwanej  do których powódka  nie ma
dostępu to jest  kwot należnych powódce od  roku 2002.  Orientacyjnie może  to być
kwota  nawet kilkudziesięciu  miliardów złotych .  Pozwana  ma obowiązek  dostarczyć
do  Sądu kserokopie ksiąg rachunkowych oraz  zestawienie  przychodów z  poprzed-
niej  bazy    danych  abonentów  sprzed  wdrażania  autorskiej strategii Powódki   oraz
zestawienie zysków  ponad  tę poprzednią  bazę  jakie  wynikają z przywłaszczonych
autorskich praw  majątkowych. Jeśli pozwana  dostarczy  te  dane do Sądu nie będzie
potrzeby  powoływania  biegłego do  spraw  finansowych ,zaś w  przypadku gdy po-
zwana  nie dostarczy do Sądu tych  danych  Sąd  ma obowiązek  zasądzić  Powódce
należne  jej zyski z  jej autorskich praw  majątkowych n a  podstawie  wyliczenia
umownego  to jest  orientacyjnego  przedstawionego  przez  powódkę w  uzupełnieniu
pozwu.  Kwota  orientacyjna    tych  zysków wynosi  w  roku 2021  około po uśrednie-
niu rocznie 5  miliardów złotych  razy 19  lat = 95  miliardów złotych  brutto. 
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Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 U S T AWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

TYTUŁ V Bezpodstawne wzbogacenie 
Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany
jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. 
Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz
także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści
albo jako naprawienie szkody. 
TYTUŁ VI Czyny niedozwolone 
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
     

Strona powodowa  wnosi  o: Strona powodowa  wnosi  o: 

1.  O przedstawienie Sądowi przez  pozwaną dokumentów  z  Izby Skarbowej o dochodach1.  O przedstawienie Sądowi przez  pozwaną dokumentów  z  Izby Skarbowej o dochodach
oraz na podstawie przepisów  KPC:oraz na podstawie przepisów  KPC:

Art.  248.  [Obowiązek przedstawienia dokumentu] 
§  1.  Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu 
dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia 
sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne.
Art.  249.  [Księgi i dokumenty przedsiębiorstwa] 
§  1.  W sprawach dotyczących przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego, w razie powoła-
nia się jednej ze stron na księgi i dokumenty przedsiębiorstwa, należy je przedstawić sądowi, jeżeli 
sąd uzna wyciąg za niewystarczający.
Art.  250.  [Odpis lub wyciąg z dokumentu] 
§§   1. 1.   Jeżeli dokument znajduje się w aktach organów lub podmiotów, o których mowa w art. 244 §  Jeżeli dokument znajduje się w aktach organów lub podmiotów, o których mowa w art. 244 § 
1 i 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg1 i 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg
z dokumentu. Sąd zażąda wydania odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama nie może go uzyskać.z dokumentu. Sąd zażąda wydania odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama nie może go uzyskać.

(…..) Oprócz zabezpieczenia dowodu, w sprawach dotyczących własności intelektualnej 
sądy mogą również wzywać do jego wyjawienia lub wydania. Ma to w szczególności od-
nosić się do dokumentacji bankowej i finansowej. Dzięki temu podmiot, którego prawa 
do utworu czy znaku towarowego zostaną naruszone będzie miał możliwość weryfikacji 
zysków, które z tego tytułu czerpie druga strona i ustalenia należnego w związku z tym od-
szkodowania. Jeżeli pozwany będzie powoływać się na konieczność ochrony tajemnic 
swojego przedsiębiorstwa, sąd będzie mógł określić szczególne zasady korzystania i za-
poznania się z danym środkiem dowodowym, wprowadzając ewentualnie dodatkowe ogra-
niczenia. Co więcej, gdy pozwany będzie utrudniać wykonanie decyzji sądu, np. uchylając 
się od wykonania postanowienia lub dopuszczając się niszczenia lub ukrywania i zatajania
przed  sądem tego środka dowodowego, sąd może uznać za ustalone fakty, które miały 
być stwierdzone za pomocą tego środka  na podstawie  faktów  w powództwie.

 Opisywane regulacje weszły w życie 1 lipca 2020 r
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Księgi rachunkowe w polskich przepisach

Obowiązująca od 1995 roku Ustawa o rachunkowości jest  aktem prawnym w randze ustawy, który 
reguluje zasady rachunkowości, m.in. określa podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachun-
kowych, ustala zasady prowadzenia tych ksiąg oraz wymogi dotyczące dowodów księgowych. 

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej, na podstawie dowodów 
księgowych, ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one
zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocni-
cze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także 
wykaz składników aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę gospoKsięgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę gospo--

darczą w jej siedzibie lub ich prowadzenie może być powierzone jednostce uprawnionej do usługodarczą w jej siedzibie lub ich prowadzenie może być powierzone jednostce uprawnionej do usługo--

wego prowadzenia ksiąg rachunkowych. wego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe muszą prowadzić: 

• osoby fizyczne, 
• spółki cywilne osób fizycznych, 
• spółki jawne osób fizycznych 
• oraz spółki partnerskie,

jeżeli ich przychody za ubiegły rok wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 
2.000.000 euro. Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Na-
rodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (bez względu na wysokość rocznych ob-
rotów 2.000.000 euro.) dotyczy podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o ra-
chunkowości, a więc: 

spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne,
z zastrzeżeniem (odnośnie spółek przekraczających limi 2 000 000 euro), a także inne osoby
prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe otwiera się na dzień: 

• rozpoczęcia działalności, 
• zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki, 
• rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego. 
• oraz na początek każdego następnego roku obrotowego,                                                  

Otwarcia ksiąg rachunkowych pod datą rozpoczęcia działalności dokonuje się przez wprowadzenie 
do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, potwierdzonego spisem z natury rzeczowych 
składników majątku i gotówki (inwentaryzacja). 
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Księgi rachunkowe zamyka się na dzień: 

• kończący rok obrotowy, 
• zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowa-

nia upadłościowego, 
• poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

Księgi zamyka się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Osta-
teczne zamknięcie ksiąg jednostki powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. 

Zawartość ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, na które składają się[6]:

1. dziennik – służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o 
operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy za-
pisów (obroty) liczone w sposób ciągły 

2. konta księgi głównej – wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda począt-
kowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji za kolejne 
miesiące, zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku 

3. konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) – prowadzi się w szczególności dla: 
1. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich 

odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) 
2. rozrachunków z kontrahentami 
3. rozrachunków z pracownikami 
4. operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegó-

łowością niezbędną do celów podatkowych) 
5. operacji zakupu (obce faktury i inne dowody) 
6. kosztów

4. zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocni-
czych 

5. wykaz składników aktywów i pasywów

                                                                      

Wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych

• możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego, 
• bieżące monitorowanie przychodów, kosztów, wydatków oraz innych kategorii, 
• opracowanie własnej polityki rachunkowości, wybór rozwiązań dostosowanych do specyfiki

działalności

• skomplikowany i zaawansowany system, 
• obowiązek spełniania wielu wymagań narzuconych przez ustawę o rachunkowości.
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Zestawienie obrotów i sald – zestawienie obejmujące wykaz wszystkich kont syntetycznych, ich 
salda początkowe, obroty debetowe i kredytowe oraz salda końcowe. Nazywane czasami bilansem 
próbnym. Zestawienie to pełni funkcję kontrolną oraz informacyjną. Zgodnie z artykułem 18 ust. 1 
ustawy o rachunkowości zestawienie obrotów i sald powinno być sporządzone nie rzadziej niż na 
koniec miesiąca i powinno zawierać: 

1. symbole lub nazwy kont, 
2. salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narasta-

jąco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, 
3. sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i nara-

stająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Urządzenia księgowe – pojęcie dotyczące organizacji pracy, informujące jak księgowość jest urzą-
dzona, zorganizowana w kontekście ewidencji zaszłości (operacji) gospodarczych. 

Nie mylić z pojęciem "urządzenia stosowane w księgowości" (np. kontownica, maszyna księgująca)

urządzenia podstawowe czynności urządzenia pomocnicze 
dokumenty
dowody księgowe 

gromadzenie
sprawdzanie 

instrukcja sporządzania,
obiegu i kontroli 

  dekretowanie plan kont 
dziennik
(księga główna) 

ewidencjonowanie polityka rachunkowości 

konta (rachunki) księgowanie rejestry pomocnicze 
bilans
zestawienie obrotów i sald 

rozliczanie   

Bilans – zestawienie wielkości równoważących się. 

• bilans (rachunkowość) 
• W języku potocznym bilans występuje jako synonim słów: podsumowanie, zestawienie. 
• W odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych (kampania reklamowa, 

opracowanie nowego produktu, modernizacja wyposażenia, likwidacja zakładu itp.) bilan-
sem nazywa się  zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i korzyści z 
przychodów, zysków itp. z drugiej strony. 

• bilans płatniczy 
• bilans obrotów kapitałowych 

• bilans handlowy
•
• bilans obrotów bieżących

Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do akty-
wów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jed-
nostki. Wartości niematerialne i prawne księguje się na koncie 020 „Wartości niematerialne i praw-
ne”. Prawa majątkowe według ustawy o rachunkowości, muszą być nabyte (pozyskane w drodze 
kupna, wniesione aportem, otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny). Praw majątko-
wych wytworzonych we własnym zakresie, jednostka nie może zaliczyć do tej grupy aktywów. Wy-
jątek stanowią koszty prac rozwojowych.    
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W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zali-
cza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Wartościami niematerialnymi i prawnymi są 
m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użyt-
kowego, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, które: 

• zostały nabyte, 
• nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, 
• mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok, 
• są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego dzia-

łalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyj-
nej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu przewidzianej w art. 23a 
pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakres wartości niematerialnych i prawnych
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych zali-
cza się: 

• prawa majątkowe – prawa autorskie, prawa pokrewne, know-how, koncesje i licencje, 
patenty, znaki towarowe, prawa do wynalazków, programy komputerowe, 

• koszty prac rozwojowych – koszty poniesione na opracowanie nowych produktów i techno-
logii, 

• wartość firmy – różnica między ceną nabycia a wartością godziwą firmy.

Prawa majątkowe – wartości niematerialne i prawne, których jednostka nie wykorzystuje na wła-
sne potrzeby, ale posiada je celem osiągnięcia korzyści ekonomicznych w wyniku przyrostu ich
wartości lub innych pożytków zalicza się do inwestycji długoterminowych. 
Koszty zakończonych prac rozwojowych obejmują koszty poniesione przez jednostkę przed pod-
jęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, poniesione na badania lub w inny sposób uzyska-
ną wiedzę, których wynik może być wykorzystany w produkcji nowych lub ulepszonych wyrobów
oraz nowej technologii. 
Wartość firmy (tzw. „goodwill”) reprezentuje wartość marki – reputację firmy, jej renomę. Jest ona
wartością pozamajątkową i pozamaterialną. Stanowi ją różnica między ceną nabycia określonej jed-
nostki lub zorganizowanej jej części a wartością godziwą przejętych aktywów netto (aktywów po-
mniejszonych o przejęte zobowiązania). 
Wartość godziwą stanowi kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zo-
bowiązania uregulowane na warunkach transakcji rynkowej. Goodwill posiadają tylko te jednostki,
które generują zyski wyższe od przeciętnych. Jest ona trudna w wycenie i łatwo ją przeszacować.
Amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania podlegają m.in. wartość firmy oraz
koszty prac rozwojowych, po spełnieniu szczegółowych warunków przewidzianych w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. Katalog wartości niematerialnych i prawnych podlegają-
cych amortyzacji jest zamknięty i zawarty w art. 22b updof i art. 16b updop.  
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Natomiast wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią m.in.: 

• prawa wytworzone we własnym zakresie – wyjątek stanowią jedynie koszty zakończonych 
prac rozwojowych; w aktywach jednostki nie ujmuje się zatem wytworzonych we własnym 
zakresie programów komputerowych, zarejestrowanego własnego znaku towarowego czy 
też wypracowanej własnej wartości firmy, 

• prawa, które jednostka posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających 
np. z przyrostu ich wartości, lub innych pożytków, w tym z transakcji handlowej; są one za-
liczane do inwestycji, 

• prawa oddane do używania na podstawie umowy spełniającej warunki leasingu finansowe-
go; u finansującego (leasingodawcy) zalicza się je do aktywów finansowych.

Bilans a wartości niematerialne i prawne
W bilansie wykazuje się wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych pomniejszoną o 
dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne, z podziałem na: 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (wiersz A.I.1) – prowadzonych przez jednostkę na 
własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zali-
cza się – na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

2. Wartość firmy (wiersz A.I.2) – została zdefiniowana w art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowo-
ści, natomiast zasady jej rozliczania regulują przepisy art. 44b ust. 10 tej ustawy. 

3. Inne wartości niematerialne i prawne (wiersz A.I.3) – niż koszty zakończonych prac rozwo-
jowych i wartość firmy, tj.: prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje oraz pra-
wa do wynalazków,  patentów,  znaków towarowych,  wzorów użytkowych i  zdobniczych
oraz know–how, wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia, pomniejszonych o od-
pisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne (wiersz A.I.4) – wykazuje się według wartości
nominalnej, tzn. w wielkości kwot przekazanych dostawcom na poczet realizacji zamówień
na prawa majątkowe i inne tytuły wartości niematerialnych i prawnych, wynikających z ewi-
dencji szczegółowej do konta 24 „Pozostałe rozrachunki” lub 21 „Rozrachunki z odbiorca-
mi”, 30 „Rozliczenie zakupu”.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i praw-
nych. Odpisów dokonuje się po wprowadzeniu danego składnika majątkowego do ewidencji warto-
ści niematerialnych i prawnych. Składnik majątku wprowadza się do ewidencji najpóźniej w mie-
siącu przekazania go do używania, późniejsze wprowadzenie do ewidencji uznaje się za ujawnienie
wartości niematerialnej i prawnej. Odpisów dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyj-
nych  określonych  w Wykazie  stawek  amortyzacyjnych  oraz  wybranej  przez  podatnika  metody
amortyzacji.  Amortyzacji nie podlegają m.in.  grunty i  prawa wieczystego użytkowania gruntów,
niektóre budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, dzieła sztuki i eksponaty muzealne. 
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Wartość firmy w rachunkowości – jest to termin określający tę część wartości przedsiębiorstwa,
która nie wynika bezpośrednio z wyceny jego aktywów netto. Wartość firmy powstaje w przypadku
przejęć i jest wykazywana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jest to różnica między
ceną nabycia innej jednostki lub jej zorganizowanej części a wartością godziwą przejętych aktywów
netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części jest niższa od wartości godziwej
przejętych aktywów, to różnica stanowi ujemną wartość firmy (ang. badwill) prezentowaną w pasy-
wach bilansu. Jeżeli cena nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części jest wyższa od wartości
godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi dodatnią wartość firmy (ang. goodwill), uj-
mowaną w aktywach bilansu. 

Wartość firmy powstaje niekiedy także w przypadku nabycia udziałów (akcji) metodą praw własno-
ści. 

Wartość firmy musi być amortyzowana metodą liniową przez okres nie dłuższy niż 5 lat. W uzasad-
nionych przypadkach może on zostać wydłużony do 20 lat. 

Gdy wartość firmy powstaje w wyniku przejęcia innego podmiotu na podstawie MSSF 3, to wów-
czas jest zakaz jej amortyzacji. Należy przeprowadzać wtedy, co najmniej raz w roku, test na utratę
wartości firmy. 

                                                                Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                                                       niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
  
                                                                                         
                                                           …………………………………………………..

                                                                   

                                                                      

                                                                        9.
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ul. Paderewskiego 4- 179
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                                                                                            Strona pozwana 
                                                                                          T-Mobile Polska S.A.
                                                                                          ul. Marynarska 12
                                                                                          02-674 Warszawa
Szanowni Państwo,

Okradacie  mnie z  moich praw  autorskich od 20  lat  na  podstawie  sfałszowanego  wyroku  Sądu
Okręgowego w Warszawie z  roku 2003. W  załączeniu  skarga oraz  dokumenty  do tej  skargi o
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia  z dnia  3  grudnia  2003 Sygn. akt
VI ACa 541/03 oraz  pozew o  ustalenie z  września 2020  roku który nie był wam  przekazany
przez  ponad   pół  roku z  winy  Sądu  Okręgowego w  Lublinie ale   może  być wniesiony
ponownie.

Ponieważ  SA w  Warszawie  oddalił  skargę z powodu takiego, że  musi  ją sporządzić  adwokat,
będzie  ona sporządzona na  nowo  na podstawie mojej  skargi.  Na  mojej  stronie  internetowej
www.bialy-orzel.edu.pl w    menu   prawo jest  ta   skarga   oraz   wniosek    o   wznowienie
postępowania który będzie  także  przywrócony  oraz  jest  także w  tym menu  mowa o  Komisji
Psychiatrycznej w  Gostyninie( sprawa  będzie  jednak  prowadzona  przez  prokuraturę) a w  menu
Zdrowie  jest mowa o  psychiatrii i  antypsychiatrii  ponieważ w  roku 2008  wasz  poprzedni
zarząd   zapakował   mnie  do  przymusowego  więzienia   na  podstawie  fałszerstwa   komisji
psychiatrycznej  oraz  bezpodstawnego  oskarzenia mnie o  domaganie się  moich  ukradzionych
przez poprzednie  zarządy  PTC ERA GSM  pieniędzy od  was.

Macie  czas na  czytanie dopóki  adwokat nie sporządzi  skargi i nie wniesie  jej ponownie  do  Sądu
Apelacyjnego  w  Warszawie oraz  nowego pozwu.Zawsze  możemy  się dogadać  jeśli uznacie że
warto. Domagać się  będę  przyznania mi całych zysków od  roku 2001 ponad poprzednią   bazę
klientów,  chyba,  że  zgodzicie się na  polubowne  rozwiązanie  chociaż  te  zyski  należą mi się w
całości ,ale  to oznaczać dla  was  będzie pójście z torbami, bo  jestście mi winni  kilkanaście
miliardów od roku 2021  i także wszystkie  zyski  bieżące oraz na przyszłość.    Jeśli uznacie,że
warto się ze mną dogadać,  jestem otwarta  na wasze  propozycje . Mogę wam dług    obniżyć oraz
zyski  bieżące ale  wyłącznie pod warunkiem polubownego załatwienia  sprawy.W  przeciwnym
wypadku uznam,że wiecie o  okradaniu mnie z praw  autorskich i mojej    strategii marketingowej  i
nadal  to  będziecie   robić  i   jako  tacy   dołączycie  do   grona   oskarżonych  jako   nowy
zarząd .Negocjować  możemy  także   przez  telefon  . Pretensje   możecie  mieć do  byłego  prezesa
spółki  PTC ERA GSM Bogusława  Kułakowskiego, powinien  być  przez  was  zaskarżony  do
organów  prawa i ścigania ale  wybór należy do was.  Polecam także  zapoznanie się z   aktami z
ówczesnego postepowania którego dotyczy  skarga.
Poza  tym na  mojej   stronie internetowej są do  zakupienia  rewelacyjne  ebooki i  jest  wiele
sensacyjnych  bezpłatnych opracowań.Polecana   jest  Księga  Henocha w  menu  Kultura Religia  o
karach i nagrodach w życiu wiecznym po śmierciu  ,czego się nie uniknie.
                                                                      Z  wyrazami  szacunku- oczekując  uprzejmej odpowiedzi
                                                                                        mgr  Krystyna  Ziemlańska 

http://www.bilay.orzel-edu.pl/


Ugoda pozasądowa 

Ugoda pozasądowa jest umową (porozumieniem), przez którą na gruncie Kodeksu cywilnego 
(dalej: k.c.) strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku 
prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub 
zapewnić ich wykonywanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 k.c.).

Ugoda pozasądowa
Bardzo ważnym elementem ugody są ustępstwa, które dokonują obie strony. Przez ustępstwo 
należy rozumieć jakąkolwiek rezygnację z pierwotnie zajmowanego przez stronę stanowiska w 
zakresie istniejącego między stronami stosunku prawnego.

“Nie jest ugodą porozumienie, w którym ustępstwa takie czyni tylko jedna ze stron, bo w takim 
wypadku de facto dochodzi do uznania żądania” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 
lipca 2013 r., sygn. akt I ACa 201/2013).

“Żeby doszło do ugody, strony muszą m.in. poczynić sobie wzajemne ustępstwa. Nie trzeba ich 
koniecznie wyartykułować w treści ugody” (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 
lutego 2006 r., sygn. akt IV CK 393/2005).
Spór
Spór, jako przyczyna ugody, może być hipotetyczny lub już istniejący. Dla zawarcia porozumienia 
nie ma znaczenia, która strona go spowodowała. Ważne jest, by stwarzał on zagrożenie wykonania 
świadczeń, które wynikają z zawartej umowy.

Istnienie sporu ma doniosłe znaczenie dla zawarcia ugody. W przeciwnym razie mamy do czynienia
ze zwykłą zmianą umowną, która może być spowodowana różnymi czynnikami.

Zawarcie ugody
Do zawarcia ugody nie jest potrzebna żadna szczególna forma, chyba że potrzeba zachowania 
odpowiedniej wynika z treści czynności prawnej (art. 77 k.c.).
Wady oświadczenia woli
Zgodnie z art. 918 k.c. uchylenie się od skutków prawnych ugody, która została zawarta pod 
wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według 
treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór lub niepewność nie powstałyby, gdyby w 
chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Ponadto strony nie mogą uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów
co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że porozumienie zostało zawarte w złej wierze.

“Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w ugodzie może dotyczyć jedynie całości 
ugody a nie wybranych niekorzystnych jej fragmentów” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z dnia 7 września 2005 r., III APa 30/2005).
Jakie elementy powinna zawierać ugoda pozasądowa?
1. Strony ugody

Stronami ugody mogą być m.in. przedsiębiorca i konsument, osoby fizyczne, osoby prawne.

W przypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, adres, 
numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja 
studencka), opcjonalnie PESEL.



W razie prowadzenia działalności gospodarczej może być zawarty NIP strony.

Jeżeli wśród stron umowy występuje osoba prawna, konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, 
numeru wpisu do KRS, NIP oraz osobę uprawnioną do reprezentacji.

2. Przedmiot porozumienia oraz opis sporu

Postanowienia ugodowe powinny zostać opisane wyczerpująco. Ważne jest, by obie strony 
poczyniły ustępstwa. Może to być uznanie kwestionowanych dawniej uprawnień, zrzeczenie się 
zarzutów, redukowanie roszczenia, ustalenie dla przeciwnej strony bardziej dogodnego czasu, 
zrzeczenie się uprawnień procesowych czy obniżenie stopy procentowej.

Dla zawarcia umowy ważne jest istnienie sporu.

3. Inne postanowienia fakultatywne

Przykładem może być oświadczenie o tym, że strony nie roszczą sobie wobec siebie żadnych 
pretensji, zastrzeżenie formy co do zmiany ugody itp.

4. Podpisy stron

                                                                                                  



                                                                                                            Dnia  27.09.2021
Krystyna  Ziemlańska                                                                                                            
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
tel. 729 975 115
e-mail : redakcja@bialy-orzel.edu.pl
www.bialy-orzel.edu.pl

                                                        
                                                                                                          
                                                                                          T-Mobile Polska S.A.
                                                                                          ul. Marynarska 12
                                                                                          02-674 Warszawa

Szanowni Państwo,

W  nawiązaniu do  mojego  pisma z dnia 15 września z późniejszymi załącznikami do  tego pisma
w  tym pisma z   informacą o umowie  ugody pozasądowej, które dotyczą kradzieży i wdrożenia
moich autorskich praw  majątkowych  przez  zarząd  PTC ERA  GSM w roku 2001, załączam
Państwu dane do tej umowy.
Proszę sporządzić  taka  umowę  niezwłocznie, oczywiście, jeśli nie chcecie  być pociągnięci do  
odpowiedzialności i  wyrażacie  zgodę na  zawarcie  umowy i nadesłać mi ją w  terminie do 30  dni.
Umowa z  tymi danymi to z mojej strony wielkie  ustępstwo ale ja mam  wielkie  plany zawodowe i
nie mam czasu. Chcę powiększyć i rozbudować portal  Wydawnictwa  Biały  Orzeł ( z którym być 
może  już zapoznaliście  się  ) ,  chcę  prowadzić  fundację  Białego Orła i pomagać  ludziom  i 
wielu potrzebującym  i wiele  innych.Ja nie  liczę  pieniędzy  ale  chcę  coś pożytecznego  zrobić.

Oto  dane do  umowy : PESEL 61031305122
dane  adresowe  powyżej   NIP 524 101 8263

Wyrażam  zgodę na  zapłacenie  przez spółkę  T  Mobile połowy  zysków jakie należą się  mojej
osobie od roku 2002 z tytułu kradzieży i wdrożenia   moich autorskich praw  majątkowych  przez
zarząd  PTC ERA  GSM w roku 2001, to jest  strategii  marketingowej  Aktywna  Sfera  Ery
wysłanej do zarządu PTC ERA  GSM w   roku 2001 w  całości lub w ratach .  Raty są możliwe
wyłącznie  gdy  obecna spółka T  Mobile nie posiada  całej kwoty i w  związku z  tym   uczciwie o
tym fakcie powiadomi  moją osobę w aneksie do  umowy z propozycją spłaty  ratalnej możliwej
dla obecnej spółki T  Mobile.  Spółka  T  Mobile  przedstawi w   umowie kwotę    zysków jakie
pochodzą od  roku 2002 oraz wyliczenie 50 % tej kwoty.

Wyrażam  także  zgodę na wypłacanie co  miesiąc  przez spółkę  T  Mobile połowy  zysków jakie
należą się  mojej  osobie od roku 2002 z tytułu  kradzieży i wdrożenia   moich autorskich praw
majątkowych  przez  zarząd  PTC ERA  GSM w roku 2001, to jest   strategii   marketingowej
Aktywna  Sfera  Ery wysłanej do zarządu PTC ERA  GSM w   roku 2001 w  całości na podstawie
wyników  to jest  danych  EBIDTA .

                                                                              1.



W zamian   zobowiązuję   się  do  :  odstąpienia  od  spraw  karnych  oraz   cywilnych  przeciwko
poprzednim zarządom spółki  PTC ERA  GSM  oraz  jej następczyni T  Mobile oraz od roszczenia
spłaty wszelkich to jest całości   zysków  jakie jakie należą się  mojej  osobie od roku 2002 z tytułu
kradzieży i wdrożenia   moich autorskich praw  majątkowych  przez  zarząd  PTC ERA  GSM w
roku 2001 , jak też od  spłaty co miesiąc tych  zysków w  całości. 

Jak  też w  zamian-  spółka  T Mobile  przywróci  moją  wdrożoną  nieprawidłowo  strategię
Aktywna  Sfera  Ery w  możliwy sposób    wg treści  tej  strategii  oraz w  obecnych  realiach
rynkowych .

Jak widać  umowa może  być  krótka.  

  Umowa  jest dla Państwa bardzo korzystna,  bowiem można się spodziewać, że  skarga której
kopię  otrzymaliście  Panstwo wraz z   kopią pozwu i innymi dokumentacmi  bedą raczej na pewno
rozpatrzone pozytywnie  przez sądy  a wy nie będziecie mieć  nic w  tej kwestii  nic do powiedzenia
na swoją obronę oraz  obronę poprzednich zarządów  PTC ERY GSM  porzedniczki  T  Mobile.

Jak  na  pewno  przeczytaliście  w  materiałach do pozwu,  zarząd  PTC ERA  GSM  popełnił
kradzież  strategii  umyślmie i  ją wdrożył  zgodnie z  tymi  materialami.

W  przypadku    nie nadesłania mi  umowy ugody nie  będę  mieć  innego  wyjścia   jak wniesienie
skargi  oraz  pozwu , i domaganie się  wypłaty roszczenia całych zysków od   roku 2002  wg   , co
nie wiem  czy w ogóle  będzie dla  was  możliwe.

                                                          Nr  Konta  do umowy  : 

                              19 1160 2202 0000 0004 9721 8000

                                                   Z  wyrazami szaunku

                                                              Mgr  Krystyna  Ziemlańsksa 

                                                                     .................................
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Krystyna  Ziemlańska                                                                                       Dnia  27.10.2021
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                                                                                             
                                                                                          T-Mobile Polska S.A.
                                                                                          ul. Marynarska 12
                                                                                          02-674 Warszawa
INFORMACJA  PRAWNA 

W związku z  brakiem odpowiedzi na  moją  propozycję zawarcia  ugody pozasądowej z dnia 27
września  2021  oraz  na  wcześniejsze  pismo  z załącznikami z dnia  15 września  informuję
zarząd  spółki  T  Mobile  o tym,że w ciągu najbliższych   dni   zostanie   wniesiona skarga na
wyrok  SA  o którym jest mowa w  moim piśmie z dnia  15 września  jak też zawiadomienie  o
przestępstwie   przeciwko   obecnemu   zarządowi   T   Mobile  z   tytułu   współsprawstwa   i
współdziałania  oraz  układu  sprawczego w sprawie  przywłaszczania  nienależnych zysków z
moich praw  autorskich majątkowych wg  treści pozwu  załączonego  do pisma z dnia  15 września
2021.Układ  sprawczy  to  znaczy  świadome współsprawstwo i pomocnistwo  oraz  uczestniczenie
w przestępczości  zorganizowanej.Odpowiadać  będziecie na równi z  poprzednimi  zarządami  PTC
ERA  GSM  oraz  T  Mobile wg  przepisów  karnych w Ustawie o prawach  autorskich  Art. 115  -
117  tej ustawy  oraz z  Art. 284  KK .

Kodeks karny stwierdza, że Art.  14. §  1.Przestępstwo umyślne zachodzi nie tylko wtedy, 
gdy sprawca chce je popełnić, ale także gdy możliwość skutku przestępnego lub przestępno-
ści działania przewiduje i na to się godzi.
Art.  27. Pomocnictwa dopuszcza się, kto do popełnienia przestępstwa udziela pomocy czy-
nem lub słowem.

30 dni od dnia 27 września minęło  plus dodatkowe  prawie dwa  poprzednie  tygodnie i brak
odpowiedzi   uznaję  za   odmowę zawarcia   ugody  pozasądowej   oraz     układ   sprawczy  z
Bogusławem   Kułakowskim byłym  prezesem  zarządu  PTC ERA GSM   oraz z  poprzednimi
zarządami  spółki  ERA  GSM  oraz  T  Mobile   bezprawnej  następczymi  sieci  ERA  GSM
która   to   spólka  T   Mobile  powstała  na   bazie   moich   przywłaszczonych   pieniędzy  z
ukradzionych i wdrożonych  praw  autorskich.Doskonale  o  tym Państwo wiecie i  wiecie w czym
bierzecie  udział.  Nie udzieliliście  mi żadnej  odpowiedzi  co świadczy na waszą  niekorzyść.
Wygrana skarga na  wyrok  Sądu Apelacyjnego  ,  bo na pewno  będzie  wygrana, oznaczać  będzie
utratę   możliwości  polubownego  załatwienia   sprawy .  Podstawą   prawną   jest  skarga   która
otrzymaliście,  następnie   będzie  wniesiony   taki  sam  pozew  w  którym  domagam  się  spłaty
wszystkich zysków od  roku 2001  ponad  ówczesną  bazę  klientów  z  czego zdajecie sobie
sprawę. Co macie na swoją  obronę  ?  NIC.

                                                                                     Z wyrazami szacunku 

                                                                                      Mgr  Krystyna  Ziemlańska   
                                                       niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                  ......................................................................



Strona powodowa                                                                Dnia 2.11.2021
Krystyna Ziemlańska
20- 860 Lublin,
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                 Strona pozwana
                      
                                                                         T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
                                                           reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andreasa Maierhofera
                                                                                                        ul. Marynarska 12
                                                                                                        02-674 Warszawa

Przekazuję stronie pozwanej kopię pozwu przeciwko T Mobile wniesionego w dniu 2.11.2021 do Sądu
Okręgowego  w Lublinie  XII  Wydział  Własności  Intelektualnej  w  związku  z  brakiem odpowiedzi  na
propozycję zawarcia ugody pozasądowej, wraz z wnioskiem o powołanie biegłego sądowego. Akta do pozwu
są wam znane, są to te same akta i te same dowody które zostały do was wysłane 15 września 2021 wraz z
pismem oraz dalszymi załącznikami, odpis z sądu w tymi aktami zostanie na pewno przekazany pozwanej
stronie z sądu w Lublinie. Nie doceniliście Państwo mojej dobrej woli to trzeba będzie zapłacić całość a nie
połowę wg propozycji ugody pozasądowej.Jest to tylko kwestią czasu. Niezależnie od tego pozwu będzie
także procedowana skarga do Sądu Najwyższego, której kopię także ode mnie otrzymaliście, pozew jest
zabezpieczeniem na wypadek problemów z tą skargą lub mataczeniem albo wpływaniem na sąd .Przydadzą
się dwa niezależne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Nie  napisaliście  do  mnie  nawet  emailem,  że  otrzymaliście  ode  mnie  pisma  materiały
ani  nie  prosiliście  o  zwłokę  lub  więcej  czasu  do  zapoznania  się  z  tymi  materiałami,  pół-
tora miesiąca powinno wystarczyć.
Jeszcze  możecie  udzielić  mi odpowiedzi  oraz  wysłać ją do  sądu w  Lublinie  , potem będzie  za  późno. 

 

                                                            Mgr Krystyna Ziemlańska
                                                              
                                                    Strona Powodowa
                              niezależny naukowiec ,historyk działacz narodowy i społeczny
                                Redaktor Naczelna błoga i portalu Wydawnictwa Biały Orzeł,
                                                        
                                             .....................................................
                                                                www.bialy-orzel.edu.pl
                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl  
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Strona powodowa   oraz  Skarżąca                                 Dnia 2.11.2021
Krystyna Ziemlańska
20- 860 Lublin,
ul. Paderewskiego 4- 179

SYGN  AKT  IV C  2303/02.

                                                     

                                                                      Sąd  Okręgowy w Warszawie
                                                                           Aleja  Solidarności  127
                                                                                00- 898 Warszawa

WNIOSEK O  ZACHOWANIE  AKT

Wnoszę wniosek o zachowanie  akt Sygn  IV C 2303/02  oraz  o ich nie zniszczenie  po  upływie  20
lat  ponieważ  stanowią  one dowód w skardze na wyrok  SA  oeaz w pozwie  przeciwko  T  Mobile
dawniej  PTC ERA  GSM  której  akta  te  dotyczą  . Akta  to zostały  sfałszowane w  roku 2002  lub
2003 w  Sądzie  Okręgowym w  Warszawie  wg ich opisu  i stanowią  dowód w  w.w dwóch
postępowaniach   ,  mogą  także   stanowić  dowód  w  postępowaniu   karnym  z  powodu  ich
sfałszowania. 
Akta  te  będą  potrzebne  Sądowi Najwyższemu  do skargi którą załączam  oraz  do powództwa
przeciwko  T  Mobile  które  także  załączam.

Opis  tych  akt  poniżej  ( cały opis  jest w załączonym pozwie  przeciwko  T  Mobile :  

 O  AKTACH  SYGN  IV  C  2303/02.

W  dniu  3  listopada   2020   zapoznałam się  na  mój  wniosek   z  aktami  Sygn  IVC 2303/02  w
Sądzie  Okręgowym w  Lublinie  z  tomami I do VII. 

Tomy  I – III  dotyczą  kradzieży praw  autorskich to jest powództwa  z   roku 2002.  

 Stwierdziłam ,że  akta  są  niekompletne ,  nie zawierają wielu posiadanych  przeze  mnie  dowo-
dów  to jest folderów i innych  wydawnictw ale zawierają  inne  foldery opisane w  aktach  Tom  I -
Tom III. Ponadto  akta nie zawierają  mojego wniosku  dowodowego z dnia 9 listopada  2002 – któ-
ry  był  wniesiony w  roku 2002. Wniosek  ten został celowo  usunięty z  tomów  I- III  aby nie
było podstawy   prawnej  do  orzeczenia na niekorzyść pozwanej  spółki  ERA  GSM.   Ponadto-
karty w tomach  I- III  były przerabiane, mają zmienioną  numerację z powodu   usunięcia  tego
wniosku  , wielokrotnie wnoszonego  razem z dowodami

Wniosek  ten zachował  się  przy zażaleniach i skargach w  tomie  VI- karty  1023- 1026,  1048-
1051, 1086- 1088,  1185-  1187
  Wniosek  ten jest także w  tomie  IV  karty  699-  702.  Jest także w  tomie  V – są  to   karty  lu-
zem  po karcie  898.

                                                                       1.



Jest to pół  tomu V  bez numeracji z  tym wnioskiem  co świadczy o  manipulacji z aktami i  usu-
waniu tego wniosku w  Sądzie  Okręgowym w Warszawie  jak też  celowym braku numeracji na
tych pismach  , co może  dowodzić, że  pochodzą  one  wraz z wnioskiem z    tomu I. 

Do tego wniosku  wg w.w  dat załączone  były szczegółowe  opisy  implementacji    strategii   czyli
praw  autorskich z  licznymi dowodami to jest folderami ,  których  brak  jest  także w  aktach a  co
dowodzi  ich  celowego usunięcia. Są  za  to inne  foldery  oraz  liczne  xerokopie  czarno białe , ale
brak jest  wielu  folderów  kolorowych .

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

 Pomimo  to stan  tych  akt  wraz z  wieloma zasadnymi  skargami i zażaleniami , które  były  pomi-
jane  dowodzi zasadności powództwa  już w  roku 2002  oraz w roku  2020  oraz  2021. 

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

Normalny  sąd  bierze pod  uwagę wnioski dowodowe   , ale  SSO Kowalska  poświadczyła  nieprawdę, że  ten
wniosek  nie był   w ogóle wniesiony, co podważa  jej wyrok  jak tez  wyrok  Sądu  Apelacyjnego.   

Proszę o  zachowanie  tych  akt.

Załączniki  : 
Skarga do SN oraz  pozew  do SO w  Lublinie.

                                                            Mgr Krystyna Ziemlańska

                                                     ...........................................................         
                                                    Strona Powodowa
                              niezależny naukowiec ,historyk działacz narodowy i społeczny
                                Redaktor Naczelna błoga i portalu Wydawnictwa Biały Orzeł,
                                                        
                                                     www.bialy-orzel.edu.pl
                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl
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Powódka  informuje  Sąd, że  może ponieść  symboliczne koszty sądowe  30  lub 100 złotych z  
uwagi na  obecną sytuację majątkową  oraz  załącza do pozwu z dnia 2  listopada  ważne 
dane.

Załącznik do pozwu z dnia 2  listopada  2021.
Uzasadnienie w  przedmiocie  pozwu o ustalenie 

Spółka  PTC ERA GSM
  fałszowała  dane o zyskach  oraz  dane  finansowe i fałszuje te  dane także  pozwana  jako T  Mo-
bile następczyni  spółki  PTC ERA  GSM

Rok 2003 w czasie  apelacji 
https://www.parkiet.com/artykul/293476.html

Telekomunikacja | Era GSM wciąż pierwsza
PTC, operator sieci Era GSM, utrzymał po I kwartale tego roku pozycję lidera w segmencie telefo-
nii komórkowej. Intensyfikacja działań marketingowych w celu pozyskiwania nowych klientów 
sprawiła, że koszty sprzedaży obniżyły zysk EBITDA w tym okresie o prawie jedną piątą w porów-
naniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z kolei o 
13,2%.
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Autor Marcin T. Kuchciak
W I kwartale PTC koncentrowała się na pozyskiwaniu nowych klientów i rozszerzaniu oferty usłu-

gowej. W efekcie sieć powiększyła się o 372 tys. użytkowników, do 5,2 mln, co umocniło jej pozy-

cję w segmencie telefonii komórkowej. Na koniec marca firma miała 35,4-proc. udział w rynku

(według obliczeń władz spółki konkurencyjni operatorzy Polkomtel i PTK Centertel dysponowali

odpowiednio: 32,6- i 32-proc. udziałem). - I kwartał przebiegał zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Niższa zyskowność to wynik kosztów kampanii promocyjnych, które ugruntowały naszą pozy-

cję lidera – opartych na ukradzionej strategii marketingowej Powódki  czego nie dodał   -po-

wiedział Bogusław Kułakowski, prezes zarządu PTC. Spółka rozwijała również pakiet usług do-

stępnych dla użytkowników. W styczniu klienci bezabonamentowi (pre-paid) uzyskali dostęp do in-

ternetu, a ponadto możliwość przesyłu danych za pomocą GPRS. Dodatkowo firma wprowadziła

inne usługi dla wszystkich użytkowników: serwisy głosowe (rozrywka i informacja) oraz bezpłatne

informacje tekstowe Tu i  Teraz.  Poszerzeniu uległa  również liczba partnerów roamingowych w

technologii GPRS (do 37).

 PTC wygenerowała w okresie TYLKO ZA  styczeń-marzec 2003 r. przychody ze sprzedaży w

wysokości 1,27 mld zł, które byłe wyższe o 13,2% w porównaniu z I kwartałem 2002 r. (dane

zgodne z MSR).Wniosek z  tego, że  skoro  zyski z  wdrożone  strategii  marketingowej Powód-

ki za  styczeń marzec  wyniosły 1,27  miliarda złotych  to za  cały rok  mogły wynieść około 7 -

miliardów złotych. 

 Zysk netto wyniósł 42,4 mln zł  (spadek prawie o 19% wobec I kwartału 2002 r.).  Zasadniczy

wpływ na spadek zysku netto, obok kosztów sprzedaży, miały koszty finansowe. Dodatkowo na

wyniki spółki niekorzystnie działało przeszło 15-proc. umocnienie się euro wobec złotego (w tej

walucie spółka obsługuje zadłużenie z tytułu obligacji luksemburskich, a także kupuje zestawy i ak-

cesoria telefoniczne.                                                                    

CO TO JEST  EBITDA  w  wynikach  finansowych PTC ERA GSM oraz  T  Mobile 

EBITDA to kategoria finansowa, którą powszechnie wykorzystuje się na rynku kapitałowym w Pol-
sce i na świecie. Jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych przy transak-
cjach sprzedaży firmy. Jak wyliczyć EBITDA? 

EBITDA jest to zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zo-
bowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych
i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Innymi słowy, EBITDA przedstawia wynik z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – zarówno z
działalności podstawowej, jak i z działalności innej niż podstawowa, przed odliczeniem kosztów fi-
nansowych i podatku dochodowego, a także kosztów amortyzacji majątku trwałego materialnego i
niematerialnego. Wynik ten osiąga się poprzez wykorzystanie kapitałów własnych, jak i finansowa-
nia zewnętrznego, czyli kredytu, pożyczki czy kredytu kupieckiego.
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Według opracowania Jacka Welca "EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych
przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW", oraz dr Iwony Cieślak i dr
Ewy Kwiatkowskiej "Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w te-
lekomunikacji"

EBITDA stosowana jest:
- jako znany miernik operacyjny przepływów pieniężnych,
- do analizy ryzyka kredytowego oraz w wycenie spółek,
- do pomiaru poziomu rozwoju przedsiębiorstw,
- do uproszczonej analizy rentowności spółki nie uwzględniając działalności operacji finansowych
oraz amortyzacji, która wynika z dawnych inwestycji,
- do analizy tendencji na przestrzeni lat.
- czasami stosowana w przypadku firm, które nie generują zysków na poziomie netto wskutek du-
żych kosztów finansowych, wzrost EBITDA sygnalizuje przełom w działalności oraz ‘wyjście na
plus’ na poziomie wyniku netto.

EBITDA - wzór

Aby obliczyć EBITDA, należy użyć dwóch wielkości finansowych: EBIT i Amortyzacja: EBITDA
= EBIT + Amortyzacja środków trwałych (materialnych i niematerialnych).

EBIT jest to zysk otrzymywany w wyniku odjęcia od przychodów z działalności podstawowej i nie-
podstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale
bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych.
Z kolei amortyzacja jest to koszt, który odpowiada rozliczanemu w czasie zużyciu czy wykorzysta-
niu zakupionych przez przedsiębiorstwo składników majątku, czyli Rzeczowych Aktywów Trwa-
łych (majątek trwały materialny) oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych.
Na podstawie rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, niezależnej 
agencji państwowej, której obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad rynkami finansowymi w 
USA EBIT oblicza się na podstawie następującego wzoru:
Zysk netto plus koszty podatkowe plus koszty finansowe związane z obsługą długu z uwzględnie-
niem przychodów finansowych.

                                                                          Wskaźnik EBITDA

Wskaźnika EBITDA jest używany w charakterze kategorii porównawczej podczas dokonywania 
rynkowej wyceny firmy.
Wskaźnik EBITDA jest najczęściej używany przez rynek kapitałowy, spółki giełdowe oraz anality-
ków. 

UWAGA     
Mimo jego powszechności ani w Polsce, ani na świecie nie jest on formalnie zdefiniowany i nie 
podlega on żadnym regulacjom, co tylko dowodzi, że posługiwanie się  tym wskaźnikiem  
przez  spółki  PTC ERA GSM oraz T  Mobile  miało na celu ukrycie  rzeczywistych zysków, 
ich zaniżanie  oraz  fałszowanie danych  finansowych. 
                                                                     
– EBITDA jest powszechnie znaną miarą rentowności,
– może być używana jako zamiennik przepływów gotówki w firmie,
– upraszcza porównania działalności operacyjnych,
– pozwala na analizę wyniku przedsiębiorstwa niezależnie od wysokości kosztów finansowych,
– jest jednym z głównych elementów podczas wyceny firmy.
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EBITDA – wady wskaźnika
Poniżej przedstawione zostały wady wskaźnika, o których wspomina w swojej pracy Jacek Welc:
- podatność do zawyżania szacunku rzeczywistych operacyjnych przepływów pieniężnych (szcze-
gólnie w wyniku pominięcia zmian kapitału pracującego),
- wysoka nieścisłość szacunków operacyjnych przepływów pieniężnych przeprowadzonych na pod-
stawie EBITDA,
- zawyżanie lub zaniżanie   rzeczywistych przepływów pieniężnych,
- wysokie błędy procentowe szacunku operacyjnych przepływów pieniężnych,
- wysokie ryzyko opracowania niepoprawnych wniosków analitycznych   lub ich fałszowanie

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/ebitda-co-to-jest-jak-liczyc/zen46de

Polska Telefonia Cyfrowa spółka z  o.o. pod  zarządem  Bogusława  Kułakow-
skiego fałszowała  wyniki  finansowe  poprzez zaniżanie  zysków   netto  : 

PTC ERA GSM zanotowała w roku 2005 zysk netto w wysokości 1,154 miliarda zł (wzrost o 20%
w porównaniu z 2004 rokiem),  przy utrzymaniu stabilnych przychodów ze sprzedaży - 6,719
miliarda zł (wzrost o 4% w stosunku do poprzedniego roku). Po słabszym początku roku zysk netto
rósł z kwartału na kwartał: wystarczy podać, że w IV kwartale 2005 roku zysk netto był aż o 58%
wyższy, niż w tym samym okresie 2004 roku. W 2005 roku Spółka utrzymała przychody ze sprze-
daży porównywalne z  2004 rokiem - 6,719 miliarda złotych,  a nawet nieznacznie je poprawiła
(wzrost o 4% w stosunku do roku ubiegłego). 

Komentarz  : 
Jeśli stabilne  przychody ze  sprzedaży wyniosły w roku 2005   6  miliardów  719  milionów
złotych  to zysk  netto pomniejszony o  podatek  VAT  oraz podatek  dochodowy  powinien  
wynosić 4  miliardy 246  milionów złotych :

Wyliczenie: 6  miliardów 719  milionów
• minus 19 % podatek  liniowy- jeśli  taki był  płacony = zysk 5  miliardów 442  milio-

ny 
• minus podatek  VAT  22  % = 4  miliardy 246  milionów a nie 1  miliard 154  miliony

złotych 

T-Mobile Polska na koniec grudnia 2016  roku obsługiwała bazę 10,364 mln klientów.

  Jest to dziwny spadek klientów   w porównaniu do czwartego kwartału 2010 roku

      (13.259 mln) co może świadczyć o zaniżaniu  liczby klientów  czyli  okradanie  także  Skar-
bu Państwa  ! 

 W segmencie usług przedpłaconych spółka miała 4,022 mln klientów, a w segmencie usług abona-
mentowych było to 6,612 mln klientów.

W komunikacie czytamy:  W   przypadku segmentu usług abonamentowych liczba klientów T-
Mobile Polska  zwiększyła się kolejny kwartał z rzędu zgodnie z trendem widocznym w  wynikach 
operacyjnych od początku ubiegłego roku. 
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Dzięki temu bilans T  Mobile Polska na koniec 2016 roku w segmencie klientów abonamentowych  
jest dodatni, a liczba klientów zwiększyła się o 43 tysiące w porównaniu    do roku 2015.

Zasięg sieci T-Mobile w technologii LTE wzrósł na koniec roku do ponad 99 proc. populacji kraju z
83 proc. rok wcześniej.

2012  rok. A  jednak zaniżają liczbę  klientów   !  

T-Mobile przygotował oficjalny komunikat dotyczący wyników tej sieci w III kw. 2012 r. Oto 
jego treść:Polska Telefonia Cyfrowa skutecznie realizowała strategię zdobywania rynku w trzecim 
kwartale 2012. Od wprowadzenia marki T-Mobile PTC zyskała już setki tysięcy nowych klientów. 
Polska Telefonia Cyfrowa umacnia się na pozycji lidera i zakończyła trzeci kwartał 2012 roku z 
większą bazą klientów usług kontraktowych i przedpłaconych. PTC w tym kwartale zyskała ogółem
526 tysięcy klientów, w tym 66 tysięcy klientów abonentowych. Na koniec września PTC obsługi-
wała bazę 15,575 miliona klientów i jest tym samym największym operatorem komórkowym w 
Polsce.

2015 rok.    A  jednak zaniżają liczbę  klientów  czyli kradną  !  

T-Mobile Polska z 15,8 mln klientów, wpływy i zysk rosną dzięki GTS . Na koniec czerwca 
r.2015  operator telekomunikacyjny T-Mobile Polska miał 15,827 mln użytkowników. W mi-
nionym kwartale przybyło klientów ofert na kartę, a ubyło abonentów.                                      

2017  rok . Deutsche Telekom   właściciel  PTC EAR GSM zamienion ej  na T  Mobile opubli-
kował wyniki T-Mobile Polska za pierwszy kwartał 2017 roku. Niewielki wzrost liczby klientów
abonamentowych niewiele pomógł,... gdyż przychód spadł, a liczba kart prepaid zmalała i... to o 
prawie 500 tys. sztuk. W 2016 roku T-Mobile zanotowało spory spadek klientów.... 

Na koniec 2019 roku spadek  liczby klientów  ??? Z  jakiego powodu ? Brak wyjaśnienia. 

 T-Mobile Polska miał 10,954 mln klientów usług mobilnych, o 1,5% więcej niż rok wcześniej 
(10,787 mln). Baza klientów abonamentowych urosła w tym czasie z 7,243 do 7,504 mln. Przez rok
liczba klientów na kartę spadła z 3,544 mln do 3,450 mln.19 lut 2020

Powyższe  dane  są  wskazówką dla  Sądu  do wniosku  dowodowego o powołanie  bie-
głego sądowego  rzeczoznawcy  do spraw  finansowych   oraz  obciążenie  Pozwanej 
kosztami pracy tego biegłego wraz z  kosztami sądowymi.

       
                                                         Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                                        niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                   
                                                                      ……………………………………………..
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WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZASTĘPSTWA  PROCESOWEGO 
 PRZED SĄDEM  NAJWYŻSZYM 

Informuję ponownie  Sąd, że  nie potrzebuję żadnego   pełnomocnika z  urzędu w osobie  adwokata 
lub  radcy prawnego  w sprawie  właśności  intelektualnej. Jak ustaliłam na podstawie  
obowiązującego  KPC  dostępnego w  ISAP,   mam prawo do występowania w  sprawach własności
intelektualnej  na podstawie  Art. 87(2)  pargaf 1  oraz  Zdolności sądowej i procesowej  Dział  I 
KPC  Art. 64 i  65. 

KPC Art. 87 (2 ). § 1. § 3. Sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego 
zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym 
stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa. Zwolnienie może nastąpić w
każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony złożony w piśmie procesowym. 
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Wobec faktu, że mój  pozew  został sporządzony  przeze  mnie  prawidłowo i nie  wymaga 
sporządzania go na nowo,  tym bardziej, że  musiałby być dosłownie  zacytowany  przez  
awdokata  lub  radcę  prawnego  z  urzędu który  nie zna  całej  sprawy  tak jak ja  ani akt z roku 
2002-2003 , dlatego  wnoszę o  zwolnienie  mnie z zastępstwa  procesowego  jako  profesjonalistę  .

KPC TYTUŁ IV Strony DZIAŁ I Zdolność sądowa i procesowa Art. 64. § 1. Każda osoba fizyczna 
i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). 

 Doskonale znam  przepisy  prawa i nie  potrzebuję  przepisywania mojego pozwu  przez  jakiegoś
pełnomocnika z urzędu   który  może  tylko zepsuć moją  pracę,   ponieważ  nie zna  ani zakresu
sprawy z  lat 2002-2003  ani  akt  Sygn   IV C 2303/02 , i musiałby  najpierw zapoznawać się z
tymi aktami  co   miałoby wpływ na  znaczne  przedłużenie postępowania i stratę  czasu. 

Pełnomocnicy z urzędu  lekceważą często swoje obowiązki, nie prowadzą  spraw we właściwy
sposób, ponieważ nie zarabiają tylko co  pełnomocnik  wynajęty prywatnie, przez co  bardzo często
szkodzą pokrzywdzonym i nie ponoszą z  tego tytułu żadnych  konsekwencji. 

Nie  zamierzam  paść   ofiarą   jakiegoś   przypadkowego  pełnomocnika  z   urzędu  i  wnoszę  o
zastosowania  KPC Art. 87 (2 ). § 1. § 3.

                                                   
                                 

       
                                                         Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                                        niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
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                                                                 Strona pozwana
                      
                                                                         T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
                                                           reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andreasa Maierhofera
                                                                                                        ul. Marynarska 12
                                                                                                        02-674 Warszawa

W  ślad za  moim  pismem z dnia 2  listopada  oraz  załączonym pozwem z  pieczątką wpływu  do  SO w  Lub
linie  załączam wam  dane o tym, że  fałszujecie  wyniki  finansowe  i zaniżacie  zyski,   jako załącznik do
pozwu  oraz wniosku dowodowego  który także  otrzymaliście.  Nie wiem skąd  weźmiecie  95  miliardów  lub
nawet  80  ale  tyle  będziecie  musieli  mi zapłacić  i pościągać  te  pieniądze od  waszych różnych
udziałowców.

Nie chcieliście  ugody  więc  pozostaje  pozew.  

Jeśli  przyjdzie  wam do głowy szkalowanie mie przed sądem opiniami psychiatrycznymi  i powoływanie  się
na spaczoną  psychiatrię o  której  jest mowa w  wysłanym do was  wniosku o wznowienie  15  września 2021
oraz  na mojej  stronie  internetowej , to zapłacicie  ni za  naruszone dobra osobiste  miliard złotych na osobne
powództwo. 
Nie  wiem kiedy dostaniecie  cały pozew  z  SO w  Lublinie ( na pewno  cały pozew  dostaniecie ) ale
materiały do pozwu są wam znane  , są  to te same  materiały  które  wam  wysłałam  15 września  2021.

A  jak widzielibyście  ugodę  teraz po wniesieniu pozwu  ?   

                                                            Mgr Krystyna Ziemlańska                                                              
                                                    Strona Powodowa
                              niezależny naukowiec ,historyk działacz narodowy i społeczny
                                Redaktor Naczelna błoga i portalu Wydawnictwa Biały Orzeł,
                                                        
                                             .....................................................
                                                                www.bialy-orzel.edu.pl
                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl



Załącznik do pozwu z dnia 2  listopada  2021.
Uzasadnienie w  przedmiocie  pozwu o ustalenie 

Spółka  PTC ERA GSM
  fałszowała  dane o zyskach  oraz  dane  finansowe i fałszuje te  dane także  pozwana  jako T  Mo-
bile następczyni  spółki  PTC ERA  GSM

Rok 2003 w czasie  apelacji 
https://www.parkiet.com/artykul/293476.html

Telekomunikacja | Era GSM wciąż pierwsza
PTC, operator sieci Era GSM, utrzymał po I kwartale tego roku pozycję lidera w segmencie telefo-
nii komórkowej. Intensyfikacja działań marketingowych w celu pozyskiwania nowych klientów 
sprawiła, że koszty sprzedaży obniżyły zysk EBITDA w tym okresie o prawie jedną piątą w porów-
naniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z kolei o 
13,2%.
                                                                      .
Autor Marcin T. Kuchciak
W I kwartale PTC koncentrowała się na pozyskiwaniu nowych klientów i rozszerzaniu oferty usłu-

gowej. W efekcie sieć powiększyła się o 372 tys. użytkowników, do 5,2 mln, co umocniło jej pozy-

cję w segmencie telefonii komórkowej. Na koniec marca firma miała 35,4-proc. udział w rynku

(według obliczeń władz spółki konkurencyjni operatorzy Polkomtel i PTK Centertel dysponowali

odpowiednio: 32,6- i 32-proc. udziałem). - I kwartał przebiegał zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Niższa zyskowność to wynik kosztów kampanii promocyjnych, które ugruntowały naszą pozy-

cję lidera – opartych na ukradzionej strategii marketingowej Powódki  czego nie dodał   -po-

wiedział Bogusław Kułakowski, prezes zarządu PTC. Spółka rozwijała również pakiet usług do-

stępnych dla użytkowników. W styczniu klienci bezabonamentowi (pre-paid) uzyskali dostęp do in-

ternetu, a ponadto możliwość przesyłu danych za pomocą GPRS. Dodatkowo firma wprowadziła

inne usługi dla wszystkich użytkowników: serwisy głosowe (rozrywka i informacja) oraz bezpłatne

informacje tekstowe Tu i  Teraz.  Poszerzeniu uległa  również liczba partnerów roamingowych w

technologii GPRS (do 37).

 PTC wygenerowała w okresie TYLKO ZA  styczeń-marzec 2003 r. przychody ze sprzedaży w

wysokości 1,27 mld zł, które byłe wyższe o 13,2% w porównaniu z I kwartałem 2002 r. (dane

zgodne z MSR).Wniosek z  tego, że  skoro  zyski z  wdrożone  strategii  marketingowej Powód-

ki za  styczeń marzec  wyniosły 1,27  miliarda złotych  to za  cały rok  mogły wynieść około 7 -

miliardów złotych. 

 Zysk netto wyniósł 42,4 mln zł (spadek prawie o 19% wobec I kwartału 2002 r.). Zasadniczy 
wpływ na spadek zysku netto, obok kosztów sprzedaży, miały koszty finansowe. Dodatkowo na 
wyniki spółki niekorzystnie działało przeszło 15-proc. umocnienie się euro wobec złotego (w tej 
walucie spółka obsługuje zadłużenie z tytułu obligacji luksemburskich, a także kupuje zestawy i ak-
cesoria telefoniczne.   
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CO TO JEST  EBITDA  w  wynikach  finansowych PTC ERA GSM oraz  T  Mobile 

EBITDA to kategoria finansowa, którą powszechnie wykorzystuje się na rynku kapitałowym w Pol-
sce i na świecie. Jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych przy transak-
cjach sprzedaży firmy. Jak wyliczyć EBITDA? 

EBITDA jest to zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zo-
bowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych
i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Innymi słowy, EBITDA przedstawia wynik z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – zarówno z
działalności podstawowej, jak i z działalności innej niż podstawowa, przed odliczeniem kosztów fi-
nansowych i podatku dochodowego, a także kosztów amortyzacji majątku trwałego materialnego i
niematerialnego. Wynik ten osiąga się poprzez wykorzystanie kapitałów własnych, jak i finansowa-
nia zewnętrznego, czyli kredytu, pożyczki czy kredytu kupieckiego.

Według opracowania Jacka Welca "EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych
przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW", oraz dr Iwony Cieślak i dr
Ewy Kwiatkowskiej "Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w te-
lekomunikacji"

EBITDA stosowana jest:
- jako znany miernik operacyjny przepływów pieniężnych,
- do analizy ryzyka kredytowego oraz w wycenie spółek,
- do pomiaru poziomu rozwoju przedsiębiorstw,
- do uproszczonej analizy rentowności spółki nie uwzględniając działalności operacji finansowych
oraz amortyzacji, która wynika z dawnych inwestycji,
- do analizy tendencji na przestrzeni lat.
- czasami stosowana w przypadku firm, które nie generują zysków na poziomie netto wskutek du-
żych kosztów finansowych, wzrost EBITDA sygnalizuje przełom w działalności oraz ‘wyjście na
plus’ na poziomie wyniku netto.

EBITDA - wzór

Aby obliczyć EBITDA, należy użyć dwóch wielkości finansowych: EBIT i Amortyzacja: EBITDA
= EBIT + Amortyzacja środków trwałych (materialnych i niematerialnych).

EBIT jest to zysk otrzymywany w wyniku odjęcia od przychodów z działalności podstawowej i nie-
podstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale
bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych.
Z kolei amortyzacja jest to koszt, który odpowiada rozliczanemu w czasie zużyciu czy wykorzysta-
niu zakupionych przez przedsiębiorstwo składników majątku, czyli Rzeczowych Aktywów Trwa-
łych (majątek trwały materialny) oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych.
Na podstawie rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, niezależnej 
agencji państwowej, której obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad rynkami finansowymi w 
USA EBIT oblicza się na podstawie następującego wzoru:
Zysk netto plus koszty podatkowe plus koszty finansowe związane z obsługą długu z uwzględnie-
niem przychodów finansowych.
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           Wskaźnik EBITDA

Wskaźnika EBITDA jest używany w charakterze kategorii porównawczej podczas dokonywania 
rynkowej wyceny firmy.
Wskaźnik EBITDA jest najczęściej używany przez rynek kapitałowy, spółki giełdowe oraz anality-
ków. 

UWAGA     
Mimo jego powszechności ani w Polsce, ani na świecie nie jest on formalnie zdefiniowany i nie 
podlega on żadnym regulacjom, co tylko dowodzi, że posługiwanie się  tym wskaźnikiem  
przez  spółki  PTC ERA GSM oraz T  Mobile  miało na celu ukrycie  rzeczywistych zysków, 
ich zaniżanie  oraz  fałszowanie danych  finansowych. 
                                                                     
– EBITDA jest powszechnie znaną miarą rentowności,
– może być używana jako zamiennik przepływów gotówki w firmie,
– upraszcza porównania działalności operacyjnych,
– pozwala na analizę wyniku przedsiębiorstwa niezależnie od wysokości kosztów finansowych,
– jest jednym z głównych elementów podczas wyceny firmy.
                                                                     
EBITDA – wady wskaźnika
Poniżej przedstawione zostały wady wskaźnika, o których wspomina w swojej pracy Jacek Welc:
- podatność do zawyżania szacunku rzeczywistych operacyjnych przepływów pieniężnych (szcze-
gólnie w wyniku pominięcia zmian kapitału pracującego),
- wysoka nieścisłość szacunków operacyjnych przepływów pieniężnych przeprowadzonych na pod-
stawie EBITDA,
- zawyżanie lub zaniżanie   rzeczywistych przepływów pieniężnych,
- wysokie błędy procentowe szacunku operacyjnych przepływów pieniężnych,
- wysokie ryzyko opracowania niepoprawnych wniosków analitycznych   lub ich fałszowanie

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/ebitda-co-to-jest-jak-liczyc/zen46de

Polska Telefonia Cyfrowa spółka z  o.o. pod  zarządem  Bogusława  Kułakow-
skiego fałszowała  wyniki  finansowe  poprzez zaniżanie  zysków   netto  : 

PTC ERA GSM zanotowała w roku 2005 zysk netto w wysokości 1,154 miliarda zł (wzrost o 20%
w porównaniu z 2004 rokiem),  przy utrzymaniu stabilnych przychodów ze sprzedaży - 6,719
miliarda zł (wzrost o 4% w stosunku do poprzedniego roku). Po słabszym początku roku zysk netto
rósł z kwartału na kwartał: wystarczy podać, że w IV kwartale 2005 roku zysk netto był aż o 58%
wyższy, niż w tym samym okresie 2004 roku. W 2005 roku Spółka utrzymała przychody ze sprze-
daży porównywalne z  2004 rokiem - 6,719 miliarda złotych,  a nawet nieznacznie je poprawiła
(wzrost o 4% w stosunku do roku ubiegłego). 
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Komentarz  : 
Jeśli stabilne  przychody ze  sprzedaży wyniosły w roku 2005   6  miliardów  719  milionów
złotych  to zysk  netto pomniejszony o  podatek  VAT  oraz podatek  dochodowy  powinien  
wynosić 4  miliardy 246  milionów złotych :

Wyliczenie: 6  miliardów 719  milionów
• minus 19 % podatek  liniowy- jeśli  taki był  płacony = zysk 5  miliardów 442  milio-

ny 
• minus podatek  VAT  22  % = 4  miliardy 246  milionów a nie 1  miliard 154  miliony

złotych 

T-Mobile Polska na koniec grudnia 2016  roku obsługiwała bazę 10,364 mln klientów.

  Jest to dziwny spadek klientów   w porównaniu do czwartego kwartału 2010 roku

      (13.259 mln) co może świadczyć o zaniżaniu  liczby klientów  czyli  okradanie  także  Skar-
bu Państwa  ! 

 W segmencie usług przedpłaconych spółka miała 4,022 mln klientów, a w segmencie usług abona-
mentowych było to 6,612 mln klientów.

W komunikacie czytamy:  W   przypadku segmentu usług abonamentowych liczba klientów T-
Mobile Polska  zwiększyła się kolejny kwartał z rzędu zgodnie z trendem widocznym w  wynikach 
operacyjnych od początku ubiegłego roku. 

Dzięki temu bilans T  Mobile Polska na koniec 2016 roku w segmencie klientów abonamentowych  
jest dodatni, a liczba klientów zwiększyła się o 43 tysiące w porównaniu    do roku 2015.

Zasięg sieci T-Mobile w technologii LTE wzrósł na koniec roku do ponad 99 proc. populacji kraju z
83 proc. rok wcześniej.

2012  rok. A  jednak zaniżają liczbę  klientów   !  

T-Mobile przygotował oficjalny komunikat dotyczący wyników tej sieci w III kw. 2012 r. Oto 
jego treść:Polska Telefonia Cyfrowa skutecznie realizowała strategię zdobywania rynku w trzecim 
kwartale 2012. Od wprowadzenia marki T-Mobile PTC zyskała już setki tysięcy nowych klientów. 
Polska Telefonia Cyfrowa umacnia się na pozycji lidera i zakończyła trzeci kwartał 2012 roku z 
większą bazą klientów usług kontraktowych i przedpłaconych. PTC w tym kwartale zyskała ogółem
526 tysięcy klientów, w tym 66 tysięcy klientów abonentowych. Na koniec września PTC obsługi-
wała bazę 15,575 miliona klientów i jest tym samym największym operatorem komórkowym w 
Polsce.

2015 rok.    A  jednak zaniżają liczbę  klientów  czyli kradną  !  

T-Mobile Polska z 15,8 mln klientów, wpływy i zysk rosną dzięki GTS . Na koniec czerwca 
r.2015  operator telekomunikacyjny T-Mobile Polska miał 15,827 mln użytkowników. W mi-
nionym kwartale przybyło klientów ofert na kartę, a ubyło abonentów.                                      
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2017  rok . Deutsche Telekom   właściciel  PTC ERA GSM zamienionej  na T  Mobile opubli-
kował wyniki T-Mobile Polska za pierwszy kwartał 2017 roku. Niewielki wzrost liczby klientów
abonamentowych niewiele pomógł,... gdyż przychód spadł, a liczba kart prepaid zmalała i... to o 
prawie 500 tys. sztuk. W 2016 roku T-Mobile zanotowało spory spadek klientów.... 

Na koniec 2019 roku spadek  liczby klientów  ??? Z  jakiego powodu ? Brak wyjaśnienia. 

 T-Mobile Polska miał 10,954 mln klientów usług mobilnych, o 1,5% więcej niż rok wcześniej 
(10,787 mln). Baza klientów abonamentowych urosła w tym czasie z 7,243 do 7,504 mln. Przez rok
liczba klientów na kartę spadła z 3,544 mln do 3,450 mln.19 lut 2020

Powyższe  dane  są  wskazówką dla  Sądu  do wniosku  dowodowego o powołanie  bie-
głego sądowego  rzeczoznawcy  do spraw  finansowych   oraz  obciążenie  Pozwanej 
kosztami pracy tego biegłego wraz z  kosztami sądowymi.

       
                                                         Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                                        niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
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Krystyna  Ziemlańska 
20- 860  Lublin, ul. Paderewskiego 4- 179
  PESEL  61031305122

                Strona pozwana     
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Odpowiedź na postanowienie SSO  Piotra  Jakubca z dnia 15 listopada o oddaleniu wniosku  o 
zwolnienie  z obowiązkowego zastępstwa  procesowego  oraz na wezwanie  do uzupełnienia bra-
ków z dnia 15.11.2021.

WNIOSEK O WYZNACZENIE  PEŁNOMOCNIKA Z  URZĘDU 
 OSOBIE RADCY  PRAWNEGO 

W  związku z  sytuacją  majątkową  informuję Sąd, że  nie stać  mnie na  wynajęcie  prywatnie  peł-
nomocnika do  sporządzenia na nowo  bardzo dobrze  opracowanego   przeze  mnie pozwu przeciw-
ko T  Mobile  , i dlatego wnoszę o  przyznanie mi  pełnomocnika z urzędu w osobie radcy  prawne-
go z  Okręgowej  Izby Radców  Prawnych.

  W  załączeniu   formularz  oświadczenia majątkowego  oraz  załączniki do  formularza.

                                                      Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                           prawnik,  niezależny  naukowiec  ,historyk ,działacz  narodowy i społeczny
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
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WNIOSEK O ZWOLNIENIE 

OD KOSZTÓW ZASTĘPSTWA  PROCESOWEGO 

oraz  obciążenie wszelkimi  kosztami sądowymi pozwaną  stronę 

   

UZASADNIENIE

  Utrzymuję się  wyłącznie z przyznanego mi zasiłku  MOPR- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w

Lublinie na podstawie ostatniej  decyzji z dnia  21  kwietnia 2021  jako osoba  niepełnosprawna. 

Mam  przyznany stopień niepełnosprawności  w  związku z  poważną  chorobą  kręgosłupa z  

MZON w  Lublinie. 
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ZAŁĄCZNIKI

Orzeczenie o  niepełnosprawności  wydane na  stałe  przez  MZON w  Lublinie na podstawie złych
wyników  badań  kręgosłupa   decyzja o   przyznaniu  zasiłku stałego z  MOPR.Renta  socjalna  jak
i zasiłki z MOPR  które  mają  charakter  renty  socjalnej jest to świadczenie z pomocy społecznej
na zasadzie podobnej do świadczeń i renty socjalnej z ZUS dla osób które  posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności.O pomoc finansową ze strony MOPR oraz  MOPS można wnioskować przede
wszystkim w przypadku ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej ciężkiej choroby,
ale też w innych trudnych sytuacjach życiowych. Nie ma w  tym nic  poniżającego  ani  uwłaczają-
cego  godności.

Pomimo niepełnosprawności i  ciężkiej  choroby  kręgosłupa prowadzę  blog i portal  wydawniczy
pod nazwą  Wydawnictwo  Biały Orzeł.

Adres  strony  internetowej : www.bialy-orzel.edu.pl 

 Mój  portal i  blog wydawniczy  został  niedawno  opracowany i zawieszony w Internecie pod  ko-
niec   lipca  2021.  Za  opracowanie portalu  płacę  raty  miesięczne z  renty  socjalnej MOPR i  tak
zwanego zasiłku  stałego.Jestem jeszcze  zmuszona  korzystać z renty i tego  zasiłku ponieważ  por-
tal nie  przynosi  jeszcze  zysków ze  sprzedaży e-booków,  jest  jeszcze  nieznany i wymaga bardzo
dużych środków na  promocję  jakich w  tej chwili  nie posiadam.

Pozew  przeciwko  T  Mobile jest zamieszczony na mojej  stronie  internetowej.

                                                           

Załączniki  dodatkowe : 

Wypełniony formularz oświadczenia majątkowego.

                                                                               Mgr  Krystyna Ziemlańska
                                                                          ……………………………….
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Druga  odpowiedź na postanowienie SSO  Piotra  Jakubca z dnia 15 listopada o oddaleniu wniosku  
o zwolnienie  z obowiązkowego zastępstwa  procesowego  oraz na wezwanie  do uzupełnienia bra-
ków z dnia 15.11.2021.

DO WNIOSKU  O WYZNACZENIE  PEŁNOMOCNIKA Z  URZĘDU 
 OSOBIE RADCY  PRAWNEGO 

załączam  wypowiedź  oraz  opinię o  postanowieniu  SSO  Piotra  Jakubca.

Praworządność w Polsce 

Że w Polsce  nie ma żadnej praworządności  wystarczy  przeczytać Menu Prawo – całe od góry do
dołu  na moim portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł.
                                                                                www.bialy-orzel.edu.pl
  Menu Zdrowie  także  oraz  Menu  Polityka. Jednakże  obecne  sfery rządzące  uparcie  twierdzą,
że Polska jest  rzekomo krajem praworządnym, ponieważ domagają się pociągania do  karnej  od-
powiedzialności  sędziów  za  jakieś  ich  przestępstwa poza  służbowe ale   już nie domagają się  te
sfery  pociągania do  odpowiedzialności za  preparacje czyli poświadczenia nieprawdy w  wyrokach
oraz  postanowieniach  i innych  orzeczeniach, bo  sędziowie  są  niezawiśli w  orzecznictwie.
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 Oznacza  to, że  mogą  bezkarnie pisać  co im się podoba bez  względu  właśnie na praworządność
oraz  zasadę  sprawiedliwości,  za  co  nie odpowiadają  karnie  ,bo są niezawiśli.  W II RP  przed II
wojną  takie sądownictwo  było nie do  pomyślenia, każdy sędzia  wydawał  jedynie słuszne wyro-
ki, w  wyjątkiem  kilku sędziów  sanacyjnych  którzy skazywali  niewinnych  ludzi za  walkę z  ma-
fią  piłsudczykowską  lub  nawet za  krytykę Józefa  Fałszywego zwanego Marszałkiem Polski.
Obecni  sędziowie w Polsce  mają na sumieniu  bardzo wielu pokrzywdzonych,   co też po  części
wynika z  braku prawidłowych  Kodeksów  jak Kodeks  Postępowania Karnego, Kodeks  Cywilny
oraz  Kodeks  Postępowania  Cywilnego i  spaczone tak zwane  prawo rodzinne, wraz niewłaści-
wym  tak zwanym postępowaniem  nieprocesowym, o którym jest mowa  w  zbiorze  i na podstro-
nie  Prawo  zbiór. 

Podam jeszcze  jeden  przykład na  działalność  mafii sędziowskiej w  mojej sprawie.   2 listopada
2021  wniosłam do  Sądu  Okręgowego w Lublinie pozew  przeciwko  T Mobile-  który jest w
Menu Prawo. Tylko ja  byłam w stanie sporządzić  na takim wysokim  poziomie  taki pozew,  bo
tylko ja znałam  całą  sprawę oraz akt od  roku 2002 i    nie było żadnej potrzeby  oddalania przez
ten sąd  mojego wniosku o zwolnienie z  przymusu  adwokackiego  , jaki nakłada  KPC.  Ten sam
KPC stwierdza  jednak,

KPC Art. 87 (2 ). § 1. § 3. Sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego
zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym
stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa. Zwolnienie może nastąpić w
każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony złożony w piśmie procesowym. 

Pomimo tego,  sędzia  Jakubiec  z XII Wydziału Własności  Intelektualnej  nie dopuścił  mojego
pozwu  przeciwko  mafii  T  Mobile,  bo   wszystkie komunistyczne i zagraniczne mafie w Polsce  i
kartele  są  nietykalne  i oddalił  mój wniosek  postanowieniem , które  jest niezaskarżalne  i nakazał
sporządzenie  tego świetnie  opracowanego pozwu  przez  pełnomocnika na nowo,   jako  wybieg
pozaprawny , aby  nie dopuścić  mojej  osoby, mojej wiedzy i mojej  sprawy.   Zmuszona  zostałam,
będąc  w   trudnej   sytuacji   finansowej   do   wniesienia  wniosku  o   przyznanie   radcy  czyli
pełnomocnika z  urzędu,  co włynęło na znaczne opóźnienie  procedowania  pozwu  oraz  brak
przekazania pozwu stronie pozwanej. 

Nazywa się   takie  przestępstwo i działanie na  moją szkodę   SSO  Jakubca  praworządnością  jako
przykrywka dla  tego typu  orzecznictwa  sędziów, a  głupia  Komisja  Europejska  twierdzi, że
sędziowie  mają  być niezawiśli w  orzecznictwie  i nie mogą podlegać  karom  dyscyplinarnym. A
jak takie  działanie potraktować -  jest to przecież  działanie na szkodę, sędzia  nie może  popełniać
samowolki  przez  którą rozumie się  niezawisłość  i nie  może  nie być  obiektywny i nieuczciwy i
niesprawiedliwy. A  jednak  tacy właśnie są sędziowie w Polsce. 

SSO  Jakubiec  przekroczył  uprawnienia z jednej  strony swoim  postanowieniem o oddaleniu
wnisoku o zwolnienie z  obowiązkowego zastępstwa  procesowego a  z drugiej  strony  nie dopełnił
obowiązku udzielenia takiego zwolnienia wiedząc na  podstawie  mojego pozwu, że  nie wymaga
on sporządania  na nowo a  jeśli  już to  tylko  jako  wniesienie  tego samego pozwu podpisanego
tylko  przez pełnomocnika,  bo pozew  został sporządzony z  ogromną wiedzą  prawniczą  ,  jest
przejrzysty  ,ale  strona pozwana  mogłaby ucierpieć  finansowo, więc  trzeba było  coś  wymyśleć
aby  jako pozew  przyblokować. I takie   postępowanie nazywa  się niezawisłością,  której nie ma
jak i do kogo zaskarżyć,  bo tak się podoba sędziemu Jakubcowi.
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Co to znaczy niezawisły .

W  Polsce  to określenie  jest  wyjaśnianie w  spaczonym sensie i znaczeniu. Niezawiły sąd  to sąd, 
który nie ulega  naciskom z zewnątrz,  jest nieprzekupny,  jest  tylko i wyłącznie  sprawiedliwy i 
kieruje się  zasadą  sprawiedliwości  przy  orzekaniu a  nie  tylko  samymi  przepisami,  które  obec-
nie  są  bardzo  często  wadliwe i niewłaściwe w KC  oraz w  KPC  jak też w  KPK. Niezawisły  sąd
w Polsce  obecnie  to  sędzia który uważa, że  wolno mu pisać  co mu się podoba  , bo takie ma wi-
dzimisię ,bo  tak  mu się akurat w  danej sprawie podoba,  przez co może  bezkarnie  krzywdzić  po-
krzywdzonych  i  działać na ich szkodę. 

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa niezawisły to: autonomiczny, usamodzielnio-
ny, udzielny, panujący, neutralny, eskapistyczny, bezideowy obiektywny, obojętny, przedmiotowy, 
absolutny, niezależny, własnowolny, nieuległy, swobodny, bezstronny, apolityczny, niezaangażo-
wany, wolny, samodzielny, indyferentny, nieskrępowany,  samowładczy, niepodlegający, samo-
rządny, rządzący, suwerenny, samowładny, niepodległy. 

W  tym  katalogu pojęć w   internetowym  słowniku synonimów, w  który wstawiono celowo  i spe-
cjalnie nieadekwatne  określenia ,  są  takie  pojęcia  jak  własnowolny – rozumiany jako samowol-
ka,    indyferentny  czyli obojętny na krzywdę  i  niesprawiedliwość, samowładczy  rozumiane  jako
władza w sensie  reżimu  i  braku praworządności, podobnie samowładny , niezaangażowany w
sensie  obojętności  na  krzywdę  i niesprawiedliwość  podobnie jak  obojętny  czy   bezideowy czy-
li  tępak nie znający się na  realiach politycznych  czy  gospodarczych. 

Że  mój pozew  jest  trudny  i przekracza  poziom  umysłowy SSO  Jakubca  to się właśnie okazało. 

Przy  okazji, o czym  jest mowa  na podstronie  Prawo  zbiór,  chodziło w utworzeniu  wydziałów
własności  intelektualnej  o  skupienie  spraw  z  ustawy i prawie  autorskim  u jakichś  odpowied-
nio dobranych  i wybranych sędziów,  którzy  mieli za  zadanie  blokowanie  niewygodnych po-
zwów  takich  jak mój, i na pewno  także  innych.   Sprawy z ustawy  o prawie  autorskim są  proste,
wykazanie  naruszenia  ustawy  także  jest  raczej proste dla  przeciętnego człowieka ale w  tym
wypadku  chodzi  o  zaangażowanie się po  mojej  stronie  jako  pokrzywdzonej  od 20 lat  przez
przestępczość  zorganizowaną  czyli kartel    komunistycznej spółki  ERA  GSM, która  się  uwłasz-
czyła  na  moich prawach autorskich   i  przekształciła się  jako złodzieje  i mafiozi z  zadłużonej
spółki w wiodące  przedsiębiorstwo  na rynku usług telefonii  cyfrowej. A  takiego zaangażowania
SSO  Jakubiec  jako podstawiony sędzia do  tego wydziału nie chciał  jakoś  wykazać. 

 Za  taką  blokadę  pozwu  oraz  oddalenie słusznego wniosku o  zwolnienie z  przymusu zastępstwa
procesowego, SSO  Jakubiec  powinien  wylecieć z  sądu,  i na pewno w  II RP  przed  wojną  tak
by  się  stało, tylko że  tamci sędziowie  inaczej rozumieli  słowo  ‘ niezawisły’ . 

Obecni sędziowie w Polsce  prezentują wybitny poziom  wyuczonego krętactwa oraz  mataczenia,
latami czeka się na   jakąś  sprawiedliwość w sądach w Polsce a  o prokuratorach  nie ma nawet  co
wspominać- patrz  Menu Prawo Skandale z  organami prawa w Polsce. 
Warto przeczytać  poniżej kilka  biografii  wybitnych i krystalicznie  uczciwych  prawników lwow-
skich,  dla których  prawo znaczyło  rzeczywiście  prawi i sprawiedliwość a nie fasadę , kłamstwa  i
oszukiwanie  społeczeństwa  samą nazwą  tej partii, która  rzekomo  walczy z  Komisją  Europejską
o  prawo i sprawiedliwość  w  polskich sądach  co  jest tylko  fasadowym działaniem,  pro  publicz -
nym w  celu  utrzymania się  przy władzy za pomocą  takiej propagandy.  
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Roman Longchamps de Bérier (ur. 9 sierpnia 1883 we Lwowie, zm. 4 lip-
ca 1941 tamże) – polski prawnik cywilista, członek Komisji Kodyfikacyjnej
RP, ostatni rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wybitny
prawnik i specjalista  prawa.

Pochodzenie i rodzina

Wywodził się ze znanej rodziny lwowskiej pochodzenia francuskiego. Był
synem Bronisława – doktora medycyny i wojskowego oraz Heleny Rieger.
Od 1915 żonaty z Anielą Strzelecką, z którą miał czterech synów: Bronisła-
wa (1916–1941), Zygmunta (1918–1941), Kazimierza (1920–1941) i Jana
(ur. 1928).

Wykształcenie

W 1901 ukończył gimnazjum we Lwowie. W latach 1901–1905 studiował na Wydziale Prawa i 
Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego. W czasie studiów pracował na seminariach: 
prof. Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego, Władysława Ochenkowskiego, Aleksandra Dolińskie-
go, Ernesta Tilla, Marcelego Chlamtacza i Władysława Abrahama. W 1906 uzyskał tam tytuł dokto-
ra praw. W tym samym roku rozpoczął pracę w Prokuratorii Skarbu we Lwowie, którą wykonywał 
do 1920.

Po zakończeniu studiów kontynuował zainteresowania naukowe pod kierunkiem prof. E. Tilla. W 
roku akademickim 1907/1908 przebywał na studiach uzupełniających w Berlinie pracując na semi-
nariach profesorów Theodora Kippa oraz Josepha Kohlera. Po powrocie ze studiów opracował bar-
dzo cenną do dziś monografię pt. Studia nad istotą osoby prawniczej (Lwów 1911). W 1916 habili-
tował się z prawa prywatnego austriackiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Refe-
rentami przedstawionych rozpraw, spośród których głównymi były: wymieniona monografia o isto-
cie osoby prawnej oraz rozprawa pt. „Rękojmia z powodu wad i braków a obowiązek świadczenia” 
(Lwów 1916), byli prof. E. Till oraz prof. A. Doliński.

Udział w walkach o Lwów

W czasie walk o Lwów, w listopadzie 1918 był członkiem Milicji Obywatelskiej oraz Ochotniczej 
Ligi Obywatelskiej, za co został potem odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa bez mieczy oraz Krzy-
żem Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej.

Kariera akademicka

1 maja 1920 mianowany został profesorem nadzwyczajnym prawa cywilnego na Wydziale Prawa i 
Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dwa lata później, 1 sierpnia
1922 r., mianowany profesorem zwyczajnym na tymże wydziale. W latach 1920–1939 wykładał 
również prawo cywilne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1933 był członkiem przybra-
nym Towarzystwa Naukowego we Lwowie, a od 1931 członkiem korespondentem Polskiej Akade-
mii Umiejętności. W 1936 został powołany w skład Trybunału Kompetencyjnego i zasiadał w jego 
składzie.
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Na Uniwersytecie Jana Kazimierza pełnił szereg funkcji i godności. Po 1930 został kierowni-
kiem Studium Sądowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 
1923/24 i 1929/30 – 1931/32 był dziekanem Wydziału Prawa UJK; w latach 1924/25 i 1932/33 – 
1933/34 prodziekanem, a w latach 1934/35 – 1937/38 prorektorem UJK. Zarządzeniem z 7 stycznia
1938 wprowadził tzw. „getto ławkowe”. 

Dzisiaj takie  getto ławkowe może  i by się  przydało  w  celu odizolowania  przestępców  od  
ludzi  uczciwych…. 

Na przełomie czerwca/lipca 1939 został wybrany rektorem na lata 1939–1941. Godność tę objął ex 
lege 1 września 1939 i sprawował do 18 października 1939, kiedy to został odwołany przez władze 
radzieckie, a jego miejsce zajął Ukrainiec Mychajło Marczenko. We wrześniu 1939 jako rektor UJK
stanął na czele Komitetu Obywatelskiego Obrony Lwowa. W styczniu 1940 został zwolniony z pra-
cy w uniwersytecie (wraz z większością polskich profesorów i młodszych pracowników naukowych
Wydziału Prawa). Przywrócony ponownie jesienią 1940. W latach 1940–1941 wykładał prawo cy-
wilne skupiając się na wybranych zagadnieniach z radzieckiego prawa zobowiązań.

Mord profesorów lwowskich

Kilka dni po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich, w nocy z 3 na 4 lipca 1941, został wraz z 
trzema dorosłymi synami aresztowany przez hitlerowców. Tej samej nocy, po brutalnym przesłu-
chaniu w bursie Abrahamowiczów, został zamordowany przez Niemców na Wzgórzach Wulec-
kich we Lwowie wraz z trzema synami: Bronisławem i Zygmuntem, absolwentami Politechniki 
Lwowskiej, oraz Kazimierzem, absolwentem liceum. Z masakry ocalała żona Aniela oraz najmłod-
szy, 13-letni syn Jan. W czasie okupacji niemieckiej pracowali oboje w Instytucie Badań nad Tyfu-
sem Plamistym prof. Rudolfa Weigla), co dawało skromne środki na utrzymanie. W wyniku wysie-
dleń Polaków z Kresów Wschodnich w 1946 wyjechali ze Lwowa.

Dorobek naukowy

Największym dziełem Longchamps de Bériera był kodeks zobowiązań z 1933 i związana z nim pra-
ca w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. W skład Komisji Kodyfikacyjnej RP po-
wołany został w 1922. Przygotowywał wspólnie z prof. E. Tillem oraz lwowskim gronem Komisji 
Kodyfikacyjnej projekt części ogólnej kodeksu, a następnie projekt części szczegółowej. Po śmierci
prof. Tilla został głównym referentem projektu doprowadzając do przyjęcia go przez Komisję Ko-
dyfikacyjną, a następnie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego mocą rozporządzenia Pre-
zydenta RP. Po ukończeniu dzieła rozpoczął opracowywanie niezwykle cennego do dziś: Uzasad-
nienia projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu projektu, Warszawa 
1934–1939. Wydał wówczas, wchodzące dziś do klasyki polskiej myśli prawniczej dzieło: Zobo-
wiązania (wyd. 1, Lwów 1934–38, wyd. 2, Lwów 1939, wyd. 3, Poznań 1948, wyd. 4, anastatycz-
ne, Poznań 1999).
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Uczestniczył w wielu naukowych zjazdach prawniczych i konferencjach w Polsce i w Europie: 
Zjazdach Prawników Polskich, Kongresach Prawa Porównawczego w Hadze (1932, 1937), między-
narodowym tygodniu prawniczym w Paryżu (1937), Zjeździe Prawników Państw Słowiańskich w 
Bratysławie (1933). Uczestniczył w pracach nad projektami zjednoczenia prawa obligacyjnego w 
Europie. Był jednym z inicjatorów powołania (1937) i prezesem Porozumienia Prawniczego Pol-
sko-Francuskiego.

Roman Longchamps de Bérier przez cały czas kontynuował dzieło swego mistrza prof. E. Tilla. 
Wydawał po jego śmierci „Przegląd Prawa i Administracji”, którego wcześniej był redaktorem. Ak-
tywnie działał w Lwowskim Towarzystwie Prawniczym, zostając w 1938 jego prezesem.

Uczniami Romana Longchamps de Bériera byli m.in.: Kazimierz Przybyłowski, Józef Fiema, Adam
Radziszowski, Jurij Fedynskyi, Adam Karpuszko, Izrael Blei, Seweryn Rosmarin.

Pozostaje jednym z najwybitniejszych cywilistów polskich w historii.

Ordery i odznaczenia

•Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1934)
•Krzyż Obrony Lwowa
•Krzyż Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej
•Oficer Orderu Legii Honorowej (Francja)

Przypisy

1. ↑ Orzeczenie Trybunału Kompetencyjnego z dnia 26 października 1937 r.. „Dziennik Urzędowy 
Ministerstwa Skarbu”, s. 17, Nr 4 z 10 lutego 1938. Ministerstwo Skarbu.

2. ↑ Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni. Kra-
ków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 65–66. 

3. ↑ Nowe władze akademickie Uniw. Jana Kazimierza. „Gazeta Lwowska”, s. 3, Nr 149 z 6 lipca 
1939.

4. ↑ Stopień naukowy Marczenki jest w literaturze podawany rozbieżnie. Według biogramu w: Karoli-
na Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945, Kraków: Wydawnictwo Znak, 
2002, s. 353.  Marczenko był profesorem Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (biogram:Mychajło 
Marczenko), Adam Redzik stwierdza, że Marczenko był docentem z Instytutu Historii Ukraińskiej 
Akademii Nauk w Kijowie (Adam Redzik Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 
1939–1945, Rocznik Lwowski 2004, Instytut Lwowski, Warszawa ISSN 1230-0829), lub nie posia-
dającym żadnego stopnia naukowego zwykłym działaczem partyjnym z Kijowa (A. Redzik, Uni-
wersytet Jana Kazimierz ma 350 lat, „Kurier Galicyjski”, 4–27 stycznia 2011, s. 26.

5. ↑ Redakcja. „Przegląd Prawa i Administracji”, s. 217, Zeszyt 10-12 z 1921.
6. ↑ M.P. z 1934 r. nr 259, poz. 337 „za zasługi na polu pracy ustawodawczej”.
7. ↑ Stanisław Łoza (red.): Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania. Warszawa: 1939, s. 

177. 
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Marceli Chlamtacz 
(ur. 26 kwietnia 1865 w Szarpańcach, 
zm. 7 stycznia 1947 we Lwowie) 
– polski prawnik, specjalista prawa 
rzymskiego i cywilnego, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.
Kształcił się w C. K. Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie,
gdzie w 1885 ukończył VIII klasę i zdał egzamin dojrzałości (w jego
klasie  był  m.in. Wacław Borzemski).  Studiował  prawo na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Na studiach nieprzerwanie związa-
ny był z seminarium Oswalda Balzera. Po ukończeniu studiów odbył
praktykę sądowo-karną w C.K. Sądzie Krajowym, przy Trybunale I
Instancji we Lwowie. 
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W międzyczasie zdał na uniwersytecie macierzystym rygoroza ścisłe i w 1891 r. został wypromo-
wany na doktora praw. Następnie na krótko podjął praktykę adwokacką w kancelarii  adwokata
Pawła Dąbrowskiego, aby pod koniec 1891 r. wyjechać na studia do Wiednia (1891–1892), a na-
stępnie Berlina (1892–1894). Po powrocie do Lwowa ponownie podjął pracę jako kancelarzysta ad-
wokacki,  tym  razem  u  adwokata  Tadeusza  Skałkowskiego.  Pracował  także  na  Uniwersytecie
Lwowskim, początkowo w charakterze notariusza, a od 1898 także wykładowcy.

Był od 1898 docentem w II Katedrze Prawa Rzymskiego, w 1900 został profesorem nadzwyczaj-
nym, w 1904 profesorem zwyczajnym. W latach 1904–1935 kierował II Katedrą Prawa Rzymskie-
go. W roku akademickim 1905/1906 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa, a w 1907 także pro-
dziekana. W 1908 r. wybrany został do Lwowskiej Rady Miejskiej. Do 1914 r. pozostawał człon-
kiem ówczesnego Narodowo-Demokratycznego Klubu Radnych pod nazwą Klubu Obywatelskiego.
W  1912  r.  wykonywał  obowiązki  prezesa  Miejskiego  Komitetu Polskiego  Stronnictwa
Demokratycznego we Lwowie. W 1913 r. ponownie wybrany został radnym na sześcioletnią kaden-
cję. 24 maja 1933 został wybrany przez Senat Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie na urząd
rektora tej uczelni, zaś wybór wymagał zatwierdzenia przez Prezydenta RP. W 1937 został człon-
kiem-korespondentem PAU, należał także do Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

W związku z wybuchem I wojny światowej, wyjazdem do Wiednia prezydenta Lwowa Józefa Neu-
manna  i  aresztowaniami  wiceprezydentów  po  rozpoczęciu  okupacji  Lwowa  przez armię
rosyjską Marceli Chlamtacz tymczasowo objął ster władzy miejskiej. W lutym 1918 został jednym
ze stu członków Tymczasowej Rady Miejskiej we Lwowie. W latach 1918–1927 pełnił funkcję wi-
ceprezydenta Lwowa. W czasie obrony Lwowa w listopadzie 1918 był członkiem polskiego Komi-
tetu  Obywatelskiego i  powołanego 23 listopada 1918 Tymczasowego Komitetu  Rządzącego we
Lwowie.

Członek zarządu Związku Miast Polskich w 1932 roku.

W okresie okupacji niemieckiej Lwowa (czerwiec 1941 – lipiec 1944) brał udział w tajnym naucza-
niu na Wydziale  Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza,  gdzie  wykładał  i  egzaminował z  prawa
rzymskiego. W sierpniu 1943 członek Rady Przybocznej powołanej przez okupacyjnego niemiec-
kiego starostę miejskiego Lwowa.

Po  wojnie  wraz  z  dwoma  innymi  polskimi  profesorami  prawa  UJK Przemysławem
Dąbkowskim i Juliuszem  Makarewiczem nie  wyjechał  ze  Lwowa.  Nie  podjął  też  pracy
na Uniwersytecie Iwana Franki.

Zmarł  we Lwowie  7  stycznia  1947 i  pochowany został  w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu
Łyczakowskim.

Publikacje

Marcelego Chlamtacza interesowało zarówno klasyczne, jak i justyniańskie prawo rzymskie. Szcze-
gólnie znaczenie miała dla niego możliwość wykorzystania dziedzictwa prawa rzymskiego w pra-
wodawstwie mu współczesnym. 
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W dorobku naukowym Marcelego Chlamtacza można wyróżnić trzy zasadnicze grupy prac. Były to
prace dotyczące prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prace krytyczne (artykuły recenzyjne i
recenzje). Publikował również prace związane z samorządem terytorialnym. Jego prace naukowe to
przykłady solidnych naukowych studiów, choć pisane są językiem charakterystycznym dla epoki, w
której przyszło mu tworzyć.

Fryderyk Zoll
 starszy (ur. 2 grudnia 1834 w Dolnej k. Myślenic, zm. 1 kwietnia 1917 w Krakowie) – polski praw-
nik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek i wiceprezes Akademii Umiejętności w
Krakowie, poseł na Sejm Krajowy Galicji. Nie ma  nic wspólnego z  Andrzejem  Zollem  komu-
nistycznym  prawnikiem, który przybrał  jego wielkie nazwisko na podstawie powojennej
ustawy o zmianie nazwisk. AZ wszedł w skład Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów
Polskich Polin w Warszawie i dorobił sobie genealogię od  rodu Zollów.

Wykształcenie i kariera uniwersytecka

Był  synem Józefa (nauczyciela  budownictwa  w  Szkole  Inżynierskiej  w  Krakowie,  burmi-
strza Podgórza) i Katarzyny z Wątorskich. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Wieliczce, następ-
nie do gimnazjum w Bochni i Gimnazjum Św. Anny w Krakowie. W latach 1852–1856 studiował
prawo  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  m.in.  pod  kierunkiem Józafata  Zielonackiego.  W 1858
obronił doktorat z prawa i został asystentem w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Po habilitacji (1862) objął kierownictwo tej katedry, początkowo jako docent, od 1863
profesor nadzwyczajny, a od 1865 profesor zwyczajny. Pięciokrotnie pełnił funkcję dziekana Wy-
działu Prawa (1871/1872, 1878/1879, 1886/1887, 1896/1897, 1902/1903),  był również rektorem
Uniwersytetu (1875–1877 i 1893/1894) oraz prorektorem (1877/1878 i 1894/1895). Prowadził wy-
kłady do 1906, gdy został przeniesiony w stan spoczynku.

Akademia Umiejętności
W 1873 został członkiem czynnym Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1878 został przewodni-
czącego Komisji Prawniczej Akademii, w 1886 objął funkcję dyrektora Wydziału II, a w 1890 wi-
ceprezesa. Wszystkie funkcje pełnił do końca życia. Należał ponadto do Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego (od 1864) oraz Akademii Umiejętności w Pradze. Był także członkiem Towarzystwa
Historycznego we Lwowie.

Działalność publiczna
Po ukończeniu studiów pracował w Prokuratorii Skarbu w Krakowie. Później zasiadał w Radzie
Miejskiej Krakowa. W latach 1883–1902 pełnił mandat poselski w Sejmie Krajowym Galicji, a w
1891  został  członkiem Izby  Panów.  W Sejmie  Krajowym zajmował  się  głównie  problematyką
szkolną i chłopską.

Otrzymał tytuł c. k. radcy dworu, a w 1906 cesarz Franciszek Józef nadał mu dziedziczne szlachec-
two II stopnia, z tytułem „Ritter”.

Dorobek naukowy
W pracy naukowej zajmował się prawem rzymskim, historią ustroju starożytnego Rzymu, metodo-
logią nauki prawa rzymskiego. Unowocześnił polską naukę prawa rzymskiego przez wprowadzenie
metod badawczych niemieckich, włoskich i francuskich, uzupełnionych o własne teorie. Wykazał
m.in. równorzędne istnienie w Rzymie prawa zwyczajowego i pisanego, wskazując, że ustawowe
wykluczenie mocy prawa zwyczajowego nastąpiło dopiero w prawie justyniańskim. 

                                                                     9.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawaler_(tytu%C5%82_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Pan%C3%B3w_(Austria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Krajowy_(Galicja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Historyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Historyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_spoczynku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Habilitacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zafat_Zielonacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Bart%C5%82omieja_Nowodworskiego_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bochnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Kr%C3%B3la_Kazimierza_Wielkiego_w_Bochni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rze_(Krak%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Chrystian_Zoll


Badał pojęcie obligatio w prawie rzymskim. Zajmował się pozycją cenzorów w Rzymie oraz ustro-
jem Senatu rzymskiego. W obszernej publikacji Pandekta czyli nauka rzymskiego prawa prywatne-
go (1888–1910,  trzy  tomy)  przedstawił  zagadnienia  ogólne, prawo  rzeczowe i prawo
zobowiązań według prawa rzymskiego.

Współpracował z „Czasopismem Prawniczym i Ekonomicznym”, „Przeglądem Prawa i Administra-
cji”, „Zeitschrift fur das Privat- und Offentliche Recht der Gegenwart”, „Kritische Vierteljahrschrift
fur  Gesetzgebung  und  Rechtwissenschaft”.  Wśród  jego  znanych  uczniów  byli Franciszek
Fierich, Adam  Alojzy  Krzyżanowski, Karol  Potkański, Gustaw  Romer, Rafał
Taubenschlag, Stanisław Wróblewski.

Andrzej Stanisław Zoll (ur. 27 maja 1942 w Sieniawie) –  prawnik i nauczyciel akademicki, profe-
sor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 prze-
wodniczący  okrągłostołowej Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1989–1997 sędzia, a w la-
tach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego ( proszę, proszę, nawet  znał  konstytucję ko-
mucha  Kwaśniewskiego, syna  komunistycznego zbrodniarza )  w latach 2000–2006 rzecznik praw
obywatelskich. 

Gdyby ten Zoll  pochodził z rodu Zollów, to prawnicy Polsce nie studiowaliby  sowieckiego kodek-
su  karnego  Andrejewa  jeszcze w  roku 2021 i prawo byłoby zupełnie inne, nie trzeba by noweli-
zować  wielu ustaw i kodeksów  przez  Redaktor Naczelną  Białego Orła w tym przede wszystkim  
KPK- Kodeksu Postępowania Karnego. 

W  Wielkiej Genealogii  znawcy herbarzy Marka  Minakowskiego, genealogia Andrzeja Zolla  nie
jest potwierdzona żadnymi  dokumentami  rodowymi, dane o jego nazwisku  Zoll pochodzą  wy-
łącznie w Wikipedii, do  której  każdy fałszerz i moderator może  wstawić  kit  czyli  podrzucić  fał-
szywkę. Dlatego Wikipedię  trzeba umieć  czytać.   U Marka  Minakowskiego   genealogia  Andrze-
ja Zolla  jest  określona jako genealogia masowa  czyli nieprawdziwa,  oparta  tylko na  nazwisku
lub regionie z którego ktoś pochodzi  czyli miejsca  urodzenia  lub  zamieszkania.  Podobną gene-
alogię masową  ma Kaczort- w Menu Polityka  oraz  wiele innych osób, których  rodzice   korzysta-
li z powojennej  ustawy  o zmianie nazwisk.  Takie  bezczelne  podpinanie się pod wielkich Pola-
ków  jest typowe dla  pewnej sfery,  która  może się na  mnie  rzucić za  pisanie  prawdy, ale ja  nie
jestem zniewolona,  tak  jak inni,  i zawsze  piszę  prawdę  prosto w oczy, także o  sobie. 

Że ktoś żyje  lub się  /oraz urodził w Polsce,  nie znaczy od  razu, że  jest Polakiem   . Tymczasem
w  wielu  biografiach  szczególnie w wikipedii na  każdym  kroku można  spotkać nerwowe  pod-
kreślanie w  rodzaju polski  prawnik, polski  polityk, polski samorządowiec, polski  działacz, polski
sędzia,  polski  profesor i to przy biografiach współczesnych, przy przedwojennych  tego  podkre-
ślania jakoś  nie ma  (bo samo się  przez  się rozumie) a  jeśli jest, ma inną  wymowę i zostało doda-
ne  celowo, żeby jednych  zrównać z  innymi.   Z drugiej strony  posiadanie  polskiego  obywatel-
stwa   jest  praktycznie równoznaczne z  przyznawaniem się do  tych’ polskich’  określeń, ale  jedno
nie musi oznaczać drugiego. Manipulacje  językowe i różne nowomowy  stały się  już  tak po-
wszechne, że  przestały  zwracać  uwagę  znawców  języka, a  przecież  język jest podstawą   obja -
śniania i rozumienia świata oraz  wielu dziedzin  nauki  i nie może  być  deformowany i zniekształ-
cany oraz  przerabiany   jak to miejsce od  jakiegoś  czasu w Polsce .
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Fryderyk Zoll
 młodszy (ur. 1 lutego 1865 w Krakowie, zm. 23 marca 1948 tamże) – polski
prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Aka-
demii Umiejętności.
Był wnukiem Józefa Chrystiana, synem Fryderyka (profesora prawa rzymskie-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Heleny Seeling-Saulenfels oraz bratem An-
toniego.

Od 30 czerwca 1895 żonaty z Adelą z Hoche'ów (1875–1970). Miał dwóch sy-
nów: Fryderyka (1899–1986) i Józefa (1904–1966) oraz córkę Marię, po mężu
Łuszczkiewicz (1901–1998). 

Rzekomy dziad Andrzeja Zolla (ur. 1942) i pradziadek Fryderyka ( może  Cho-
pina?) – bo jaki dziad  taka i baba. 

Wykształcenie
Uczęszczał do gimnazjum w Krakowie. W latach 1883–1887 studiował prawo na Uniwersytecie Ja-
giellońskim,  uzyskując  w  1887  doktorat  z  prawa.  Pracował  następnie  w  Prokuratorii  Skarbu
w Wiedniu. Od 1889 uzupełniał studia na uniwersytetach w Lipsku, Berlinie (u Rudolfa Stammle-
ra), Halle, Getyndze (u Rudolfa Jheringa) i Paryżu. W latach 1890–1897 pracował w Ministerstwie
Handlu w Wiedniu. W 1895 na Uniwersytecie Wiedeńskim habilitował się (na podstawie rozpra-
wy Privatrechtliche Studien aus dem Patentrechte) i został docentem w Katedrze Prawa Cywilnego
Austriackiego tej uczelni.

Kariera uniwersytecka
W 1897 objął Katedrę Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1899 I Katedrę Prawa
Cywilnego). W 1898 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1900 profesorem zwy-
czajnym. Na uczelni trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa (1907/1908, 1925/1926,
1933/1934), a także prorektora (1913/1914) i rektora (1912/1913). Wykładał prawo rzeczowe i au-
torskie, prawo ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych oraz zasady prawnego zwal-
czania nieuczciwej konkurencji. W 1935 przeszedł na emeryturę z tytułem profesora honorowego,
kontynuował jednak wykłady. W listopadzie 1939 został na krótko uwięziony przez Niemców w ra-
mach Sonderaktion Krakau. Po zwolnieniu, mimo podeszłego wieku, brał udział w tajnym naucza-
niu uniwersyteckim. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim także po II wojnie światowej.

Działalność w innych instytucjach naukowych
W 1914 został powołany na członka-korespondenta Akademii Umiejętności w Krakowie (później-
szej Polskiej Akademii Umiejętności). W pracach Komisji Prawniczej Akademii brał udział już od
1899, a od 1946 był jej przewodniczącym. Od 1928 był członkiem czynnym PAU, w latach 1931–
1939 delegatem PAU ds. Domu Polskiego w Wiedniu. Należał ponadto do Towarzystwa Naukowe-
go Warszawskiego (1921 członek rzeczywisty, od 1929 członek zwyczajny), Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk (1917 członek honorowy) i Akademii Prawa Niemieckiego (członek-kore-
spondent).

Działalność publiczna
W latach 1913–1918 współpracował z Ministerstwem Sprawiedliwości w Wiedniu w ramach Komi-
sji  dla  Reformy Prawa Międzynarodowego Prywatnego,  1914–1916 był  wiceprezydentem Rady
Szkolnej Krajowej. Pełnił również funkcję wiceprezydenta Krakowa w latach 1915–1916. W 1919
wszedł w skład Komisji Kodyfikacyjnej RP.
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Dorobek naukowy
Jego  zainteresowania  naukowe  obejmowały prawo  rzeczowe, prawo  autorskie, prawo  zobowią-
zań oraz prawo międzynarodowe publiczne. Jako pierwszy określił pojęciowo przedmiot prawa au-
torskiego, podkreślając znaczenie twórczości oryginalnej i osobistej oraz wyróżniając prawo niema-
terialne majątkowe i osobiste autora. W pracy Prawo prywatne austryackie (1899–1910, trzy tomy)
przedstawił syntezę założeń prawa cywilnego Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zo-
bowiązań. Zajmował się regulacjami prawnymi związanymi z przystąpieniem Austrii do międzyna-
rodowych konwencji o ochronie literatury i sztuki narodowej, przygotował projekt ustawy o powo-
łaniu urzędów rozjemczych gminnych w Galicji. Pod wpływem Rudolfa Stammlera uznał zasadę
tzw. prawa sprawiedliwego za najlepszą metodę rozstrzygania zagadnień prawnych.

Uczestniczył  w  Międzynarodowych  Konferencjach  Prawniczych  w Warszawie, Lugano, Gene-
wie, Hadze i Rzymie.  Wśród  jego  studentów  byli  m.in. Stefan  Grzybowski, Jan  Gwiazdomor-
ski, Władysław Siedlecki, Henryk Trammer, Adam Vetulani, Jan Wasilkowski.

Najważniejsze publikacje:
•Über den Schutz der von Auslande eingeführten Erfindungen (1892)
•Nieuczciwa konkurencja i jej pokrewne objawy ze stanowiska prawa prywatnego (1897)
•O zabezpieczeniu wierzytelności budowlanych (1898)
•Posiadanie według prawa cywilnego austryackiego (1903)
•Teoria praw osobistych w zarysie (1903)
•Tradycje jako sposób nabycia własności na rzeczach nieruchomych (1907)
•Charakterystyka projektu noweli do kodeksu cywilnego (1908)
•Prawo rzeczowe na ziemiach polskich (1920)
•Zasady prawa autorskiego (1920)
•Prawo prywatne austriackie w zarysie (1921)
•Ustawa o nieuczciwej konkurencji (1926)
•Ustawa o prawie autorskim (1926)
•Ustawa o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (1928)
•Prawo cywilne (1931–1937, cztery tomy)
•Encyklopedia podręczna prawa prywatnego (1935–1938, tomy II–IV, z Janem Wasilkowskim)
•Międzynarodowe i międzydzielnicowe prawo prywatne w zarysie (1937)
•Prawo cywilne w zarysie (1946–1948, cztery tomy, z Adamem Szpunarem)
Pochowany został  w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kwatera N-
wsch-Zollów)

........................................................................................................................................................................................

Jeżeli SSO  Piotr  Jakubiec  nine zmieni  zdania i nie zwolni mnie z  przymusu
zastępstwa  procesowego,  to będę  go zaskarżać  dyscyplinarnie za  przekroczenie
uprawnień i niedopełnienie  obowiązków.

                                                                   …………………………………………………….
                                                      Mgr  Krystyna  Ziemlańska     Strona Powodowa
                           prawnik,  niezależny  naukowiec  ,historyk ,działacz  narodowy i społeczny
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
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