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Działając  jako  osoba   zainteresowana na podstawie   KPK  Art.9  §2.Strony  i  inne  osoby
bezpośrednio  zainteresowane  mogą  składać  wnioski  o  dokonanie  również  tych  czynności,
które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu zgodnie z poprzednimi wnioskami i
pismami wniesionymi  do Sądu i Prokuratury, wnoszę  o:

-  oddalenie   aktu   oskarżenia  Prokuratury  Regionalnej  w   Warszawie  przeciwko   Leszkowi
Czarneckiemu  oraz   pracownikom  zarządu   IDEA  BANK  i  innym  osobom oskarżonym  o
świadomy  udział w  tak zwanej  aferze  Get  Back

i zaskarżam ponadto działania  samej  Prokuratury  jako  przekroczenie  uprawnień i niedopełnienie
obowiązków   w  tym tworzenie  fałszywych dowodów  wraz z działaniem na szkodę  wymiaru
sprawiedliwości, poprzez  stworzenie  fałszywych  okoliczności i fałszywych  przesłanek  prawnych
w   tym  postępowaniu  na  szkodę   oskarżonych  w   poplecznictwie  z   Komisją   Nadzoru
Finansowego  oraz zatajenie  wielu  danych w  tym  danych o działalności  Giełdy  Papierów
Wartościowych  wg poniższego wniosku i   danych w  nim zawartych.

Wnoszę  także o unieważnienie  wstępnej   kontroli   oskarżenia  jeśli   taka się  odbyła  którą
przeprowadza zgodnie z  ustawą  Prezes  Sądu   lub  o  dokonanie  ponownej  kontroli.
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UZASADNIENIE 
Na  stronie internetowej Prokuratury  Regionalnej w Warszawie  zamieszczono  nast. 
komunikat: 

https://warszawa.pr.gov.pl/news/941

Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w związku z niezastosowaniem aresztu 
wobec Leszka Cz. 
 
2020/12/21 
 Prokuratura Regionalna w Warszawie zaskarży wydane w poniedziałek (21-go grudnia 2020 r.)
postanowienie  Sądu  Rejonowego  dla  Warszawy  –  Śródmieścia,  w którym  Sąd  nie  zastosował
tymczasowego aresztowania wobec Leszka Cz. podejrzanego o udział w tzw. aferze GetBack.

Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora mimo przyjęcia, że zachodzi duże prawdopodobieństwo
popełnienia przestępstwa zarzucanego Leszkowi Cz. przez prokuratora. Decyzję Sądu Rejonowego
dla  m.  st.  Warszawy  o niezastosowaniu  aresztu  wobec  podejrzanego  Prokuratura  Regionalna
w Warszawie ocenia jako niezrozumiałą w świetle ustaleń postępowania i negatywnie wpływającą
na jego  prawidłowy  bieg.W prowadzonym  od kwietnia  2018  roku  śledztwie  prokuratura
zgromadziła  materiał  dowodowy świadczący  o tym,  że  Leszek  Cz.  jako  Przewodniczący  Rady
Nadzorczej miał wiedzę na temat szczegółów  dokonywanej za pośrednictwem Idea Bank S.A
sprzedaży  obligacji  korporacyjnych  GetBack  S.A. Podejrzany  akceptował  ten  proceder
pomimo  tego,  że  bank  nie  miał  wymaganego  zezwolenia  KNF  na prowadzenie  takiej
działalności,  a jego  klienci  byli  wprowadzani  w błąd  co do gwarancji  zysku  i bezpieczeństwa
inwestycji w obligacje GetBack.Dzisiejszą decyzją Sąd potwierdził powyższe okoliczności mimo,
iż nie uwzględnił wniosku prokuratora i nie zastosował środka o charakterze izolacyjnym.

Marcin Saduś  Rzecznik Prasowy  Prokuratura Regionalna w Warszawie

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI  NIK   

KBF.430.014.2019   Nr ewid. 181/2019/P/18/112/KBF  stwierdzają  : 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie, że Komisja Nadzoru Finansowego i jej Urząd nie
wykryły  na  odpowiednio  wczesnym  etapie  nieprawidłowości  w  działalności  GetBack  S.A.,
polegających  w  szczególności  na  wykonywaniu  operacji  nabywania  i  odkupu  pakietów
wierzytelności   w  celu  ukrycia  ich  rzeczywistej  wyceny  i  wykreowania  zawyżonych  wyników
finansowych Spółki i grupy kapitałowej GetBack S.A. Miało to na celu niezasadne zbudowanie
zaufania do Spółki.

Do lutego 2018 r.  KNF nie sprawowała także rzetelnego nadzoru nad towarzystwami funduszy
inwestycyjnych zobowiązanymi do nadzorowania czynności podejmowanych przez GetBack S.A.
jako zarządzającego portfelami inwestycyjnymi funduszy sekurytyzacyjnych, za wyjątkiem jednego
TFI.  Po  zakończeniu  czynności  kontrolnych  w  tym  TFI  Urząd  nie  zdecydował  się  na
przeprowadzenie kontroli w innych TFI, których funduszami zarządzała GetBack S.A. Działania
organu nadzoru nie były na tyle skuteczne,  aby podmioty te wyegzekwowały od GetBack S.A.
należyte  wypełnianie powierzonej funkcji.
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W dniu 16 czerwca 2017 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji spółki. W dniu 17 lipca 2017
r.  w  ramach  przeprowadzonej  pierwszej  oferty  publicznej  akcji  na  Rynku  Głównym  Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutowały akcje GetBack S.A. W dniu 19 grudnia
2017  r.  do  Urzędu  Komisji  Nadzoru  Finansowego  wpłynęło  zawiadomienie  od  anonimowego
sygnalisty,  informujące o wysokim ryzyku działalności  Spółki,  jej  strukturze finansowania oraz
prawdopodobnychprzyszłych problemach z płynnością z tego wynikających. 

Sygnalista wskazywał wprost, że działalność Spółki nosząca znamiona piramidy
finansowej,  może  negatywnie  wpłynąć  na  funkcjonowanie  rynku  finansowego  w  Polsce.  W
zawiadomieniu w sposób szczegółowy zostały opisane mechanizmy zarządzania wierzytelnościami
funduszy sekurytyzacyjnych. 

  KNF  jakoś  tego nie zauważyła   przy zatwierdzaniu prospektu  ??

Po  otrzymaniu  przez  GetBack  S.A.  zezwolenia  KNF  na  zarządzanie  sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego KNF nie obejmowała funkcjonowania Spółki ani jej
sytuacji  finansowej  aktywnym  nadzorem  finansowym,  rozumianym  jako  analizowanie  i
kontrolowanie jej  działalności i sytuacji finansowej w pełnym zakresie.

W ocenie NIK, nierzetelne było nieprzeprowadzenie w GetBack S.A. w ciągu pięciu lat od wydania
licencji,  a w szczególności w 2017 r.,  kontroli,  w celu weryfikacji,  czy Spółka posiada stabilną
sytuację  finansową  i  prawidłowo  wykonuje  zadania,  na  które  KNF  udzieliła  zezwolenia.  Tym
samym  organ   nadzoru  nie  weryfikował,  czy  Spółka  gwarantuje  możliwość  kontynuowania
działalności zgodnie z zasadami uczciwego obrotu i w sposób należycie  zabezpieczający interesy
uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

NIK zauważa, że jednym z czynników przemawiającym za wcześniejszym podjęciem kontroli w
Spółce, była już opinia biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy GetBack za rok zakończony  31 grudnia 2014 r.

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Przewodniczącego KNF NIK wskazała także inne
przesłanki  do  wcześniejszego  podjęcia  kontroli  niż  faktycznie  zrealizowana,  objęte  tajemnicą
zawodową. Dokonane przez kontrolerów NIK ustalenia dały podstawę do sformułowania oceny, że
nierzetelne było nieobjęcie  Spółki kontrolą w 2017 r.

                                                   
NIK objęła badaniem także czynności pokontrolne i administracyjne podjęte
przez KNF wobec GetBack S.A. Ich zakres i wyniki są jednak objęte tajemnicą zawodową.

Na podstawie art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF była zobowiązana do
zamieszczenia  na  liście  ostrzeżeń  publicznych  KNF  informacji  o  złożeniu  zawiadomienia  o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Do 18 stycznia 2019 r., tj. do zakończenia badania tych kwestii przez NIK,  KNF nie zastosowała
się natomiast do art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i nie umieściła na liście
ostrzeżeń publicznych KNF pięciu innych podmiotów. W uzupełnieniach do zawiadomienia UKNF
wskazał, że podmioty te mogły dopuścić się wykonywania działalności maklerskiej bez zezwolenia
w zakresie oferowania obligacji GetBack S.A. Jest to także czyn karalny na gruncie art. 178 ustawy
o obrocie instrumentami  finansowymi.
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Art.  6b  ust.  1  ustawy  o  nadzorze  nad  rynkiem  finansowym  nakładał  na  KNF  jednoznaczny
obowiązek umieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych KNF wszystkich podmiotów, w przypadku
których  UKNF  złożył  do  prokuratury  zawiadomienia  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa
określonego  w  art.  178  ustawy  o  obrocie  instrumentami  finansowymi.  Obowiązek  ten  istniał
niezależnie od tego, czy podejrzenia zostały potwierdzone, np. Wynikami kontroli. KNF dopiero w
dniu 23 kwietnia 2019 r. Poinformowała   o wpisie tych podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych
KNF.

NIK zwraca uwagę, że ryzyka w prospekcie emisyjnym – zatwierdzonym przez  KNF  -były
przedstawiane w formie opisowej, bez oceny prawdopodobieństwa ich materializacji,
skutku,  jaki  ta  materializacja  może  wywołać  dla  sytuacji  finansowej  Spółki,   ani  sposobu
zarządzania tymi ryzykami przez Spółkę.

Na pierwszej  stronie  prospektów  emisyjnych  akcji  i  obligacji  znajdował  się  zapis  „Komisja
Nadzoru  Finansowego  zatwierdziła  niniejszy  Prospekt  w  dniu  (…)”.  Komisja  nie  zalecała
emitentom wyjaśnienia w treści prospektu emisyjnego, co należy rozumieć przez sformułowanie, iż
został  on  zatwierdzony  przez  KNF,  tj.  że  w  istocie  weryfikacja  została  dokonana  pod  kątem
kompletności  dokumentu,  natomiast  nie  oceniano  modelu  biznesowego  emitenta,  metod
prowadzenia  biznesu,  sposobu  jego  finansowania,  jak  również  nie  sprawdzano  prawdziwości
zamieszczonych informacji. Komisja nie podjęła także działań na rzecz wprowadzenia prawnego
obowiązku zamieszczania takiej informacji.

KNF w komunikatach o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, zamieszczanych
na jej stronach internetowych nie informowała o zakresie przedmiotowego zatwierdzenia. Zdaniem
NIK, przyjęty  zapis  w prospekcie emisyjnym,  iż  został  on zatwierdzony przez  KNF mógł  być
nieprawidłowo  rozumiany  przez  potencjalnych  inwestorów,  szczególnie  tych  słabiej
wyedukowanych.
Przepisy  dotyczące  rynku  kapitałowego  są  rozproszone,  uchwalane  na  poziomie  unijnym oraz
krajowym i  uznawane  za  skomplikowane,  co  dodatkowo  zniechęca  uczestników rynku  do  ich
analizy. 

Brak  informacji  o  zakresie  weryfikacji  przez  KNF  prospektu  emisyjnego  mógł  sugerować
potencjalnym inwestorom, że KNF zatwierdza prospekt emisyjny zarówno pod kątem formalnym,
jak  i  zgodności  podanych  danych  finansowych  ze  stanem  faktycznym,  a  nawet  pod  kątem
bezpieczeństwa  inwestorów,  wynikającego  z  prezentowanych  w  prospekcie  rodzajów  ryzyka.
Skutkiem tego było otrzymywanie przez inwestorów niepełnej informacji o faktycznych działaniach
KNF w z kresie zatwierdzania prospektów.

IDEA  BANK 
W dniu 13 listopada 2018 r. KNF poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych KNF
zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącego Idea Bank S.A., złożonego
na  podstawie  art.  178  w  związku  z  art.  69  ust.  2  pkt  5  i  6  ustawy  o  obrocie  instrumentami
finansowymi. Podstawą wpisu były ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez bank na
rynku kapitałowym bez odpowiednich zezwoleń KNF. W okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do
października 2017 r.  Bank bez zezwolenia oferował instrumenty finansowe,  a co najmniej od
września  2016  r.  do  marca  2018  r.  bezprawnie  wykonywał  czynności  doradztwa
inwestycyjnego. 

Brak jest jednak wskazania jakiejś podstawy prawnej do tych twierdzeń to jest przytoczenia
właściwych przepisów/ustawy etc . nakładających wymóg posiadania w/w zezwolenia. 
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Oferowanie instrumentów finansowych

Definicja pojęcia „oferowanie instrumentów finansowych” została zawarta w art. 72 ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi. Ustawodawca przesądza tym samym, iż:

„Przez oferowanie instrumentów finansowych rozumie się podejmowanie na rzecz emitenta 
papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub oferującego instrument 
finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów 
finansowych, przez:

1) prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, 
wystawcę lub oferującego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, 
stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów lub

2) pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w 
wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub

3) prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny 
sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego informacji w celu:

a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub

b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.”

                                      Gdzie tu jest mowa o zezwoleniu  KNF? 
Art.73.1.

Przez wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rozumie się nabywanie
lub  zbywanie  instrumentów  finansowych  na  rachunek  zleceniodawcy  lub  dokonywanie  innych
czynności wywołujących równoważne skutki, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

2.Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również polegać na
zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży instrumentów
finansowych ze zleceniodawcą lub na przyjmowaniu zapisów na emitowane lub wystawiane przez
tę firmę inwestycyjną instrumenty finansowe. 

PRAWO BANKOWE

Czynności bankowe i inne rodzaje działalności dozwolone dla banków

Jak wynika z definicji banku zawartej w art. 2 ustawy Prawo bankowe , działalność banku polega
na  wykonywaniu  czynności  bankowych,  obciążających  ryzykiem  środki  powierzone  pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Zakres działalności banków w formie spółki akcyjnej określony w
ustawie Prawo bankowe.

1. Czynności uznawane za bankowe, jeżeli wykonywane są przez banki (art. 5 ust. 2): 

8.wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów 
wartościowych,
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2. Inne uprawnienia banków i rodzaje działalności, niebędące czynnościami bankowymi, które 
banki mogą wykonywać (art. 6 ust. 1): 

1. obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej 
i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

2. zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
3. dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
4. dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na 

składniki majątku dłużnika,
5. nabywanie i zbywanie nieruchomości,
6. świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 

6a. świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w 
rozumieniu przepisów o usługach zaufania,

7. świadczenie innych usług finansowych,

W dniu 13 listopada 2018 r. KNF poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych KNF
zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącego Idea Bank S.A., złożonego
na  podstawie  art.  178  w  związku  z  art.  69  ust.  2  pkt  5  i  6  ustawy  o  obrocie  instrumentami
finansowymi.

Art. 178.  Odpowiedzialność karna za prowadzenie bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu
instrumentami finansowymi
Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie
będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie
obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5.000.000 zł. 

Patrz  wyżej:

Oferowanie instrumentów finansowych

Definicja  pojęcia  „oferowanie  instrumentów  finansowych”  została  zawarta  w  art.  72  ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.  Jak wyżej. Więc o co  chodzi- o jakie zezwolenie  KNF? 

Art. 69. obrót inst. Finan.    Działalność maklerska

Prowadzenie  działalności  maklerskiej  wymaga  zezwolenia  Komisji  wydanego  na  wniosek,  o
którym mowa w art. 82 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
złożony przez zainteresowany podmiot.

13 listopada  2018  okazał się niezwykle „pechowy” dla Leszka Czarneckiego i jego Idea Banku.
Instytucja trafiła na listę ostrzeżeń KNF w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej bez
zezwolenia. Chodzi o oferowanie instrumentów finansowych, w tym  obligacji GetBack, o czym
pisał kilkanaście dni temu Dziennik Gazeta Prawna.

                                        Ale to nie była działalność  maklerska  !

Działalność  bankowa  Idea  Banku  SA nie  jest  objęta  zawiadomieniem  do  organów  ścigania  i
pozostaje  poddana  standardowemu,  bieżącemu  nadzorowi  KNF.  Idea  Bank  SA reguluje  swoje
zobowiązania  wobec  klientów  oraz  wypełnia  obowiązki  ustawowe  wobec  organu  nadzoru.  -
czytamy w komunikacie KNF 
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Przypomnijmy,  że  Idea  Bank  oskarża  byłych  członków  zarządu  -  byłego  prezesa  Jarosława
Augustyniaka  oraz  byłego  członka  zarządu  Dariusza  Makosza  –  o  nadużycie  uprawnień  i
wprowadzanie w błąd członków zarządu  i  rady nadzorczej w sprawie umów o współpracy z
dwoma spółkami, które miały pośredniczyć w sprzedaży obligacji GetBack.

 Podobno Augustyniak i Makosz doprowadzili do tego, że to bank sprzedawał te papiery. 

                       Bank złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. 

                                 To na czym  polega wina Leszka  Czarneckiego? 

To oznacza, że – przynajmniej na dziś – w kontekście działalności Idea Bank nie ma zagrożenia
niewypłacalności. Komunikat KNF oznacza natomiast kolejne nadszarpnięcie i tak nadwyrężonego
wizerunku  banku.  Bank  będzie  musiał  na  to  zareagować  najprawdopodobniej  podwyżką
oprocentowania depozytów.

                Otwartym pytaniem pozostaje to jaki jest sens wpisywać na listę ostrzeżeń

                podmiot za działalność, której już zaniechał i pogarszać jego wizerunek?

        https://strefainwestorow.pl/artykuly/spolki/20181114/idea-bank-knf-co-to-oznacza

Działalność maklerska – ściśle określone obszary działalności na rynku kapitałowym wymagające 
w Polsce zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.  Działalność maklerska polega na: 

• przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
• wykonywaniu zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie, 
• nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 
• zarządzaniu portfelami,  w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

finansowych, 
• doradztwie inwestycyjnym, 
• oferowaniu instrumentów finansowych, 
• świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub

zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem
są instrumenty finansowe, 

• organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Działalność  maklerska  może  być  prowadzona  przez  odrębne  domy  maklerskie  lub  domy
maklerskie  afiliowane  przy  bankach,  jednakże  wyodrębnione  z  nich  organizacyjnie  i
finansowo. 

                      Czy przy Idea Bank był  jakiś afiliowany dom maklerski ? Nie. 

           To skąd się wziął  zarzut o prowadzeniu działalności  maklerskiej i to bez zezwolenia? 

                             Oraz o oferowaniu instrumentów finansowych bez zezwolenia? 

Dz.U.2020.0.89 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
                  Dział IV. Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi 
                         Rozdział 1. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne 
                                       nie wymienia takiego zezwolenia dla banku .
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16 paź 2020 — Obligacje GetBacku sprzedawane były nie tylko przez Idea Bank, ale również przez
10 innych banków, w tym dwa państwowe. 

Dz.U.2020.0.89 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiera 

przepisy  nakazujące posiadanie zezwolenia przez  bank w przypadku prowadzenia działalności  

maklerskiej-  ale takiej działalności Idea Bank nie prowadził   tylko  działalność  finansową
zgodnie   z  art.  72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  oraz  zgodnie z prawem
bankowym oraz w  ramach  tak zwanego ASO  alternatywnego systemu obrotu-

                         --    o którym  Prokuratura nawet nie wspomniała.

    Także dane NIK nie zawierają analizy tego systemu oraz  skutków jego  stosowania.
                   Poniższe  dane o ASO  to wyciąg z  mojego opracowania śledczego.

Alternatywny system obrotu  (ASO,  wielostronna  platforma obrotu) –  wielostronny  system
kojarzący  oferty  kupna  i  sprzedaży  instrumentów  finansowych, organizowany  poza  rynkiem
regulowanym w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z
określonymi  regulacjami,  które  są  łagodniejsze  w  porównaniu  do  rynku  giełdowego  i
pozagiełdowego. Alternatywny system obrotu  nie jest rynkiem regulowanym, to znaczy, że nie
ma obowiązku powszechnego, pełnego i jednakowego dostępu do informacji o ofertach, oraz
do zapewnienia jednakowych warunków nabywania i zbywania instrumentów finansowych.
Wymagana jest jedynie jednolita informacja o kursach i obrotach, a zasady odraczania informacji
muszą  być  opublikowane.  Alternatywny  system  obrotu,  podobnie  jak  giełda,  ma  status  rynku
zorganizowanego,  tzn.  że  transakcje  są  zestandaryzowane i  zachowana jest  zasada  koncentracji
obrotu w jednym miejscu -  ale  jest to system  manipulacyjny  czyli  przestępczy,  skoro z  jednej
strony jest poza  rynkiem  regulowanym ale  z drugiej jako  przykrywką  wizerunkową zasłania się
rynkiem  regulowanym a  przecież  jedno  wyklucza  drugie.   

 No i mamy  wyjaśnienie.
Alternatywne systemy obrotu w Polsce
Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski 
organizuje Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect) oraz BondSpot S.A (jeden
z segmentów systemu Catalyst). Get Back działała właśnie na tym  rynku i  nadal działa.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   z dnia 10 grudnia 2018 r.z dnia 10 grudnia 2018 r.
(CATALYST)(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 17 grudnia 2018 r. będzie ostatnim dniem 
pozostawania w obrocie na Catalyst obligacji na okaziciela serii LA (GB21218) spółki GETBACK 
S.A. w restrukturyzacji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie 
wykupu 29 grudnia 2018 r., oznaczonych kodem „PLGTBCK00230”.Jednocześnie Giełda zwraca 
uwagę, że notowania serii LU (GB21218) pozostają zawieszone na mocy Uchwały Nr 374/2018 
Zarządu Giełdy z dnia 17 kwietnia 2018 r.
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https://gpwcatalyst.pl/komunikaty?https://gpwcatalyst.pl/komunikaty?
ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=10954&title=GETBACK+(Komunikat)ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=10954&title=GETBACK+(Komunikat)

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.

Informujemy, że na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, podjęta została uchwała o zawieszeniu
obrotu obligacjami  spółki GETBACK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
BondSpot  od dnia 17 kwietnia 2018 r. 

          Ale  już  było po  fakcie  i sama  KNF doskonale wiedziała o  systemie  ASO .          Ale  już  było po  fakcie  i sama  KNF doskonale wiedziała o  systemie  ASO .

AlternatywnyAlternatywny ( (język polski)  język polski)   taki, który daje możność wyboru jednej z dwóch wykluczających się 
możliwości .Inaczej  przewrotowy  jako określenie postępowania antypaństwowego. Także 
anarchiczny  w kontekście  dezorganizacyjnym.

            Serial ‘Alternatywy’  ma już swoją  historię w Polsce. Co jakiś czas  był wznawiany.
                                                                                                                                                        
                  I po co  tyle  było pisać  zamiast  przyjrzeć się  ustawom  i ich skutkom?
                              No bo  wkraczamy   tu  już na teren  zwany  polityką . 

• Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 
93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 93/22/EWG (CELEX: 02004L0039-20060428). 

•   W powyższej  Dyrektywie nie ma mowy o rynku  alternatywnym,    jest za   to mowa  
obszernie o  nadzorze,   regulacjach  i  przejrzystości  rynku regulowanego. 

        Czyli, że  przepisy o tak zwanym  rynku alternatywnym  zostały dodane w Polsce 
                       przez  ustawodawcę a  rynek ten  został sztucznie wykreowany.
                   Jest za  to  obowiązująca ostatni raz  nowelizowana  w  roku 2020 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 89). która  masowo  powołuje się na   dyrektywy  UE .

                  W  Art. 3  p2)  jest mowa o  alternatywnym systemie  obrotu. 

Treść   tego  zapisu:    ASO –oznacza  to  alternatywny  system obrotu,  przez  który  rozumie  się
prowadzony  poza  rynkiem  regulowanym  wielostronny  system kojarzący  oferty  kupna  i
sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach
tego  systemu,  zgodnie  z  określonymi  zasadami  ??  oraz  w  sposób  niemający  charakteru
uznaniowego –  ! Niemający  charakteru uznaniowego  czyli taki, który nie posiada  czyjegoś
uznania, akceptacji. Tu jest kruczek  językowy.
                                                                                                                                                 
Przykład  uznaniowości- obowiązujący  bełkot: 
W przypadku „uznania",  mimo spełnienia przez stronę warunków wynikających z przepisów,
organ nie  jest  zobowiązany do załatwienia sprawy w konkretny sposób.  Można powiedzieć,  że
„uznanie" uzależnia treść rozstrzygnięcia od woli organu.
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Samo pojęcie  „uznania"  ma charakter  doktrynalny.  Dlatego ustalenie  czy decyzja wydawana w
danej  sprawie ma taki charakter  może powodować trudności.Treść rozstrzygnięcia wydanego w
ramach uznania administracyjnego nie będzie podlegała kontroli sądu administracyjnego. Jednak
sposób  przeprowadzenia  postępowania  może  być  przedmiotem  takiej  weryfikacji.  Dlatego
postępowanie  w  sprawach  uznaniowych  powinno  być  prowadzone  wyjątkowo  rzetelnie.  Tym
samym na etapie wszczęcia postępowania konieczne jest ustalenie czy dana sprawa ma charakter
uznaniowy. 

              Decyzja uznaniowa nie oznacza jednak dowolności w załatwieniu sprawy.
Określenie’ niemający charakteru   uznaniowego’  oznacza  to samo  co    nielegalność.
Bo  organ  nadzoru  musi  uznać czyjeś działanie zaakceptować. Uznawać  znaczy  akceptować,
pozwalać,   zezwalać,   dozwalać  itp.  uznawać  jakiś   stan rzeczy, aprobować,  sankcjonować,
zezwalać,pozwalać, wyrażać zgodę  itp.    
 

•     Poniżej są  ustawy  spekulacyjne  oparte o niepolski  system  giełdowy 
                   ale po ich  tak zwanej  nowelizacji z  lat późniejszych, 
                           ostatnie nowelizacje z roku 2020.

• - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 
1538).

• - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539).

• - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. nr 183, poz. 
1537).

CZARNA  GIEŁDA  tak się  nie nazywa w  ustawie  ale  de  facto taka  jest właśnie 

W Polsce w ramach alternatywnego systemu obrotu działa przede wszystkim New Connect. Jest to 
zorganizowany rynek akcji, którego poza rynkiem regulowanym prowadzi Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Aby wejść na New Connect spółka musi spełniać o wiele mniej 
restrykcyjne wymagania niż w przypadku wejścia na rynek główny. Tym samym, notowane są 
tam najczęściej młode firmy, o niewielkiej przewidywanej kapitalizacji.

Co sprawia, że spółki chętnie decydują się wejść na New Connect? Tak jak już wspomnieliśmy,
alternatywny system obrotu nie jest rynkiem regulowanym. Tym samym, notowane na nim spółki
nie  muszą  spełniać  tak  surowych  wymogów,  jak  w  przypadku  rynku  giełdowego. Co  to
znaczy? Przede wszystkim emitenci mają mniejsze obowiązki informacyjne. Ograniczona liczba
formalności pozwala debiutować na rynku nawet tym spółkom, które działają na rynku stosunkowo
niedługo.                                                                                                                                         

Tutaj  warto  wspomnieć,  że  żeby  wejść  na  New  Connect,  firma  musi  nawiązać  współpracę  z
Autoryzowanym  Doradcą.  Jego  rolą  jest  pomoc  w  zakresie  wypełniania  obowiązków
informacyjnych,  a  w  tym  w  sporządzeniu  właściwego  dokumentu  wprowadzającego.
Tak jak już wspomnieliśmy, ASO nie jest rynkiem regulowanym. To znaczy, że jego uczestnicy nie
mają obowiązku udostępniania pełnej informacji na temat ofert. Co więcej, dostęp do informacji w
ramach alternatywnego systemu obrotu nie musi być powszechny ani jednakowy. To samo dotyczy
warunków kupna i sprzedaży instrumentów.  Na uczestnictwo w ASO, czy też mówiąc inaczej ATS,
decydują się głównie małe i średnie spółki, którym zależy na pozyskaniu kapitału w drodze emisji
publicznej lub oferty prywatnej, przy uproszczonych warunkach dopuszczenia.
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 Mowa tutaj przede wszystkim o dużo łagodniejszych obowiązkach informacyjnych i niższych 
kosztach debiutu. Inwestorzy rynku kapitałowego powinni pamiętać, że inwestycje w instrumenty 
notowane w ramach alternatywnego systemu obrotu są obarczone wyższym ryzykiem.

Pytanie jednak  brzmi,  czy ktoś zdawał  sobie sprawę z  tego zagadnienia  jaki  jest  ASO w  
aferze  Get  Back? W  raporcie  NIK także  jest brak głębszych danych o tym systemie. Sama 
zaś w.w  ustawa  także   nie  określa  ani ryzyka ani innych  możliwych  negatywnych  
konsekwencji ze  stosowania ASO.  W przypadku Idea  Banku problem jest  dużo  bardziej 
złożony  jak  to wynika z powyższego opracowania, dotyczy  bowiem  także  zagadnienia  
fałszywego wizerunku, naruszenia  Ustawy o nieuczciwej konkurencji  i innych podstępnych 
działań mafii  Get Back  oraz zaniedbań  KNF. 

                     DRUGI OBIEG W  POLSCE   CZYLI CZARNA  GIEŁDA 

    POJĘCIE I ISTOTA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU GIEŁDOWEGO 

              Pojęcie alternatywnego systemu obrotu –  Multilateral Trading Facilities   

Wielostronna platforma obrotu ( MTF ) to europejskie regulacyjne określenie dla 
regulowanego obrotu finansowego.  Ale  to nie  jest  to  ASO które  jest w Polsce .
 
                  Nie  jest to  alternatywny  system  obrotu ASO  jak to wdrożono w Polsce 
                                                 czyli rynek nieregulowany  !  

Są  to  alternatywy  dla  tradycyjnych  giełd-  na    których odbywa  się  rynek papierów
wartościowych, zazwyczaj z wykorzystaniem systemów elektronicznych.
 Koncepcja  została  wprowadzona  w  ramach dyrektywy w  sprawie rynków  instrumentów
finansowych (MiFID)  europejskiej dyrektywy mającej na celu harmonizację ochrony inwestorów
detalicznych i umożliwienie firmom inwestycyjnym świadczenia usług w całej UE.

Artykuł  4  pkt  15  MiFID  określa  MTF  jako system  wielostronny,  obsługiwany  przez  firmę
inwestycyjną  lub  operatora  rynku,  który  łączy  wiele  podmiotów  trzecich  w  zakresie  kupna  i
sprzedaży instrumentów finansowych  -  w systemie  i  zgodnie  z  zasadami  nieuznaniowymi  -  w
sposób,  który prowadzi  do zawarcia  umowy . Termin „zasady nieuznaniowe” oznacza,  że  firma
inwestycyjna  prowadząca  MTF  nie  ma  swobody  decydowania  o  tym,  jak  interesy  mogą
oddziaływać. Interesy są zbierane poprzez zawarcie umowy, a realizacja odbywa się według zasad
systemu lub za pomocą protokołów systemu lub wewnętrznych procedur operacyjnych.
MTF może być prowadzona przez operatora rynku lub firmę inwestycyjną, podczas gdy działanie
na rynku regulowanym nie jest uważane za usługę inwestycyjną i jest wykonywane wyłącznie przez
operatorów rynku, którzy są do tego upoważnieni. 
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MTF to swego rodzaju „giełda lite” , ponieważ świadczą podobne lub konkurencyjne usługi handlo
we i mają podobne struktury, takie jak zbiory przepisów i departamenty nadzoru rynku.
Operatorzy rynku są również arbitrażami papierów wartościowych. Spółki,  które chcą wejść na
rynek  regulowany,  przechodzą proces  notowania i  wnoszą  opłaty; umożliwia  to  operatorowi
zapewnienie, że do obrotu dostępne są tylko odpowiednie papiery wartościowe. Może to dotyczyć
wymagań  dotyczących  liczby  dostępnych  akcji,  standardów  dotyczących  prowadzenia  ksiąg
rachunkowych firmy lub surowych zasad dotyczących udostępniania informacji na rynku.

To,  czy  papier  wartościowy  został  „dopuszczony  do  obrotu  na  rynku  regulowanym”,  jest
kluczowym pojęciem w ramach MiFID i ma fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki zasady
stosują się do obrotu papierami wartościowymi. MTF nie mają standardowego procesu notowania i
nie        mogą zmieniać statusu regulacyjnego papieru wartościowego.

• MiFID nakłada szereg obowiązków na działanie MTF:
• Musi być przejrzysta przed transakcją , cena istniejących zamówień musi być udostępniona

w  źródłach  danych  rynkowych.MTF  może  zostać  zwolniona  z  przejrzystości
przedtransakcyjnej  poprzez  zastosowanie  odpowiedniego  zwolnienia , takiego
jak zwolnienie z obowiązku stosowania znacznej wielkości lub zwolnienie z odniesienia do
ceny - w tym przypadku MTF będzie ciemną pulą .

• Musi  być przejrzysty  post  transakcyjny ,  wszelkie  transakcje  dokonywane  na  platformie
muszą być publikowane w czasie rzeczywistym.

• Ceny i opłaty muszą być jawne i stosowane konsekwentnie dla wszystkich członków.
• Musi  istnieć  zbiór  zasad  informujący  o  działaniu  systemu  i  sposobach  ubiegania  się  o

członkostwo.

W  Polsce  wdrożono inny  system spoza  UE czyli amerykański  ale  tylko z nazwy:
Alternatywny  system  obrotu ( ATS )  to  amerykańskie  i  kanadyjskie określenie regulacyjne dla
systemu obrotu innego niż giełda, który dopasowuje kupujących i sprzedających w celu znalezienia
kontrahentów  do  transakcji. Alternatywne  systemy  transakcyjne  są  zwykle  regulowane raczej
jako brokerzy, a nie jako giełdy(chociaż alternatywny system obrotu może ubiegać się o regulację
jako  giełda  papierów  wartościowych). Ogólnie,  do  celów  regulacyjnych,  alternatywny  system
obrotu  to  organizacja  lub  system,  który  zapewnia  lub  utrzymuje  rynek  lub  ułatwienia  dla
skupiających  nabywców  i  sprzedawców  papierów  wartościowych,  ale  nie  ustanawia  zasad  dla
subskrybentów (innych niż zasady postępowania abonentów handlowych w systemie). ATS musi
zostać zatwierdzony przez Amerykańską  komisję  Papierów Wartościowych i Giełd  (zniesioną w
Polsce)  (SEC) i stanowi alternatywę dla tradycyjnej giełdy .   

Systemy te  odgrywają ważną rolę  na rynkach publicznych,  umożliwiając  alternatywne sposoby
dostępu do płynności . Mogą być wykorzystywane do handlu dużymi pakietami akcji  z  dala  od
normalnej  giełdy,  co  w przeciwnym razie  mogłoby spowodować wypaczenie  ceny rynkowej  w
określonym kierunku,  w zależności  od kapitalizacji  rynkowej papieru wartościowego i wolumenu
obrotu . ATS są generalnie elektroniczne, ale nie muszą. ATS można odróżnić od elektronicznych
sieci komunikacyjnych (ECN), które stanowią „w pełni elektroniczny podzbiór ATS,  UWAGA!
który automatycznie i anonimowo dopasowuje rozkazy”. Kto je  wydaje w Polsce?

                              Widać  tu  kombinację  tych  pojęć  wdrożoną w Polsce.
                             Czy  ekonomiści  w Polsce oraz  KNF  tego nie wiedzieli  ? 
                            https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_trading_system       
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Dalej  o IDEA  BANKU. Raport  / Informacja  NIK przypisy strona  12  dokumentu 
stwierdza, że :  2 Nieprawidłowoś�ci polegały w śzczego� lnoś�ci na bezprawnym oferowaniu 
obligacji przez Idea  Bank S.A. i wśpo� łpracy Polśkiego Domu Maklerśkiego S.A. z tym 
podmiotem, prowadzeniu przez inne podmioty poś�redniczące w oferowaniu obligacji GetBack 
S.A. działalnoś�ci maklerśkiej bez zezwolenia.                                                                                                

A  co my tu mamy : 
https://gpwcatalyst.pl/jak-zaczac-emitowac-emisje-firmy

Emisja obligacji może być przeprowadzona przez:

• ofertę publiczną, której warunki są określone w ustawie o ofercie publicznej; 
• ofertę niepubliczną. 

Ofertą prywatną jest proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do najwyżej 149 
imiennie wskazanych inwestorów.

W  tym  przypadku  nie  jest  wymagane  sporządzanie  prospektu  emisyjnego,  ani  memorandum
informacyjnego. Emitent sporządza Warunki Emisji opracowane zgodnie z ustawą o obligacjach i
udostępnia je osobom, do których kieruje ofertę.Przyjęcie oferty następuje, gdy osoba nabywająca
obligacje  złoży  odpowiednie  oświadczenie  woli  oraz  dokona  wpłaty  na  wskazany  rachunek
subskrypcyjny.  Jeżeli  obligacje  wydawane  są  w  formie  dokumentu  –  emitent  wydaje
obligatariuszowi  dokument  obligacji,  jeżeli  w  formie  zdematerializowanej  –  winny  być  one
zarejestrowane na  rachunku prowadzonym przez  uprawniony podmiot,  którym może być  firma
inwestycyjna, np. dom maklerski, bank lub Krajowy Depozyt. 
Podmiot  prowadzący rejestr  posiadaczy obligacji  zapewnia również obsługę wypłaty świadczeń
związanych  z  obligacjami  –  odsetek  i  ich  wykupu.

Oferta  niepubliczna  może  być  prowadzona  bez  pośrednictwa  firmy  inwestycyjnej,  aczkolwiek
współpraca  z  taką  instytucją  lub  bankiem pomoże  przygotować  profesjonalnie  ofertę  oraz
skutecznie przeprowadzić sprzedaż. 

Prawdopodobnie Zarząd  Idea Banku po prostu  na dobrą  wiarę  przystąpił do współpracy z  Get
Back  nie zdając sobie sprawy z  tego, że  został  wpuszczony w  kanał.  Czy zarząd  Idea  Banku
zdawał sobie sprawę ,że  uczestniczy w systemie  ASO  i jaką  w  ogóle  miał wiedzę o  tym
systemie ? Tego nie wiem,  zależy  to  od  oferty  jaką  Get Back  przedstawił  zarządowi oraz od
wiedzy  ekonomicznej . 

W  tym  wypadku  obowiązywać powinny przepisy UE a nie  system a  raczej sama nazwa
rodem z USA. 

cd.   Przydział  obligacji  może  być  przeprowadzony  przez  dom  maklerski pełniący  funkcję
Oferującego według algorytmu opracowanego i zaakceptowanego przez emitenta. Po dokonaniu
przydziału, emitent składa na Giełdę wniosek o dopuszczenie do obrotu na Catalyst.
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https://gpwcatalyst.pl/jak-zaczac-emitowac-emisje-firmy
Catalyst,  jako  istotny  element  w  strukturze  polskiego  rynku  instrumentów  dłużnych,  daje
emitentom  wiele  korzyści  i możliwości  pozyskania  kapitału  dłużnego. Dzięki  niemu  wiele
przedsiębiorstw  może  sięgnąć  po  ogromne  zasoby  rynku  kapitałowego,  dywersyfikując  w  ten
sposób źródła finansowania. Podstawowe korzyści dla emitenta ujęto w poniższych punktach. 

SAME  KORZYŚCI I  ZALETY  SYSTEMU  ASO 

NA KTÓRE  LUDZIE  I IDEA  BANK DALI SIĘ NABRAĆ 
Pisze się  także o ASO, że  dzięki  temu systemowi  małe  firmy mogą  się dokapitalizować  przez
emisję  akcji  lub obligacji ,ale w  praktyce  taka emisja  oraz  sprzedaż oznacza  przejęcie  nadzoru
a nawet  całej  firmy  przez  pakiet  na przykład większościowy.  Dotyczy to  Catalyst oraz  New
Connect,  te   dwie  platformy mają  te  same  regulaminy dla   systemu ASO. Firmy  dają  się
namówić na formę  prawną spółki  akcyjnej i  sprzedają akcje w zamian  za  utratę  kontroli  nad
spółką  a  także  szpiegostwo często   przemysłowe,  o które właśnie może  chodzić.

Akcje   tych  spółek   jak  wynika  z   danych   na  stronie   internetowej   New  Connect  są
przejmowane  czyli skupowane  na okaziciela  czyli na podstawiane słupy: Akcja na okaziciela –
akcja, w której uprawnioną jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. W przeciwieństwie do
akcji imiennych, cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a
dane osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji. 
                                                                                                                                                        
Ale  ludzie  tego nie rozumieją,  sądzą,że  ten kto kupił akcje ten je  okazuje.A  może   to
dowolna  osoba  czyli   będąca w posiadaniu akcji.Z  tego względu takie akcje powinny być
zabronione.

Tekst  reklamowy :      Dostęp do kapitału
Rynek zorganizowany Catalyst, gdzie dokonuje się obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, 
pełni funkcję akumulacyjną i alokacyjną, co oznacza, że istnieją na nim warunki dla transferu 
kapitału z rozproszonych miejsc, gdzie jest jego nadwyżka, tam gdzie jest potrzebny.                       
Pozyskując  środki  pieniężne  znajdujące  się  w  posiadaniu  osób  fizycznych  lub  podmiotów
instytucjonalnych, emitent może zaspokoić swoje niejednokrotnie duże potrzeby finansowe. Nawet
niewielkie  kwoty  pozyskiwane  od  wielu  osób  mogą  składać  się  na  duże  sumy,  pozwalające
finansować  duże  projekty.  Emisje  publiczne  przeprowadzane  za  pośrednictwem  Catalyst  mają
szansę na zainteresowanie wielu inwestorów, co pozwala na zebranie w krótkim czasie sporych
kapitałów.To samo  dotyczy New Connect.

Bezpieczeństwo i  płynność   Jedno miejsce  dostępu   Korzyści  z  płynności     Budowanie
wiarygodności
Podstawową zasadą rynku publicznego jest przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji.
Emitent,  który wprowadził  obligacje na Catalyst,  realizując poprawnie obowiązki informacyjne,
buduje  swoją  wiarygodność  na  rynku  finansowym.  O  ile  inwestorzy  mogą  mieć  obawy przed
inwestowaniem  w  obligacje  nienotowane  na  żadnym  rynku  zorganizowanym,  to  w  przypadku
obligacji wprowadzonych na Catalyst mają zapewniony niezbędny poziom wiedzy o emitencie i
jego sytuacji finansowej.
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Tworzenie szans na przyszłość

Potwierdzona podczas obecności na rynku Catalyst wiarygodność emitenta, obecność w mediach,
czy bezpośrednie kontakty z inwestorami zwiększają szansę na pozyskanie kapitału dłużnego w
przyszłości,  również  na  korzystniejszych  warunkach.  Łatwiej  jest  takiemu  podmiotowi
przeprowadzić  również  emisję  akcji  i  wprowadzić  je  do  notowań  giełdowych.
Ponadto spółki, których walory są notowane na rynku publicznym, ze względu na przejrzystość
finansową stanowią wiarygodną grupę klientów dla sektora bankowego. Banki mają stały dostęp do
publicznych  informacji  o  sytuacji  tych  podmiotów,  co  ułatwia  im  określenie  ich  zdolności
kredytowej.  Stąd  emitenci  obligacji  notowanych  na  Catalyst  mogą  łatwiej  i  szybciej  otrzymać
kredyt bankowy, niejednokrotnie na korzystniejszych warunkach niż inni klienci banku.

Promocja
Spółka,  której  papiery wartościowe są notowane na Catalyst  posiada stałą,  bezpłatną promocję,
bowiem jej nazwa pojawia się codziennie w publikatorach giełdowych i mediach biznesowych przy
okazji podawania wyników notowań, jak również raportów bieżących i okresowych. 

Emitent ma szansę  zaprezentować się  również  podczas  konferencji,  prezentacji,  spotkań z
inwestorami,  dziennikarzami,  analitykami  i  przedstawicielami  świata  biznesu.
Obecność  na  którymkolwiek  z  rynków  Catalyst  stanowi  zatem  okazję  dla  emitenta  do
zaprezentowania się jako przedsiębiorstwo otwarte, nowoczesne, wykorzystujące rynek publiczny
dla finansowania działalności, oraz pomaga w dobrym pozycjonowaniu jego marki na rynku.

Jak to nazwać  inaczej  jak  nie MAFIA  czyli zorganizowany układ ? Na pewno za porządny
odsyp finansowy.  Za  darmo taka  promocja   ?  Raczej   nie.  Wprowadzenie  obligacji  do
systemu Catalyst wiąże się z wnoszeniem opłat na rzecz Giełdy, BondSpot oraz Krajowego
Depozytu. Może  nie tylko  tych  opłat  ale i innych  ? 

PUŁAPKA  CATALYST    GPW stworzyła  sobie jakiś własny system  CATALYST:  Rynek
obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach
transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Catalyst tworzą cztery
platformy obrotu. Dwie platformy prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO
Rynek Catalyst został powołany przez Giełdę Papierów Wartościowych. GWP  to spółka akcyjna.
Obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regulowany jest przez regulamin giełdy,
szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy.
Ekonomia to jedno a  ustawy to drugie. 

Tu mamy jeszcze  jedną   zachęcającą  informację  :

Stworzenie  rynku  publicznego  dla  obligacji  komunalnych  i  korporacyjnych  pod  marką  Giełdy
Papierów  Wartościowych  to  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  firm  dodatkowa
możliwość  pozyskania  tańszego  pieniądza  na  realizację  niezbędnych  inwestycji. Jest  dla  tych
podmiotów  czynnikiem  zwiększającym  ich  wiarygodność  wobec  inwestorów  i  kontrahentów
oraz doskonałym narzędziem marketingowym wykorzystywanym do promocji nie tylko konkretnej
emisji,  lecz  emitenta  -  gminy,  powiatu  lub  przedsiębiorstwa.  Przestrzeganie  obowiązków
informacyjnych i  stała  wycena  rynkowa  wyemitowanych  papierów  wartościowych  może
procentować łatwiejszym pozyskaniem kapitału w przyszłości i lepszą wyceną kolejnych emisji
obligacji. 
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Pełne  bezpieczeństwo transakcji  zawieranych na rynku CATALYST zapewnione jest  przy
równoczesnym stosowaniu atrakcyjnej polityki opłat dla emitentów obligacji.
            
   https://gpwcatalyst.pl/o-rynku  

 Udział   Skarbu Państwa w  GPW  to   35  % ale   utajnione  są  dane  co  do  większościowego
udziałowca.Kolor  szary w wykresie  czyli  jakaś  szara eminencja.Posiada  akcje na okaziciela  ,
czyli, że  ktoś tam może decydować o działalności  giełdy. W przeciwieństwie do akcji imiennych,
cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane
osobowe  akcjonariusza  nie  są  uwidocznione  na  dokumencie  akcji.  Być   może,  że   ta  szara
eminencja  zdecydowała o  wprowadzeniu systemu ASO.  Może  to być  jakiś  prywatny system i
tylko taki  jeden dla  Europy Środkowo  Wschodniej . W dodatku  ustawodawca    celowo  nie
określił  na czym  system  ten polega. Czyli wolna  amerykanka .

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej za  niewłaściwą  ustawę 

23.06.2016 
Tematyka  odpowiedzialności  odszkodowawczej  władzy  publicznej  nie  jest  powszechnie  znana.
Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują w związku z działaniami
organów władzy  publicznej.  W efekcie  poszkodowani  nie  dochodzą  zwykle  naprawienia  szkód
powstałych w związku z działalnością szeroko rozumianej administracji publicznej.

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej  nie  jest  nowością w prawie polskim.  Jej
genezy należy szukać już w Konstytucji z 1921 r., która przewidywała solidarną odpowiedzialność
Skarbu  Państwa  i odpowiedzialnego  za  szkodę  organu.  Stosowne  przepisy  zostały  też  zawarte
w ustawie  z 15 października 1956 r.  o odpowiedzialności  państwa za  szkody wyrządzone przez
funkcjonariuszy  państwowych,  które następnie niemal  całkowicie  powtórzono w art.  417 – 421
Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. Przepisy Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem uchylonych
art. 418 – 4202, obowiązują w tym zakresie do dziś.

Instytucja  odpowiedzialności  Skarbu  Państwa  nie  jest  dziś  wyrazem  wyłącznie  dobrej  woli
polskiego  ustawodawcy.  Na uprawnienia  każdego  obywatela  Polski  ma  wpływ zarówno  prawo
międzynarodowe,  jak  i prawo  Unii  Europejskiej,  w tym  bogate  orzecznictwo  sądów
wspólnotowych.  Prawo  do odszkodowania  z tytułu  wykonywania  władzy  publicznej  jest  też
zawarte  w art.  77  ust.  1  Konstytucji.Odpowiedzialność  odszkodowawcza  podmiotów  władzy
publicznej uregulowana jest w Kodeksie cywilnym oraz w przepisach szczególnych.

Odpowiedzialność  odszkodowawcza  podmiotów  władzy  publicznej  za  niezgodne  z prawem
działania lub zaniechania.

Władza publiczna ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu tej władzy (art. 417 § 1 k.c.),  jak również za
szkodę,  która  powstała  w związku  z wydaniem  aktu  normatywnego  (art.  4171 §  1 k.c.),
prawomocnego orzeczenia albo ostatecznej  decyzji  (art.  4171 § 2  k.c.),  jak również w związku
z niewydaniem orzeczenia, decyzji (art. 4171 § 3 k.c.) albo aktu normatywnego (art. 4171 § 4 k.c.),
gdy  obowiązek  ich  wydania  przewiduje  przepis  prawa.Odpowiedzialność  podmiotów  władzy
publicznej  może  powstać  w zasadzie  w każdej  dziedzinie  życia  gospodarczego,  na styku
funkcjonowania przedsiębiorców, osób fizycznych oraz administracji publicznej.   
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 Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów gospodarczych, gdyż z uwagi na zakres i wielkość 
prowadzonej działalności wadliwe działania organów władzy publicznej mogą prowadzić 
do powstania szkód dużych rozmiarów bądź szeregu innych negatywnych konsekwencji. Skutkiem 
takich działań może być bowiem ograniczenie prowadzonej działalności gospodarczej, niemożność 
realizacji zleceń dla kontrahentów, utrata rynku, utrata renomy na rynku, konieczność redukcji 
zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach nawet upadłość. 
Leszek Zatyka, Aleksandra Florek, praktyka reprywatyzacyjna kancelarii Wardyński i Wspólnicy 

http://www.codozasady.pl/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-wladzy-publicznej/    

RAPORT NIK RAPORT NIK 

Pierwsza emisja obligacji GetBack S.A. nastPierwsza emisja obligacji GetBack S.A. nastąpiła
w dniu 18 kwietnia 2017 r. Na podstawie tego prospektu Spółka przeprowadziła
sześć ofert publicznych obligacji na łączną kwotę 256 mln zł. Obligacje wyemitowane na podstawie
powyższego prospektu zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW. Spółka część obligacji wyemitowanych poza ofertą publiczną wprowadziła
do alternatywnych systemów obrotu prowadzonych przez GPW oraz BondSpot S.A. 24 kwietnia
2018 r.  (data komunikatu KNF ws. GetBack S.A.) na rynku Catalyst było notowanych 27 serii
obligacji wyemitowanych przez  Spółkę o wartości nominalnej ponad 519 mln zł.

Pytanie  brzmi: czy można  było te  same  obligacje wpuścić w dwie oferty ? Raczej  nie, i
KNF także  winna   to była wiedzieć.   

Prokuratura także. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Grupa kapitaGrupa kapitałowa GetBack S.A. emitowała obligacje korporacyjne zarówno w ramach emisji
publicznych,  jak  i  prywatnych.  Wyemitowanych  zostało  401  serii  obligacji  w  ramach  emisji
prywatnych na kwotę nominalną 3.560,1 mln zł20, tj. 93,3% kwoty wszystkich emisji oraz sześć
serii obligacji emisji publicznych na kwotę nominalną 256,4 mln zł21.

DziaDziałania Spółki polegały na świadomym i celowym zniekształcaniu danych
prezentowanych  w  sprawozdaniach  finansowych  Spółki  oraz  grupy  kapitałowej  poprzez
fałszowanie  wartości  posiadanych  aktywów  i  osiąganych  wyników  finansowych  w kolejnych
okresach sprawozdawczych.

SpSpółka naruszyła obowiązki informacyjne poprzez brak ujawnienia kompletnych i rzetelnych
informacji istotnych dla możliwości realizacji zobowiązań finansowych. Spółka emitując kolejne
serie obligacji była świadoma zachwiania równowagi pomiędzy terminami spływu należności oraz
terminami wymagalności  zobowiązań oraz tego,  że warunkiem ich spłaty będą  kolejne emisje
obligacji i ich dojście do skutku. I co - Giełda  i KNF tego nie wiedzieli ?? 

                                                       SKUTEK USTAWY                                                         SKUTEK USTAWY  
    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z  20202020  r. poz.r. poz.  89). 89). 

Co więcej, większość emisji  stanowiły emisje prywatne, niepodlegające nadzorowi.    

                                              Czyli, brak obowiązku uznania.                                              Czyli, brak obowiązku uznania.
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                                                       SKUTEK USTAWY                                                         SKUTEK USTAWY  
    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z  20202020  r. poz.r. poz.  89). 89). 

                    KNF nie mia                    KNF nie miała bieżących informacji o liczbie i zakresie emisji prywatnych
papierów wartościowych.  Z uwagi  na brak regulacji  KNF  nie  była  informowana  o zamiarze
przeprowadzenia  oferty  prywatnej  ani  o  przydziale  papierpapierów  wartościowych  w  emisjach
prywatnych.

                                    Ale swoje i tak KNF zrobiła  wg raportu NIK. 

A  poza  tym  KNF   winna  wiedzieć   o  powyższym   czyli  o  braku  nadzoru  nad   emisjami
prywatnymi   i braku regulacji  i  w dodatku posiada  uprawnienia  :  zadania  Komisji   to m.in.
udział  w  przygotowywaniu  projektów  aktów  prawnych  w  zakresie  nadzoru  nad  rynkiem
finansowym.  

https://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/030_Zadania_Komisji/000_Zadania_Komisji.html

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym,
ubezpieczeniowym  i  emerytalnym,  nadzór  nad  instytucjami  płatniczymi  i  biurami  usług
płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego 

Nie wymaga to komentarza .

W  działaniach KNF chodziło  więc o  to, żeby nie  było nadzoru  nad    rynkiem  Catalyst i
emisjami  prywatnymi  . Bo gdyby było  inaczej,  to zapewniliby  ten   nadzór a  przede wszystkim
zwróciliby uwagę ma  dwa  kanały dystrybucji,  co  nie powinno  było  mieć miejsca w  przypadku
jednych i tych  samych  akcji czy  obligacji. Albo tu albo tu.

 alternatywny 1.«dający możność wyboru między dwiema możliwościami»

Czyli,że poprzez  wpuszczenie tych  obligacji w  ofercie  prywatnej w  Idea  Bank chodziło o
wpuszczenie  Idea  Banku w  kanał .                                                                                         

Przypomnijmy: Członkami Komisji są  podobno sami  fachowcy : 

• Minister  właściwy  do spraw instytucji  finansowych albo  jego przedstawiciel  –  Mateusz
Morawiecki  - Minister  Finansów  w  trakcie  afery  Get Back- 28.09.2016 do 09.01.2018  

• Minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel, 
• Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel, 
• Prezes  Narodowego  Banku  Polskiego  albo  delegowany  przez  niego  członek  zarządu

Narodowego Banku Polskiego, 
• Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 Regulacje prawne czyli brak podstawy prawnej działania  systemu ASO w   Catalyst – są   to
tylko  regulaminy  , takie same  także dla  New Connect,  nie ma żadnej  ustawy jako  prawnej
podstawy  do działania , o czym  KNF ( ale  także  i NIK) powinny wiedzieć ! 

 Brak  jest   nawet   zacytowanej   Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  obrocie  instrumentami
finansowymi (Dz.U. z 2020 r.  Poz. 89)  oraz  przepisu w  Art.3 p.2)  o alternatywnym  systemie
obrotu.  Nie ma  w  tej ustawie  także  żadnych przepisów  które  mogłyby posłużyć do   utworzenia
tego systemu , tylko jest  ogólna  informacja .
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Art.3.Ilekroć w ustawie jest mowa  o ASO 

ASO –oznacza to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowadzony poza rynkiem
regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych
w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi
zasadami (   jakimi  nie wiadomo bo  brak jest  tych zasad w  ustawie ) oraz w sposób niemający
charakteru uznaniowego; 

 W  każdym razie nie ma  mowy w  ustawie o  działalności  tego systemu,  czy zasadach  jego 
działania,  dlatego  utworzono  regulaminy , dodać  należy swoje  własne,  czyli drugi obieg 
przykryty  tekstami  marketingowymi i wizerunkowymi oraz pozorami profesjonalizmu.

1. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Art.3 p.2) 
2. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 1 (DOKUMENT 
INFORMACYJNY) 
3. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 2 (Zasady obrotu instrumentami 
finansowymi w alternatywnym systemie obrotu) 
4. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 4 (Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie 
obrotu na Catalyst)

A  więc system ASO  czyli  mafia  giełdowa  został podciągnięty pod  legalne  instrumenty 
finansowe. 

A  przedtem był  obrót akcjami Get  Back na podstawie  regulaminów  Giełdy Papierów  
Wartościowych i tekstów  marketingowych  czyli wizerunkowych jak też materiałów Get Back.  

 Za  ten stan  rzeczy  odpowiada  sama  KNF oraz  jej członkowie i  Giełda.                             
                                                                                                                                                                
Jak można spowodować  deregulację  rynku za pomocą  ustawy? Jak widać  można. 

Jeszcze  jedna  sprawa to  likwidacja  nadzoru bankowego. 

Nadzór bankowy  –  instytucja  monitorująca  działalność  podległych  jej  banków  komercyjnych,
której podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i  bezpieczeństwa sektora bankowego, a
także tworzenie i kontrola skierowanych do banków norm ostrożnościowych. 
Nadzór bankowy w Polsce sprawowała w latach 1998–2007 Komisja Nadzoru Bankowego (KNB),
której  przewodniczył  prezes  Narodowego  Banku  Polskiego  (NBP),  a  w  jej  skład  wchodzili
przedstawiciele naczelnych władz (przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra
Finansów,  Prezes  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego,  Przewodniczący  Komisji  Papierów
Wartościowych i Giełd, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego). Zgodnie z przepisami  Lecha
Kaczyńskiego to jest  ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku, z
dniem 1 stycznia 2008 roku kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego przejęła  mafijna  Komisja
Nadzoru Finansowego (KNF) .
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Rozdział 5 - Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe - Nadzór nad rynkiem finansowym.
                            Dziennik Ustaw Dz.U.2020.180 t.j.
| Akt obowiązujący   Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. 

Rozdział  5 
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
Art.  65.  [Centralne organy administracji rządowej likwidowane przez ustawę] 
1.  Z dniem wejścia w życie ustawy znosi się następujące centralne organy administracji rządowej:
1) Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;
2) Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
2.  Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają kadencje:
1) Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd;
2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
3.  Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się urzędy obsługujące Komisję Papierów 
Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
Art.  66.  [Zniesienie Komisji Nadzoru Bankowego oraz Generalnego Inspektoratu Nadzoru 
Bankowego] 

Z dniem 31 grudnia 2007 r.:
1) znosi się Komisję Nadzoru Bankowego;
2) likwiduje się Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.
Art.  67.  [Przejęcie zadań znoszonych organów przez Komisję Nadzoru Finansowego] 
1.  Z dniem wejścia w życie ustawy Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje zadania należące 
dotychczas do znoszonych organów, o których mowa w art. 65 ust. 1.
2.  Od dnia 1 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje zadania należące 
dotychczas do Komisji Nadzoru Bankowego.

Rozdział  2   Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym

Art.  3.  [Status  prawny i  właściwość Komisji  Nadzoru Finansowego;  nadzór  nad działalnością
Komisji; organy Urzędu Komisji] 
1.  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Urzędem Komisji", jest państwową
osobą  prawną –  nie   organem administracji   rządowej  -  której  zadaniem jest  zapewnienie
obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
                                                                                                                                                       
2.  Siedzibą Urzędu Komisji jest Warszawa.
3.  Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje  Prezes Rady Ministrów.

Niestety,  w   nowej  ustawie  brak  wielu  adekwatnych   przepisów  które  określały  zadania  tych
organów,  czyli,  że   nastąpiła   deregulacja.  Na  przykład  w  Art.  3g  jest  mowa  o  sankcjach
administracyjnych  , ale  przecież  KNF  nie jest  centralnym organem administracji  rządowej  ! 

Czyli,  że   KNF nie ma  prawa  sprawować  takiego nadzoru i  nie  ma  prawa  wydawać
żadnych decyzji administracyjnych na podstawie  Art 12, w tym takich  jak odwołanie  lub
powołanie  członka   zarządu  banku   i  każdej   innej   osoby  i   wielu  innych   czynności
administracyjnych.

Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne
…..niestety, nie jest centralnym organem administracji i nie posiada  takich uprawnień. 
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Państwowa  osoba prawna  jaką  jest   KNF wg powyższej  ustawy  ma inne znaczenie. 
Osoba prawna to jednostka organizacyjna (np. Skarb Państwa, przedsiębiorstwo państwowe, bank,
spółka kapitałowa, fundacja, spółdzielnia, stowarzyszenie) stworzona w określonych celach, której
przepisy  szczególne  przyznają  osobowość  prawną  i  uznają  ją  za  samodzielny  podmiot  prawa
cywilnego,  mający  zdolność  do  występowania  w  obrocie  prawnym  jako  podmiot  praw  i
obowiązków. Zdolność prawna polega na możliwości posiadania praw i obowiązków w dziedzinie
prawa cywilnego. Prawo polskie wiążąco określa: tryb powstawania i likwidacji osób prawnych,
zakres ich działania oraz określa, które jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną
Osobami  prawnymi  są:  spółki  kapitałowe,  spółdzielnia,  przedsiębiorstwo  państwowe,  jednostki
samorządu  terytorialnego,  Kościół  i  poszczególne  jego jednostki  organizacyjne,  szkoła  wyższa,
państwowa  lub  samorządowa  instytucja  kultury,  instytut  badawczy,  partia  polityczna,
stowarzyszenie rejestrowe, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, związek zawodowy,
Polski Związek Łowiecki, koło łowieckie wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwy zarząd
okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. 

Podmioty niebędące osobami prawnymi

Osobami prawnymi nie są między innymi: 

• organy władzy państwowej z aparatami towarzyszącymi (z niektórymi wyjątkami, jak 
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury) 

• oddział osoby prawnej.

   Zdolność do czynności prawnych oznacza możliwość zaciągania zobowiązań i nabywania praw.
Osoby fizyczne zdolność taką osiągają z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, osoby prawne natomiast
osiągają  ją  z  chwilą  wpisu  do  właściwego  rejestru  (na  przykład  wpis  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego). Dopiero od chwili wpisu jednostka jest osobą prawną. Jak piszę powyżej słowo  urząd
jest  tożsame  ze  słowem organ ale nie w  tej  ustawie.  Wstawione  określenie  organy Urzędu
Komisji ma  na  celu chyba  celowe pomieszanie  pojęć  lub  ich  bezmyślne  zastosowanie.Tym nie
mniej oznacza  to organ władzy, nie  organ administracji centralnej ,ale  organ władzy. 
    
   W  ogóle cała  w.w  ustawa  jest zła. Nie mówiąc o tajemnicach  zawodowych na  które się
powołuje raport- Informacja  NIK. Winny być  one  ujawnione w  takim przypadku. 

           Jak można spowodować  deregulację  rynku za pomocą  ustawy? 
                                       Jak widać  można. 
Czyli, że  tak zwana  Komisja  Nadzoru  Finansowego działa  bezprawnie  i dziwne, że 

 NIK  tego nie zauważyła. Ale  może  nie znają się  tam na   określeniach.                     

                                                                                                                                                                

PODSUMOWANIE.

Jak wynika z powyższego  materiału  sprawa ma  szeroki kontekst, z  jednej  strony dotyczy  afery
Get Back, z drugiej wrobienia w  tę  aferę  Idea  Banku –  i innych  banków  także-   oraz
bezpodstawnego  oskarżenia  Pana   Leszka   Czarneckiego   w   ramach  tuszowania  działalności
układu  GPW, KNF a  nawet  UOKIK. 
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 Z całą  pewnością  jednak  ani  Idea  Bank ani  Pan  Leszek  Czarnecki nie brali  udziału w
przestępczości  zorganizowanej z  udziałem  spółki  Get Back , ale padli  jej  ofiarą  i mają  prawo
do  roszczenia od Skarbu Państwa, podobnie jak  inwestorzy  indywidualni.  Sąd powinien oddalić
oskarżenie wniesione  przez  Prokuraturę  przeciwko  Panu Czarneckiemu  oraz członkom
zarządu IDEA  BANK i innym  osobom   jako  niezasadne  i  wręcz spreparowane  i skierować
sprawę do  ponownego  rozpatrzenia z  uwzględnieniem  ujawnionych  nowych  okoliczności  wraz
z  raportem  NIK. 

Do wiadomości   z prośbą o  zajęcie  stanowiska 
i udzielenie odpowiedzi: 

1. Najwyższa Izba Kontroli    nik@nik.gov.pl   -   nie udzieliła odpowiedzi 

2.  Komisja Nadzoru Finansowego  knf@knf.gov.pl
  STĄD czyli od  KNF   WYSZŁA  INFORMACJA DO BFG  o tym   piśmie
i  kilka  godzin później podano do wiadomości, że  IDEA  BANK  Leszka Czarneckiego  został
przejęty przez BFG i   bank PKO.

3.Marcin Saduś  Rzecznik Prasowy  Prokuratura Regionalna w Warszawie
                rzecznik@warszawa.pr.gov.pl           nie udzielił odpowiedzi 

Dla  w.w  dołączono całe opracowanie śledcze wniesione do Sądu oraz Prokuratury z którego
pochodzi  powyższy wyciąg o  systemie  ASO.

                                                         Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                     działacz  narodowy, prawnik, historyk,

    PISMO Z DNIA 31  grudnia 2020 
         które  było wysłane  emailem 
      do Komisji Nadzoru Finansowego  
  które  odebrał Przewodniczący   KNF Jacek  
     Jastrzębski,  który jest członkiem Rady  
    Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego   
i to on zadziałał w sprawie  przejęcia  Idea  Banku  przez  BFG oraz  Bank Pekao SA 
    po zapoznaniu się  z  moim  pismem.
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31.12  2020    do  PAP      redakcja  krajowa   dział  wydarzeń  biznes   

           t.jozwik@pap.pl   r.szulc@pap.pl  p.kotomski@pap.pl
                        
            NIE ODPOWIEDZIANO ale  PAP   podała do wiadomości  decyzję  BFG  
          czyli, że  zachodzi  czynne  poplecznictwo i naruszenie   przepisów  przez  PAP 

E mail do PAP  -  około  godziny  7  rano. 
Na podstawie  prawa  prasowego  oraz  kodeksu etycznego  dla prasy  uprzejmie proszę o podanie 
do  publicznej wiadomości  załączonego wniosku  oraz zawartych  w tym wniosku  danych  z  
opracowania śledczego- dwa  pliki  PDF.

PRAWO z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Art. 1 Prasa, zgodnie z Konstytucją RP, korzysta z wolności słowa i realizuje prawo obywateli do 
rzetelnej informacji, jawnego rozgłosu oraz kontroli i krytyki społecznej.

Sztuka. 2. Organy państwowe, zgodnie z Konstytucją PRL, zapewniają prasie warunki niezbędne 
do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym działalności redaktorów dzienników i periodyków 
zróżnicowanych programowo, tematycznie i postawy. 

Artykuł 5.1. Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawa do krytyki, może udzielać 
informacji prasie. 2. Nikt nie może być narażony na jakiekolwiek uprzedzenia lub zarzuty w 
wyniku udzielania informacji prasie, jeśli działał w granicach prawa

Sztuka. 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.

Cenzura (łac. censere ’osądzać’) – kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca 
wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań.

 Polega na weryfikacji audycji radiowych, telewizyjnych, widowisk, Internetu itp. przez organy 
państwowe z punktu widzenia ich zgodności z prawem, polityką państwową, obronnością. Znana 
też jest definicja cenzury jako świadomego wprowadzania w błąd poprzez selektywny dobór 
zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji. Cenzura jest ogółem działalności mającym na 
celu odniesienie jakichś korzyści przez cenzurującego. Rozpowszechnianie informacji niepełnych 
(prawda selektywna) oraz błędnych (kłamstwo) powoduje pożądaną manipulację światopoglądu lub
poziomu świadomości. Prowadzi to do ograniczenia prawa do wypowiedzi jednej osoby bądź 
instytucji przez inną, również przez państwo podstawowych praw człowieka – prawa do wolności 
słowa i wolności prasy. 

W 1992 roku w środowisku W 1992 roku w środowisku Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej opracowano Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej opracowano 
kodeks etyczny będący zbiorem zasadniczych norm etycznych obowiązujących członków tegokodeks etyczny będący zbiorem zasadniczych norm etycznych obowiązujących członków tego
stowarzyszenia w ich pracy i działaniu zawodowym. Kodeks ten podkreśla, iż podstawowym
obowiązkiem etycznym dziennikarza jobowiązkiem etycznym dziennikarza jest poszukiwanie i publikowanie prawdy (art. 1).est poszukiwanie i publikowanie prawdy (art. 1).

Zatajenie prawdy czyli jej przemilczenie wyrządza takie samo zniszczenie i spustoszenie jak 
kłamstwo.  Zgodnie z przepisami za nieuczciwą praktykę rynkową jest uznawane takie 
postępowanie przedsiębiorcy, które wprowadza w błąd . Przy tym wprowadzania błąd nie należy Przy tym wprowadzania błąd nie należy 
utożsamiać tylko  z mówieniem nieprawdy albo celowym, świadomym przeinaczaniem pewnych utożsamiać tylko  z mówieniem nieprawdy albo celowym, świadomym przeinaczaniem pewnych 
informacji. informacji. 
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Wprowadzanie w błąd to także milczenie i zatajanie ważnych danych.  Wprowadzanie w błąd to także milczenie i zatajanie ważnych danych.  Dziennikarz a  także inna Dziennikarz a  także inna 
osoba ma obowiązekosoba ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami - sprawdzić zgodność z   działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami - sprawdzić zgodność z  
prawdą uzyskanych wiadomości , prawdą uzyskanych wiadomości , podaćpodać ich źródło,  tytuł dziennika lub czasopisma oraz nazwę  ich źródło,  tytuł dziennika lub czasopisma oraz nazwę 
redakcji , stronę  internetową i  nazwisko  Redaktora  Naczelnego lub innego autora .  redakcji , stronę  internetową i  nazwisko  Redaktora  Naczelnego lub innego autora .  
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Marek Tejchman Zastępca redaktora naczelnego e-mail: marek.tejchman@infor.pl 

Data: 2020-12-31 7:32
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: redakcja@businessinsider.com.pl; 
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Data: 2020-12-31 7:28
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listydoredakcji@grupaonet.pl; 

Data: 2020-12-31 7:06
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: t.jozwik@pap.pl; r.szulc@pap.pl; p.kotomski@pap.pl; 

………………………………………………………………..
PAP  
BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank 
PekaoPAP – Biznes    31 gru 2020, 14:16

31.12.2020, Warszawa (PAP) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową 
restrukturyzację Idea Banku, który 3 stycznia zostanie przejęty przez Bank Pekao - poinformował w
czwartek BFG. Do Pekao trafi ponad 14 mld zł aktywów Idea Banku. Wartość obligacji, które 
podlegają umorzeniu wynosi 56,1 mln zł, a akcji 156,8 mln zł. Zgodnie z zasadą pokrywania przez 
właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje 
podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady 
nadzorczej zostały zawieszone. 
https://stooq.pl/n/?f=1396904

Leszek Czarnecki zapowiada złożenie odwołania od decyzji BFG ws. Idea Banku  
PAP – Biznes 31 gru 2020, 14:55

31.12.2020, Warszawa (PAP) - W poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG w 
sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku i przewodniczący jego rady nadzorczej
Leszek Czarnecki. 

Ale  kogo i gdzie  poinformował  ? Przebywał podobno jeszcze  w  tym czasie w  USA! 
                                         Można się  tego dowiedzieć ? 

Ocenił, że decyzja BFG jest pogwałceniem prawa.
"Dzisiejsza decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku SA jest jawnym pogwałceniem 
prawa. Odbywa się ona w sytuacji, gdy Idea Bank SA zaczął osiągać pozytywne efekty 
restrukturyzacji" - napisał w oświadczeniu Czarnecki."Bank złożył plan naprawy, który nie został 
zatwierdzony przez KNF, ale którego elementy były realizowane. M.in. w ciągu ostatnich tygodni 
moje spółki zainwestowały dodatkowo w bank 156 milionów złotych i zobowiązały się do dalszego
dokapitalizowania w kwocie ok. 200 milionów. Przypomnę, że przyczyną kłopotów Idea Bank SA 
było m.in. działanie KNF w okresie, w którym szefował tej instytucji Marek Chrzanowski  - 
dodał."Ponieważ głównym inwestorem Idea Bank SA jest mój podmiot zarejestrowany w Holandii 
zapowiadam, że działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych 
przed Trybunałem Międzynarodowym ustanawianym na podstawie specjalnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy Polską, a Holandią na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i 
przyszłych z nich zysków" - dodał.Dodał, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji 
BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
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RADA  BANKOWEGO  FUNDUSZU  RESTR.

Mateusz Berger – przedstawiciel Ministra Finansów (Przewodniczący Rady)

Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Patryk Łoszewski – przedstawiciel Ministra Finansów

Krzysztof Budzich – przedstawiciel Ministra Finansów

Olga Szczepańska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Martyna Wojciechowska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego

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

Krystyna  Ziemlańska                                                                   31.12 2020 po południu
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                              DO PAP  
                                                             r.szulc@pap.pl       p.kotomski@pap.pl

Informuję o  podjęciu  kroków  prawnych za  nieopublikowanie  danych  o moim wniosku   w  
sprawie  Idea  Bank  oraz  opracowaniu śledczym  wysłanym do PAP  rano  około  godziny 7   
emailami do:    r.szulc@pap.pl       p.kotomski@pap.pl z  PAP. 

Cała  wiadomość dla  PAP  jest  an końcu tego samego  Wniosku  ze  skargą do  BFG.  

USTAWAz dnia 31 lipca 1997 r.o Polskiej Agencji Prasowej 
Art.1.1. Polska Agencja Prasowa, mająca charakter publicznej agencji prasowej, uzyskuje i 
przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy 

Art.2.Polska Agencja Prasowa nie może znaleźć się pod prawną, ekonomiczną lub inną kontrolą 
jakiegokolwiek ugrupowania ideologicznego, politycznego lub gospodarczego. 

Jako organ   prasy  PAP  podlega  także pod  Ustawę o  Prawie  Prasowym.

Art.41.Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu, 
Senatu  i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz ich organów, a także 
publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen dzieł 
naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej służy 
realizacji zadań określonych w art. 1 i pozostaje pod ochroną prawa; 

Art.10.1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek 
działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych 
przepisami prawa .
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Art  7. p 4)
materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst 
albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie 
od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa 

Art.2.Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stwarzają prasie warunki
niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność 
redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu 
tematycznego i prezentowanych postaw 

Art.1.Prasa, z godnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i 
urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz 
kontroli i krytyki społecznej. 

6.4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić 
krytyki  - a  także  powstrzymywać czy przyduszać.   Tłumienie  przejawów  buntu  
oraz  opozycji nazywa się   reżimem.

Cenzura  może  być  wewnętrzna (odredakcyjna) – odbywająca się nie na mocy prawa lecz 
wewnątrz wydawnictw czy stacji telewizyjnych i polegająca na kontrolowaniu publikacji przez 
właścicieli mediów. 

Cenzura 
odredakcyjna 

Redakcja danej publikacji (np. gazety) zdaje sobie sprawę, że kontrowersyjne 
materiały nie zostaną dopuszczone do publikacji przez cenzurę instytucjonalną. 
Redaktor nakłada wówczas wymóg na swoich dziennikarzy, aby nie pisać na 
takie tematy, ponieważ i tak nie zostaną one wydrukowane. Działalność taka jest 
bezpośrednim efektem istnienia cenzury instytucjonalnej, pomimo braku 
bezpośredniej ingerencji w już przygotowane materiały. 

Autocenzura 

Dziennikarz zdaje sobie sprawę, że materiały na tematy kontrowersyjne 
najprawdopodobniej nie zostaną wydrukowane. Dlatego też wybiera inne 
„bezpieczniejsze” tematy. Pomimo braku bezpośredniej ingerencji redakcji lub 
instytucji zachowanie takie wynika wprost z istnienia instytucji cenzurującej. 

Zgodnie z  art. 46 ust. 1 prawa prasowego „Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy 
uchyla się od opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, o których mowa w art. 31, albo 
publikuje takie sprostowanie lub odpowiedź wbrew warunkom określonym w ustawie – podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. 

Należy podkreślić, że uchylanie się od obowiązku opublikowania sprostowania lub odpowiedzi 
bądź też opublikowanie sprostowania lub odpowiedzi wbrew warunkom określonym w ustawie 
stanowi występek określony w art. 46 ust. 1 prawa prasowego. Sankcja karna przewidziana w art. 
46 ust. 1 prawa prasowego obejmuje działania polegające na niedopełnieniu obowiązku 
wynikającego z art. 31 lub art. 33 ust. 1 prawa prasowego. 

  O TO  CHODZI  PAP ?

(….) Uniemożliwimy ludziom mądrym wydostanie się na czoło narodu i będziemy  tak kierować(….) Uniemożliwimy ludziom mądrym wydostanie się na czoło narodu i będziemy  tak kierować
motłochem,  by  ludzi  tych  przytłumił  i  namotłochem,  by  ludzi  tych  przytłumił  i  nawet  nie  dozwolił   im  wypowiedzieć  się..wet  nie  dozwolił   im  wypowiedzieć  się..
Żadna informacja nie dosięgnie społeczeństwa, nie przeszedłszy poprzednio przez naszą kontrolę. 
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Osiągniemy to już obecnie przez to, że wszystkie wiadomości są otrzymywane przez nieliczną ilość
agencji, które zbierają je z całego świata. Gdy osiągniemy władzę, wszystkie te agencje będą do nas
należały  niepodzielnie  i  będą  publikować  tylko  te  wiadomości,  na  które  zechcemy  zezwolić.
Będziemy mogli  namawiać  publiczność,  lub też  gmatwać ich  pojęcia,  drukując  prawdziwe lub
fałszywe wiadomości, fakty lub zaprzeczenia, zależnie od tego, co nam będzie lepiej pasowało.
Osiągniemy to już obecnie przez to, że wszystkie wiadomości są otrzymywane przez nieliczną ilość
agencji, które zbierają je z całego świata. Gdy osiągniemy władzę, wszystkie te agencje będą do nas
należały niepodzielnie i będą publikować tylko te wiadomości, na które zechcemy zezwolić.

--Była dziennikarka CNN: Nakazywano nam fałszowanie informacji Była dziennikarka CNN: Nakazywano nam fałszowanie informacji w celu demonizacji Iranu i w celu demonizacji Iranu i 
SyriiSyrii
-Przykro.....Reuter znowu k-Przykro.....Reuter znowu kłłamieamie
-Russia Today przerwała współpracę z Reutersem-Russia Today przerwała współpracę z Reutersem

Konstytucja RP - 1. Każdemu gwarantuje się wolność wyrażania swoich poglądów oraz Konstytucja RP - 1. Każdemu gwarantuje się wolność wyrażania swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego 
przekazu i koncesjonowanie prasy są zabronione.przekazu i koncesjonowanie prasy są zabronione.

PRAWO z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.PRAWO z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Art. 1 Prasa, zgodnie z Konstytucją RP, korzysta z wolności słowa i realizuje prawo obywateli do Art. 1 Prasa, zgodnie z Konstytucją RP, korzysta z wolności słowa i realizuje prawo obywateli do 
rzetelnej informacji, jawnego rozgłosu oraz kontroli i krytyki społecznej.rzetelnej informacji, jawnego rozgłosu oraz kontroli i krytyki społecznej.

                     Powyższe  dotyczy  także pozostałych  odbiorców  wg wykazu  
                    do których wysłany został poszerzony  plik  o godzinie 17:05.

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

Godzina 17:38  do: 
adresik@serwis.wp.pl   pawel.bernat@pekao.com.pl   media@pekao.com.pl
kancelaria@bfg.pl

oprac. MBL |31.12.2020 14:22    

https://www.money.pl/gospodarka/pekao-przejmuje-idea-bank-czarnecki-jestem-wstrzasniety-

"Decyzja o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku jest jawnym pogwałceniem prawa. Odbywa się 
ona w sytuacji, gdy Idea Bank zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji" - tak Leszek 
Czarnecki skomentował w oświadczeniu KIEDY I GDZIE  ?  decyzję o przymusowej 
restrukturyzacji należącego do niego banku. 

- Kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem środków deponentów, a w ocenie Funduszu 
przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao S.A. w drodze przymusowej restrukturyzacji to 
najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych 
negatywnych skutków dla klientów banku, a także dla sektora finansowego w Polsce - powiedział 
podczas konferencji prezes BFG Piotr Tomaszewski.KIEDY I GDZIE  ?
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- Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową 
Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki 
wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii 
- mówił z kolei Leszek Skiba, prezes Pekao.  KIEDY I GDZIE?  

                      
Można się dowiedzieć  kiedy i gdzie  miały  miejsce  te  wypowiedzi ? 
           Kto był świadkiem  ? Kto  je  spisał  i  przekazał  prasie  ?  

Temat: FW: DODATKOWE PYTANIE
Data: 2021-01-03 11:35   niedziela 
Nadawca: "Media" 
Adresat: "wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl" ; 

Szanowna Pani,
 W odniesieniu do Pani pytań w zakresie, w jakim dotyczą one Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, uprzejmie informuję, że słowa te Prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski 
wypowiedział podczas briefingu dla mediów 31 grudnia 2020 r., przeprowadzonego w trybie 
online.
 Pozdrawiam,
 Filip Dutkowski
Rzecznik prasowy
tel. 22 58 30 979
kom. 603 747 773
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. I. J. Skorupki 4
00-546 Warszawa

Zataił Pan godzinę  tego briefingu ? O której  godzinie  miał  miejsce  ? I to tak nagle  ni z  tego  ni 
z owego ? 

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

KPK   Dział VII. Postępowanie przygotowawcze 
Rozdział 33. Przepisy ogólne   Art. 297. Cele postępowania przygotowawczego 
§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo- jest ustalone 
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy – ujęcie wymagane 
3) zebranie danych stosownie do art. 213 ustalanie tożsamości oskarżonego i art. 214 wywiad 
środowiskowy o oskarżonym – są dane 
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody – 
ustalone i wyjaśnione 
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu – są dowody 

    Opracowanie: Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji   WARSZAWA 2013
Zawiadomienie o przestępstwie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Jeżeli
uważasz, że jesteś w stanie sam wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a zdarzenie nie wymaga
natychmiastowych działań organów ścigania), możesz wysłać pocztą, mailem, faksem czy
też przynieść osobiście  napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie.  
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Takie   zawiadomienie możesz napisać samodzielnie.  Jeśli złożyłeś zawiadomienie na piśmie i 
wyczerpująco przedstawiłeś okoliczności popełnienia  przestępstwa, czynność tę możesz uznać za 
zakończoną. Pamiętaj jednak, że prawdopodobnie niebawem zostaniesz wezwany do złożenia 
zeznań w charakterze świadka.

Art. 315a. Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka .Od 
przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest 
niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych.     
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  Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 31.12. 2020 
       20- 860 Lublin                                                                                                                                 
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                    
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl      

                                                                     WOJEWÓDZKI SĄD  ADMINISTRACYJNY
                                                                                    w  Warszawie 
                                                                        za pośrednictwem  organu to jest  BFG
                                                                            Bankowy Fundusz  Gwarancyjny
                                                                                      kancelaria@bfg.pl

                        ZASKARŻENIE  DECYZJI  ADMINISTRACYJNEJ  BFG  
                               o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANK

Podstawa   prawna 
KPA Rozdział 6 Strona 
Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie 
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Zaskarżenie decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANK
Data: 2020-12-31 14:36
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: kancelaria@bfg.pl

Zaskarżenie decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANK
Wnoszę o odstąpienie od decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANK który
nie  jest  zagrożony  upadłością  i  ma  szanse  na  uzyskanie  odszkodowań  za  działalność  na
szkodę Banku. Zgodnie z danymi na stronie BFG :

Decyzje  dotyczące  działań  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  w przymusowej
restrukturyzacji  są  podejmowane  w trybie  postępowania  administracyjnego  i mogą  być
poddane  następczej  kontroli  sądowej  w zakresie  ich  zgodności  z prawem.  Działania  są
podejmowane  przez Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny,  w sytuacji  gdy spełnione  zostały
łącznie następujące przesłanki:

• podmiot jest zagrożony upadłością, 
• dostępne działania nadzorcze lub działania podmiotu nie pozwalają na usunięcie

tego zagrożenia we właściwym czasie, 
• podjęcie działań jest konieczne w interesie publicznym. 

Proszę się zapoznać z załączonym Wnioskiem z dnia 31 grudnia plik pdf oraz opracowaniem
śledczym Get Back Idea Bank w którym jest mowa o możliwości dochodzenia roszczeń przez
Bank . To opracowanie zostało zatajone przez prezesa Pruskiego z zarządu Idea Bank przed
Panem Leszkiem Czarneckim jak też przez zarząd Getin Holding.
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 Zarządy te zostały zaskarżone do prokuratury z art.276 KK i działanie na szkodę biznesów 
Leszka Czarneckiego.
Sprawy są w toku. Jeśli to możliwe proszę się skontaktować z Panem Leszkiem Czarneckim i
przekazać mu załączone dwa pliki z wnioskiem oraz opracowaniem śledczym.

31.12.2020
Bank Pekao (PEO, GPW) przejmie Idea Bank (IDA, GPW)! To proces w ramach wszczętej 
dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji.

Bank Pekao SA, w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej 
restrukturyzacji Idea Bank SA, przejmie 3 stycznia 2021 r. na mocy decyzji administracyjnej 
przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank SA z określonymi w decyzji wyłączeniami. Przejęcie, w
ramach procesu przymusowej restrukturyzacji, pozwoli ograniczyć negatywny wpływ upadłości 
Idea Bank SA na sektor bankowy. Dla Banku Pekao przejęcie oznacza zwiększenie skali 
działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju 
banku. Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować 
wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Banku Pekao SA - czytamy.

Dodaję, że  decyzja w sprawie  przejęcia  IDEA  BANKu została podjęta w wyniku  wysłania
do  KNF rano    31  grudnia  2020  przed  godzina  7-  mą    wniosku  oraz  opracowania
śledczego , czyli zadział  obieg  informacyjny  oraz  układ.

Jeżeli  BFG nie przychyli się do  mojego  wniosku-  rozstrzygnięcie    tej kwestii należy  do
WSA.

Leszek Czarnecki zapowiada złożenie odwołania od decyzji BFG ws. Idea Banku  
PAP – Biznes 31 gru 2020, 14:55

31.12.2020, Warszawa (PAP) - W poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG w 
sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku i przewodniczący jego rady nadzorczej
Leszek Czarnecki. 

 Ale  kogo i gdzie  poinformował  ? Przebywał podobno jeszcze  w  tym czasie w  USA! 
                 Można się  tego dowiedzieć ? Wraz z  kontaktem do  niego  ?

                                                                                 Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                          działacz  narodowy, prawnik,  historyk 
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Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  4  stycznia 2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                                    PROKURATURA  OKRĘGOWA 
                                                                                              w  Warszawie
                                                                                  sekretariat@warszawa.po.gov.pl

                                      ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE
                                        z wnioskiem   o ściganie  z oskarżenia publicznego
Tryb ścigania z oskarżenia publicznego obejmuje w większości przestępstwa wymienione 
w kodeksie karnym i w ustawach szczególnych. Uzyskanie informacji o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa ściganego z urzędu uprawnia organ do wszczęcia postępowania. Jeżeli ustawa milczy 
na temat ścigania, przestępstwa ścigane są z oskarżenia publicznego. 

Na podstawie  Art.   304  KPK   §  1.  Każdy,  dowiedziawszy się  o  popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję  oraz  w
związku z  Art.  9  KPK  § 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane  mogą składać
wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z
urzędu-jako  osoba  bezpośrednio  zainteresowana   mająca   obowiązek   prawny   wniesienia
zawiadomienia  ,  wnoszę   stosowne  zawiadomienie   o  popełnieniu   przestępstwa    przeciwko
układowi sprawczemu  w  skład  którego wchodzi  :  

1. Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny w  Warszawie
  reprezentowany  przez Piotra Tomaszewskiego 
   Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego   
  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
     00-546 Warszawa 

oraz  Radę BFG  w  skład  której wchodzi Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru 
Finansowego

RADA  BFG  
Mateusz Berger – przedstawiciel Ministra Finansów (Przewodniczący Rady)
Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Patryk Łoszewski – przedstawiciel Ministra Finansów
Krzysztof Budzich – przedstawiciel Ministra Finansów
Olga Szczepańska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego
Martyna Wojciechowska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego
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2. Komisja  Nadzoru Finansowego w Warszawie
ul.Plac Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa 
reprezentowana   przez   tego  samego  Jacka  Jastrzębski –  Przewodniczącego  Komisji  Nadzoru
Finansowego

3. Bank  PEKAO SA w Warszawie  reprezentowany  przez  Leszka  Skibę
Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu od kwietnia 2020 roku. 
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa,

Rada  Nadzorcza  dr hab. Beata Kozłowska–Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej   Banku PEAKO  SA 

zaskarżonych o popełnienie  przestępstwa  umyślnego z  Art.  266 pargf 1  KK

Art.266.§1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu,  ujawnia  lub
wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną
pracą, działalnością  publiczną,  społeczną,  gospodarczą  lub  naukową,podlega  grzywnie,  karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

oraz  o  działalność zorganizowaną  typu  układ  sprawczy   określoną  w Art.  258  KK

Art.  258.  [Przestępczość zorganizowana. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej] 
§  1.  Kto  bierze  udział  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

Art.9.§1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to
jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. 

oraz  o  działalność  na szkodę  IDEA  BANK w  Warszawie z  naruszenia  Art. 296  KK 

Art.296.§1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub
umowy  do  zajmowania  się  sprawami  majątkowymi lub  działalnością  gospodarczą  osoby
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie
udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną
szkodę majątkową,podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

§2.Jeżeli  sprawca  przestępstwa  określonego  w§1  lub  1a  działa  w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowej,podlega karze pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat 8.

§3.Jeżeli  sprawca przestępstwa określonego w§1 lub  2wyrządza  szkodę majątkową w wielkich
rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 

W  odniesieniu  do  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego zachodzi  także  bezprawność
działania  bez   podstawy  prawnej czyli  faktycznej  do prowadzenia  działalności.
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UZASADNIENIE  
W  dniu 31  grudnia  2020   rano  około godziny 6:30 wniosłam do  Prokuratury Regionalnej w
Warszawie  oraz  do  Sądu Rejonowego w Warszawie  -wniosek o  oddalenie  aktu  oskarżenia
Prokuratury Regionalnej w  Warszawie przeciwko  Leszkowi Czarneckiemu oraz  pracownikom
zarządu  IDEA  BANK i innym  osobom oskarżonym o świadomy  udział w  tak zwanej  aferze  Get
Back  z zaskarżeniem  :

i zaskarżam ponadto działania  samej  Prokuratury  jako  przekroczenie  uprawnień i niedopełnienie
obowiązków   w  tym tworzenie  fałszywych dowodów  wraz z działaniem na szkodę  wymiaru
sprawiedliwości, poprzez  stworzenie  fałszywych  okoliczności i fałszywych  przesłanek  prawnych
w   tym  postępowaniu  na  szkodę   oskarżonych  w   poplecznictwie  z   Komisją   Nadzoru
Finansowego  oraz zatajenie  wielu  danych w  tym  danych o działalności  Giełdy  Papierów
Wartościowych  wg poniższego wniosku i   danych w  nim zawartych.

Do  wniosku   dołączyłam   obszerny  wyciąg  i  uzasadnienie,  z  którego  wynika   bezprawność
działania   prokuratorów   regionalnych   w   tej  sprawie   oraz   niewłaściwe   ustawy   i   inne
zagadnienia  prawne  związane z działalnością    Giełdy  GPW  i  przestępstw  popełnionych  przez
Komisję  Nadzoru Finansowego w  aferze  Get Back   - wyciąg z  raportu NIK  jak tez dane  o  tak
zwanym  alternatywnym   systemie  obrotu  ASO  w   kontekście   postępowania  prowadzonego
przeciwko Leszkowi  Czarneckiemu  oraz  Idea  Bank.

Trzeba  się z  tymi  danymi dokładnie zapoznać.

  Do w.w wniosku  załączyłam całe  obszerne opracowanie śledcze w sprawie  afery Get  Back z
którego  także  wynika, że  Idea  Bank  oraz  jego właściciel Leszek Czarnecki  mogą dochodzić
roszczeń od Skarbu Państwa  za   działania niezgodne z  prawem w  tym  niewłaściwe  ustawy
które  umożliwiały prowadzenie  przestępczej  działalności  finansowej  przez  spółkę  Get  Back  i
inne  złodziejskie   spółki  wcześniej. 

Te  dwa  dokumenty wysłałam do wiadomości   Komisji   Nadzoru  Finansowego  oraz NIK i
rzecznika prasowego Prokuratury  Regionalnej w Warszawie. 

Wyżej wymienieni dowiedzieli  się z  tych  dwóch  dokumentów o  tych  faktach ,  i  zadziałali kilka
godzin  później w  układzie  sprawczym    na szkodę  Idea  Bank , poprzez  ogłoszenie w zmowie
o przymusowej  restrukturyzacji  Idea  Banku to jest przejęcia  jego  aktywów  wartości  kilkunastu
miliardów złotych  w  ramach  kontynuowania  afery Get Back  i działania  na szkodę  Idea  Banku 
poprzez  wzajemne  powiązania  zawodowe .

Po  godzinie  14-  tej Polska  Agencja  Prasowa  podała o  tym do wiadomości,  co zostało następnie
przekazane  przez  inne  portale  prasowe w  Internecie, przy czym PAP nie podała do wiadomości
treści   tych moich dwóch dokumentów  wysłanych do PAP  celem    opracowania  wiadomości
prasowej   jak też  wiele  innych  portali.

  Mowa  jest o tym  dalej w danych  o  wysłanych emailach  oraz  przepisach  naruszonych  przez
PAP  i inne  prasowe  portale. 

Wynika z  powyższego  także  układ  sprawczy z  Polską  Agencją  Prasową,  która  jest  jedyną
agencją  ogólnopolską  prowadzącą serwisy informacyjne z  których  czerpią wiedzę  inne  portale
prasowe  a  także  cała  Polska  i  organy państwowe. 

                                                                           3.



Po  zebraniu danych z  tych portali  wniosłam do  BFG  pismo  skargę  na  decyzję  administracyjną
w sprawie  przejęcia  Idea  Banku  w  tym  samym dniu, na którą  jeszcze  nie udzielono mi
odpowiedzi.  Załączone  są  także  dane z  wypowiedzi Leszka  Czarneckiego  oraz  prezesa  Banku 
PEKAO SA i  prezesa  BFG  jak też  pytania  odnośnie tych wypowiedzi. 

 Z  Polskiej Agencji Prasowej  która  pracuje  także w święta  nie udzielono mi  odpowiedzi  wg
wykazu  emaili. 

W  dniu  1  stycznia  2021 w czasie  ustalania  treści  zaskarżenia  przeciwko  sprawcom
przestępstw  w   zawiadomieniu,    zanalizowałam    dane  o   Bankowym  Funduszu
Gwarancyjnym , z  który  wynika, że  BFG  działa  bezprawnie   to jest    bez  określonej
podstawy  prawnej  działalności.  Oto te  dane: 

                                     USTAWA  z dnia 10czerwca 2016r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji
Art. 3 p4)
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi
statut,w  którym  określa  szczegółowo  jego  zadania,  organizację  oraz  zasady  tworzenia  i
wykorzystywania funduszy własnych, mając na uwadze sprawne działanie Funduszu oraz cele jego
działalności 
Art  7.  3.Przewodniczącym  Rady  Funduszu  jest  przedstawiciel  ministra  właściwego  do  spraw
instytucji finansowych 
Art.14.1.  Nadzór  nad  działalnością  Funduszu  sprawuje  minister  właściwy  do  spraw  instytucji
finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.

                    Art.12.1. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu są uprawnieni:

1)dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie;
2)Prezes Zarządu Funduszu działający samodzielnie;
3)pełnomocnik działający łącznie z członkiem Zarządu Funduszu;
4)pełnomocnik działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem 

Art.10.1.W skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków,w tym Prezes Zarządu i
jego Zastępca.    2.Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje Rada Funduszu 

Niestety-   jak sama  w.w ustawa wskazuje,  brak jest   jasnej   i  niepodważalnej  podstawy
prawnej  do działalności  tego  funduszu. Ustawa  zawiera  sprzeczne  przepisy  czyli  zapisy, w
związku  czym  należy najpierw  ustalić  oraz  określić  formę  prawną  tego  funduszu.

Rozdział 2
Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone
w ustawie.
3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych

Określenie  państwowa  osoba prawna dotyczy  głównie spółek  skarbu państwa. W prawie
nie  ma   rozróżnienia  na  państwową  lub  inną   czyli  nie   państwową  osobę   prawną.  Jest  to
określenie  uznaniowe.
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Wśród osób prawnych polska nauka prawa rozróżnia następujące rodzaje osób prawnych: Skarb
Państwa i państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także
korporacje (związki osób) i fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe). 

To, które jednostki organizacyjne należy uznać za osoby prawne, wynika z przepisów szczególnych.
Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami prawnymi są również
m.in.  stowarzyszenia  zarejestrowane  w  KRS,  kościoły,  uczelnie  wyższe,  przedsiębiorstwa
państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne 

Osoba prawna –  jeden  z  rodzajów podmiotów prawa  cywilnego.  Osobę  prawną definiuje  się
zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań,
wyodrębnione  w  postaci  jednostki  organizacyjnej  wyposażonej  przez  prawo  (przepisy  prawa
cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości
prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz
odpowiednio zdolność sądową i procesową). 

  A   skoro  BFG nie jest  państwową  osobą   prawną  to tym samym minister  finansów  nie
miał  prawa  nadawania  statutu  dla  BFG,  było to  przekroczenie  uprawnień. 

                                Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 203 
                        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) 
zarządza się, co następuje: 
§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia.
 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

Statut – akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa
publicznego lub prywatnego. 

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. Identyczna 
dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia,
tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa. Tu jednak już kończą się 
podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery prawa publicznego albo 
prywatnego – w których statuty są zupełnie czym innym. 

W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego
przedmiotem jest – najogólniej rzecz ujmując – instytucja publiczna. Na podstawie statutów
działają wszelkie urzędy administracyjne (nie: organy administracji,  które działają na podstawie
ustaw!): urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów
administracji  rządowej  (wszelkie  ministerstwa  i  kancelarie),  a  także  agencje  administracyjne,
fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne instytucje publiczne. Statuty
prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami,
w  drodze  aktu  normatywnego,  na  podstawie  przepisu  ustawy.  Statuty  jednostek  samorządu
terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał. 
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                             Dla  BFG    został  nadany  status  nazwany  jako statut.

Pojęcia  „statut”  nie  należy  mylić  z  pojęciem  „status”,  które  dotyczy  zupełnie  czegoś  innego
(sytuacji prawnej danego podmiotu). 

W prawie prywatnym statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę
prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. 

 Fundusz  jest osobą  prawną nie państwową , nie  jest instytucją  publiczną  czyli organem,  czyli,
że  jest  osobą  prawną  prywatną  i nie może  się posługiwać  statusem  nadanym  przez  inną osobę
jak z  wynika z powyższego  i jego działalność  jest tym samym bezprawna. 

 Samo  wydanie ustawy  o  BFG   odbyło się z  naruszeniem prawa. W świetle powyższego  ustawa
może dotyczyć powołania jakiegoś  organu administracji  publicznej  lub określenia jego  zasad
funkcjonowania . Nie można przy  tym nadawać  statutu osobie prawnej  przez  inną  osobę  skoro
BFG nie jest  organem  administracji  państwowej  tylko  zwykłą  osobą  prawną  jak  stwierdza
sama  ustawa.

Inną  sprawą  jest  zasadność  nadawania  statutów  organom administracji  państwowej,  powinna  
to być  ustawa  lub właściwe  rozporządzenie określające  zasady  działalności  takiego organu  oraz
nadane uprawnienia a  nie  statut. Wynika to  niestety z  nieznajomości  prawa  oraz  terminologii  
prawniczej  oraz  języka  polskiego. 
Jak bowiem  stwierdzają same  przepisy,  statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów
tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej a  nie  aktem  prawnym
nadanym  odgórnie  przez  jakieś władze  lub inne  organy. 

Niestety,  ekonomiści  oraz  finansiści  nie znają  jak widać  ani prawa  ani  terminologii prawniczej
ani nawet  języka  polskiego. 

Za   to   potrafią  świetnie  podłożyć  komuś świnię  i   zadziałać w  spisku  zapewne z  chęci
wzbogacenia  się  oraz   dokopania leżącemu  i  dobicia  go za  oskarżenia  jakich wiele wniósł  sam
Leszek  Czarnecki. 

Wszelkie   tłumaczenia   z   ich  strony,  że   tak  nie  było   są   nieuzasadnione  i  poddane   pod
wątpliwość,  ponieważ  sama  KNF  prowadziła  działalność sprzeczną z  prawem  wg    raportu
NIK  i  działalność   tę   kontynuowała,    ponieważ  czuje  się   bezkarna  z  powodu   jawnego
poplecznictwa  prokuratorów  regionalnych ,  prowadzących  sprawę  przeciwko niewłaściwym
wyimaginowanym  sprawcom w sposób  który  można  nazwać   przestępczością  zorganizowaną.
Prokuratura  Regionalna  otrzymała  moje  opracowanie śledcze  Get  Back Idea  Bank   oraz  dane
NIK i nie  podjęła  żadnych  czynności    przeciwko  KNF   i UOKIK  , podtrzymując swoje
postępowanie  przeciwko  osobom  niewinnym, w   celu zacierania śladów po działalności KNG,
mafii  Get Back  oraz  Giełdy,  bo chodzi o  ASO – alternatywny system obrotu  oraz  niewłaściwe
ustawy  i brak faktycznego  nadzoru bankowego  i  finansowego.

Po więcej  danych  odsyłam do tego opracowania. 

  

                                                                         6.



Na pewno podłożem  działalności  finansistów  i innych  tak zwanych ekonomistów  jest znajomość
lektury  pt: ‘Grabić  grabić    grabić …  historia  lichwy  i złodziejstwa  od  starożytności do 
współczesności.’( od czasów  biblijnych…) 

  Bardzo ciekawy  ebook,  który  wiele wnosi do  tego zagadnienia.
Wobec  czego, wnoszę jak powyżej.

                                                                                                    Mgr  Krystyna  Ziemlańska

Do wiadomości :

                              UKŁAD  SPRAWCZY
1.  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  kancelaria@bfg.pl
2.  Komisja Nadzoru Finansowego  knf@knf.gov.pl

3. Bank Pekao  SA
  pawel.bernat@pekao.com.pl 

Paweł Bernat   Informacje korporacyjne, spółki zależne

Paweł Jurek Rzecznik Prasowy     media@pekao.com.pl 

4. Polska  Agencja Prasowa   r.szulc@pap.pl       p.kotomski@pap.pl

Piotr Kotomski Redaktor Naczelny  PAP  

 Robert Szulc Zastępca Redaktora Naczelnego Redakcji Krajowej 

   PAP   adres: ul. Bracka 6/8    00-502 Warszawa 

5.   Minister  Finansów  Tadeusz  Kościński 

Biuro Ministra Dane kierownictwa:Dyrektor: Aneta Rożek

sekretariat.bmi@mf.gov.pl 
ADRES ul.  Świętokrzyska 12  00-916 Warszawa

6.  biuro.prasowe@ideabank.pl   osoba   kierująca  biurem  nieznana 

7.  Biuro Prezesa Rady Ministrów  M.Morawieckiego odpowiedzialnego za  działalność  KNF 
 bprm@kprm.gov.pl

USTAWA z dnia 2 1lipca 2006r.o nadzorze nad rynkiem finansowym 
Art 3 p. 3. Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów 
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Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  11  stycznia 2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                      informacja@warszawa.wsa.gov.pl  

                                                          Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                              ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa 

SKARGA  NA  DECYZJĘ  BANKOWEGO  FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 

W  dniu 31  grudnia wniosłam za  pośrednictwem  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  skargę:

                                                              WOJEWÓDZKI SĄD  ADMINISTRACYJNY
                                                                                    w  Warszawie 
                                                                        za pośrednictwem  organu to jest  BFG
                                                                            Bankowy Fundusz  Gwarancyjny

                                                                                na email       kancelaria@bfg.pl

                        ZASKARŻENIE  DECYZJI  ADMINISTRACYJNEJ  BFG  
                               o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANK

         Ale  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  nie  przekazał  tej skargi do WSA.

Podstawa   prawna  mojej  skargi  to obowiązek  oraz interes  prawny  czyli pomoc  właścicielowi  
Idea  Bank  Leszkowi  Czarneckiemu  oraz  Idea  Bankowi.

KPA Rozdział 6 Strona 
Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo 
kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wobec  faktu    nie przekazania  mojej skargi  do WSA  niniejszym  przekazuję  te skargę  wraz z  
dołączonym  zawiadomieniem  o  przestępstwie  przeciwko  BFG,  KNF  oraz  Bank  Pekao SA z 
którego  treści  Sąd  dowie  się  o  działalności   tej mafii. 

                                                                                 Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                          działacz  narodowy, prawnik,  historyk 
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Idea Bank mógł uniknąć przymusowej restrukturyzacji 

Dzisiaj, 4 stycznia (07:23)   2021

Idea Bank mógł uniknąć przymusowej restrukturyzacji, gdyby główni akcjonariusze wyłożyli na
jego ratowanie ok. 500 mln zł. Ale nie chcieli albo nie mieli. Trudno. Tak się traci banki. Mimo to
decyzja  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  jest  pełna  zagadek,  a  opublikowane
dokumenty nie pozwalają stwierdzić, że była oczywista i przejrzysta.

 W Idea Banku zabrakło pół miliarda? /Agencja SE/East News 
Na świecie  już  dawno temu zauważono,  że  bank to  nie  tylko  prywatny biznes,  ale
przede wszystkim pieniądze ludzi, którzy trzymają w nim swoje depozyty. 

Powiedzmy najpierw jakim prawem BFG umorzył ponad 78 mln akcji Idea Banku "odbierając" je
dotychczasowym  właścicielom,  w  tym  głownie  Leszkowi  Czarneckiemu  i  jego  spółkom,  a
jednocześnie  oddał  bank  Bankowi  Pekao,  w  którego  akcjonariacie  dominuje  pośrednio  Skarb
Państwa. Bo na świecie już dawno temu zauważono, że bank to nie tylko prywatny biznes, ale
przede wszystkim pieniądze ludzi, którzy trzymają w nim swoje depozyty. Te depozyty ostatecznie
gwarantuje państwo. Dlatego gdy bank popada w kłopoty, to nie są prywatne kłopoty jedynie jego
właściciela.

Lekcje z przeszłości

Zauważono to już bardzo dawno temu w USA, potem Kanadzie, Japonii, Korei Południowej i kilku
innych krajach Azji,  gdzie  wprowadzono zasadę,  iż jeśli  właściciel  nie prowadzi wystarczająco
ostrożnie banku, by depozyty oszczędzających ciułaczy i firm były w nim bezpieczne, można mu
po  prostu  bank  "zabrać".  W Unii  takie  prawo  wprowadzono  dopiero  po  poprzednim  wielkim
kryzysie finansowym z lat 2007-2009, a w Polsce w 2016 roku. W kilku europejskich krajach w ten
sposób zlikwidowano już kilka dużych banków. 

Pekao przejmuje Idea Bank. To kluczowe informacje dla klientów 

Na podstawie unijnej dyrektywy do likwidacji banków powołana została odpowiednia instytucja. W
Unii jest to Single Resolution Board, a w Polsce Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który może taką
decyzje podjąć. Warunkiem jej podjęcia jest zagrożenie banku upadłością, brak możliwości
naprawy instytucji – brak możliwości z  winy  Jerzego Pruskiego  zaskarżonego pozwem- 

 oraz  interes  publiczny  rozumiany  w taki  sposób,  żeby  naprawa  banku  nie  pociągała  za  sobą
konieczności  zaangażowania  środków  publicznych  -  na  przykład  na  wypłatę  gwarantowanych
depozytów.I  choć  BFG  w  swoim  komunikacie  stwierdza,  że  wszystkie  te  przesłanki  zostały
spełnione, to wcale nie usuwa pojawiających się znaków zapytania. Bo choć wiemy, że Idea Bank
od kilku lat był instytucją finansową chwiejąca się w posadach, to czy rzeczywiście był zagrożony
upadłością?  Wszystko  zależy  od  wyceny  aktywów  i  pasywów  banku  oraz  od  tego,  czy  miał
odpowiednie kapitały na pokrycie strat.



Pytania o wycenę aktywów i pasywów

Po tym jak bank odnotował 1,91 mld zł straty za 2018 rok wiadomo było, że jego kapitały nie
spełniają już wymogów regulacyjnych, gdyż powinny wynosić co najmniej 10,5 proc.  aktywów
ważonych ryzykiem, a wynosiły wtedy 2,1 proc. 

Było  to  związane  m.in.  z  aferą  GetBacku  i  roszczeniami  posiadaczy  obligacji  tej  firmy
windykacyjnej, która z hukiem upadła w 2018 roku.

Nie  dowiedzieliśmy się,  jakie  środki  publiczne  musiałyby  zostać  przeznaczone  na  wypłatę
gwarantowanych depozytów, gdyby Idea Bank faktycznie okazał się bankrutem.  Dlatego nie
wiemy, czy nie lepszym rozwiązaniem niż użycie narzędzia "resolution" nie było postawienie banku
przed zwykła procedurą upadłościową. 

Według  danych  finansowych  przedstawionych  przez  Idea  Bank  do  BFG,  jego  kapitały  własne
wynosiły na koniec sierpnia 2020 roku 173,2 mln zł. W raporcie kwartalnym na koniec września
bank podaje, że było to 165,4 mln zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 0,8 proc. Niewątpliwie
obniżanie  się  współczynnika  wypłacalności  świadczyło  o  pogarszaniu  się  sytuacji  banku.  Czy
jednak na tyle jednak, żeby proces przymusowej restrukturyzacji rozpocząć? 

O tym czy bank jest wypłacalny, czy nie, miała przesądzić - zgodnie z prawem - niezależna wycena
jego aktywów i pasywów. BFG powierzył ją spółce PwC Advisory. Jakie rezultaty dała wycena?
Według  raportu  PwC  Advisory  opublikowanego  przez  BFG  w  trakcie  wyceny  skorygowano
wartość aktywów i pasywów banku. Jaki był wynik? Wyszło, że kapitały instytucji są ujemne i
wynoszą prawie minus 483 mln zł. To ma dowodzić, że instytucja faktycznie jest bankrutem. 

Mamy tu  jednak  kłopot,  bo  z  raportu  PwC Advisory  dowiadujemy się,  że  największa  korekta
dotknęła instrumentów finansowych posiadanych przez Idea Bank (o 223,8 mln zł) oraz rezerw (o
324,6 mln zł). Trzeba dodać, że to dwie pozycje dla wyceniających bardzo chwiejne. Bo wycena
instrumentów finansowych zawsze zależy od założenia krzywej dochodowości na przyszłość, a z
kolei wysokość rezerw jest zawsze przedmiotem dyskusji pomiędzy bankiem a nadzorcą. 

Wynikiem wyceny jest wyliczenie przez PwC Advisory 656 mln zł strat za okres od stycznia do
końca  sierpnia  2020 roku.  I  zdaniem spółki  te  właśnie  straty  "zjadły"  raportowane przez  bank
kapitały i  spowodowały,  iż są one ujemne. A więc jest  bankrutem. To stwierdzenie uzasadniało
decyzję BFG. 

Ale dlaczego - jak stwierdził to BFG w komunikacie - bank nie rokował szans na naprawę? Kiedy
po aferze GetBacku miał tego dokonać, pełniący obowiązki prezesa (od listopada 2018 roku), były
prezes  BFG,  Jerzy  Pruski  przedstawił  plan  "A"  polegający  na  połączeniu  Idei  z  Getin  Noble
Bankiem i znalezieniu inwestora. Informował wówczas, że bank potrzebuje 500 mln zł kapitału.
KNF na połączenie się nie zgodziła, więc inwestora nie udało się znaleźć. Przyszedł więc czas na
plan "B". Jak on wyglądał? To - obok wyceny - druga największa zagadka w sprawie przymusowej
restrukturyzacji  Idea  Banku.  Bank  przedstawił  taki  plan  Komisji  Nadzoru  Finansowego  w
październiku 2020 roku. Jednak KNF znowu go odrzuciła. Dlaczego? Tego także nie wiemy.
Póki publiczne instytucje  nam tego nie  wyjaśnią,  pozostanie  to  wciąż zagadką kładącą cień na
przejrzystość  ich  postępowania.   Z  informacji  BFG  nie  dowiedzieliśmy  się  też,  jakie  środki
publiczne  musiałyby  zostać  przeznaczone  na  wypłatę  gwarantowanych  depozytów,  gdyby  Idea
Bank faktycznie  okazał  się  bankrutem.  Dlatego nie  wiemy,  czy  nie  lepszym rozwiązaniem niż
użycie narzędzia "resolution" nie było postawienie banku przed zwykła procedurą upadłościową.



Przymusowa  restrukturyzacja  miała  być  zarezerwowana  dla  instytucji  naprawdę  dużych  o
kluczowym znaczeniu dla systemu finansowego kraju. Idea Bank z sumą bilansową 15 mld zł na
pewno znaczenia systemowego nie miał. 

                                                              

 Przymusowa  restrukturyzacja  miała  być  zarezerwowana  dla  instytucji  naprawdę  dużych  o
kluczowym znaczeniu dla systemu finansowego kraju. Idea Bank z sumą bilansową 15 mld zł na
pewno znaczenia systemowego nie miał. 

Kto  na  przymusowej  restrukturyzacji  banku traci?  Ci,  których akcje  zostały  umorzone,  a  więc
głównie Leszek Czarnecki i jego spółki. W sumie nieco ponad 90 mln zł, jak wynika z wyceny
giełdowej banku z ostatnich dni grudnia oraz ich reprezentacji na ostatnim walnym zgromadzeniu.
Mniejszościowi akcjonariusze stracili w sumie trochę ponad 30 mln zł. Ale pieniądze mają szansę
odzyskać, jeśli podważą zasadność wyceny.

 Przypomnijmy, że gdy bank wchodził na giełdę w 2015 roku sprzedał 27 mln akcji po 32 zł za
sztukę, czyli w sumie za 864 mln zł. Właściciele obligacji podporządkowanych stracą prawie 60
mln zł.Kto zyskuje? Rzecz jasna Bank Pekao. Oprócz ok. 15 mld zł aktywów dostanie wsparcie z
BFG w wysokości  193 mln zł,  a poza tym nie przejmuje na siebie roszczeń obligatariuszy
GetBacku, inwestorów w certyfikaty domu maklerskiego Trigon, a także klientów naciągniętych na
ubezpieczenia  na  życie  z  tzw.  ubezpieczeniowym  funduszem  kapitałowym.  Słowem  -  dostaje
cukiereczek.

Jacek Ramotowski

https://biznes.interia.pl/gieldy/aktualnosci/news-idea-bank-mogl-uniknac-przymusowej-
restrukturyzacji,nId,4965827#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
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https://www.money.pl/gospodarka/przejecie-idea-bank-czarnecki-w-skardze-podnosi-ze-wycena-nie

Przejęcie Idea Banku. Czarnecki w skardze podnosi, że wycena nie była rzetelna

Skarga Leszka Czarneckiego na przejęcie Idea Banku trafiła już do Sądu Administracyjnego w
Warszawie.  Prawnicy  przekonują,  że  BFG  nie  powinien  uwzględniać  niekorzystnej  dla
Czarneckiego wyceny banku, gdyż nie  jest  ona rzetelna.  Zaraz po tym, jak 31 grudnia 2020 r.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o przekazaniu kontroli nad Idea Bankiem bankowi
Pekao, Leszek Czarnecki, właściciel tego pierwszego, zapowiedział zaskarżenie decyzji.
Pismo w tej sprawie w miniony czwartek trafiło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie – informuje "Gazeta Wyborcza".

Na rozstrzygnięcie WSA ma dwa tygodnie, a kolejna instancja - Naczelny Sąd Administracyjny 
- dwa miesiące.Prawnicy z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, którym Czarnecki zlecił 
przygotowanie skargi, przekonują w niej, że powołane do wyceny banku PwC nie spełniało i nie 
spełnia koniecznego dla rzetelności procesu wymogu niezależności, a to dlatego, że firma wcześniej
współpracowała zarówno ze zleceniodawcą (czyli BFG), jak i ocenianym podmiotem (czyli Idea 
Bankiem), a nawet z podmiotem dominującym (czyli grupą Getin Noble, do której należała Idea).W



skardze prawnicy przekonują, że firma PwC ukryła, że wcześniej pracowała dla Idea Banku i Getin 
Noble – informuje "GW", która dotarła do treści pisma.

……………………………….

Tymczasem w  dniu 11  luty  2021  ich skarga  nie  była  jeszcze  rozpatrzona. 

Jakub Ceglarz  |31.12.2020 14:44    aktualizacja 31.12.2020 14:45

Pekao przejmuje bank Czarneckiego. Mamy komentarz z rady nadzorczej Idea 
Banku
Idea Bank miał przed sobą perspektywę wyjścia na prostą, ale nie zezwoliło na to państwo - słyszymy u 
źródła. - Obserwowaliśmy obstrukcję ze strony BFG - mówi specjalnie dla money.pl prof. Dariusz Filar, 
członek rady nadzorczej Idea Banku. I zapowiada skargę do sądu.W czwartek po południu Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny poinformował, że 4 stycznia państwowy bank Pekao S.A. przejmie należący do 
Leszka Czarneckiego Idea Bank. Będzie to "wymuszona restrukturyzacja". Dla klientów Idea Bank nic 
- poza logo - się nie zmienia. Więcej wyjaśniamy tutaj. Z nieoficjalnych informacji money.pl wynika, że tuż 
po komunikacie BFG w Idea Banku około godziny 13:30 odbyło się pilne posiedzenie rady nadzorczej. 
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie, z przewodniczącym Leszkiem Czarneckim włącznie. Problem 
w tym, że uchwała Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawiesza działalność wszystkich organów 
związanych z działalnością banku. W tym również rady nadzorczej. Takie spotkania więc na gruncie prawa 

niewiele znaczą. Jest jedno "ale".

- W ustawie o BFG znajduje się art. 103 pkt 5, który przyznaje radzie nadzorczej prawo do
wniesienia skargi do sądu administracyjnego – mówi money.pl prof. Dariusz Filar,  członek
rady nadzorczej banku.

Przewodniczący rady Leszek Czarnecki w komunikacie dla mediów zapowiedział już, że taka 
skarga zostanie złożona w najbliższy poniedziałek. "Informuję ponadto, że w poniedziałek zostanie 
złożone odwołanie od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - napisał 
biznesmen w oświadczeniu, opublikowanym przez jego pełnomocnika Romana Giertycha.

- Jeśli ustawodawca przewidział taki punkt, to musiał się liczyć z tym, że będzie to wykorzystywane – mówi 
nam prof. Filar.Jak w banku odebrano komunikat BFG? O szczegółach dyskusji podczas spotkania nasz 
rozmówca mówić nie chce. - Mogę tylko powiedzieć, że osobiście nie przewidywałem takiej decyzji BFG. 
W planie naprawczym wyraźnie rysowała się perspektywa istotnej poprawy wskaźników kapitałowych 
w ciągu najbliższych kwartałów - mówi money.pl prof. Filar.Dodaje, że od pół roku rada obradowała 
w zasadzie permanentnie. - Inne rady nadzorcze spotykają się raz na kwartał czy raz na miesiąc. Tu było 
inaczej. Miałem wrażenie, że jeśli uda się zrealizować plan naprawczy, to będzie to znakomity przykład 
restrukturyzacji - mówi.

-  Zarząd  wykonywał  gigantyczną  pracę,  żeby  współczynniki  kapitałowe  banku  poprawić.  W tym
samym czasie można było ze strony BFG jako kuratora obserwować ewidentną obstrukcję w stosunku
do  działań  podejmowanych  przez  bank  - dodaje  nasz  rozmówca.  Przykład?  Odwlekania  nominacji
prezesowskiej dla Jerzego Pruskiego, który przez wiele miesięcy był tylko „pełniącym obowiązki” prezesa
Idea  Banku.  Jednocześnie  prof.  Filar  zapewnia,  że  w swojej  półrocznej  pracy  w radzie  nadzorczej  nie
rozmawiano o słynnym "planie Zdzisława". - Nie patrzyliśmy na to nigdy w ten sposób. Patrzyliśmy na to,
co zrobić, żeby kapitałowo uzdrowić bank - podkreśla Dariusz Filar.



- Mój własny pogląd jest taki, że w Polsce jest bardzo silna tendencja polityczna do nacjonalizacji sektora 
bankowego. Zresztą nie tylko. Uważam to za kompletnie błędne podejście – puentuje członek rady 
nadzorczej Idea Banku.

https://www.money.pl/banki/pekao-przejmuje-bank-czarneckiego-mamy-komentarz-z-rady-
nadzorczej-idea-banku-65921    

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



                                   I NA TYM STANĘŁO 



Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  26  stycznia 2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                      informacja@warszawa.wsa.gov.pl  

                                                          Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                              ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa 

SYGN VI  DK / WA 4 /21 – sygnaturę  podano  mi  przez  telefon w sekretariacie  WSA.

W  sprawie skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 stycznia  2021

Informuję  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny, że  pismem z dnia  26 stycznia  2021  
powiadomiłam  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny o konieczności przeniesienia  mojej skargi  do  
WSA.

Na moje  pismo  nie otrzymałam  odpowiedzi  i jej na  pewno nie  otrzymam, ponieważ  moja 
skarga  jest kluczowa w  tej  sprawie  i od  mojej skargi zależy  przyszłość  Idea  Banku.

W  związku z  czym wnoszę o  uwzględnienie  mojej skargi z dnia 11  stycznia  2021   roku  . 

W  załączeniu pismo do  BFG z dnia   26 stycznia  2021   roku. 

                                                                                Mgr  Krystyna  Ziemlańska

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

                                                                          działacz  narodowy, prawnik,  historyk 

mailto:wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl




Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  4  luty   2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179                                          Pismo  wysłane  emailem  oraz pocztą.
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                    informacja@warszawa.wsa.gov.pl
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21 z dnia 1  luty 2021 -  zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 
dnia 13  stycznia 2021.
Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  z dnia 30 grudnia  2020   
roku.
Na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30 sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi  które  stwierdzają, że: 

Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to 
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne  
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz 
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.
W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek 
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

A  także wnoszę o  zastosowanie  przez  WSA przepisu  poniższego to jest  rozpoznanie  skargi 

 §2.Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie 
skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny
przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości

Do wiadomości  : 
Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny 
kancelaria@bfg.pl

Skan własnoręcznego   podpisu.                                       Krystyna Ziemlańska

Razem   stron  43  plik PDF.



Krystyna  Ziemlańska                                                             Dnia 5  luty 2021, piątek
20- 860   Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                       Pan  Prezydent
                                                                       Andrzej  Duda

     Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

E-mail: listy@prezydent.pl

Szanowny Panie  Prezydencie,

Jest Pan prawnikiem z  wykształcenia , dlatego  pragnę zwrócić Pana  uwagę na  ważne  
zagadnienie prawne  jakim  są  niewłaściwe  przepisy .                                                          

           STATUT   CZY STATUS oraz    JAKA OSOBA PRAWNA  

                                            USTAWA  z dnia 10czerwca 2016r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji

Art. 3 p4)  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,w drodze rozporządzenia, nadaje 
Funduszowi statut,w którym określa szczegółowo jego zadania, organizację oraz zasady tworzenia i
wykorzystywania funduszy własnych, mając na uwadze sprawne działanie Funduszu oraz cele jego 
działalności 
Art  7.  3.Przewodniczącym  Rady  Funduszu  jest  przedstawiciel  ministra  właściwego  do  spraw
instytucji finansowych 
Art.14.1.  Nadzór  nad  działalnością  Funduszu  sprawuje  minister  właściwy  do  spraw  instytucji
finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.

                    Art.12.1. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu są uprawnieni:

1)dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie;
2)Prezes Zarządu Funduszu działający samodzielnie;
3)pełnomocnik działający łącznie z członkiem Zarządu Funduszu;
4)pełnomocnik działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem 

Art.10.1.W skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków,w tym Prezes Zarządu i
jego Zastępca.    2.Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje Rada Funduszu 

Niestety-   jak sama  w.w ustawa wskazuje,  brak jest   jasnej   i  niepodważalnej  podstawy
prawnej  do działalności  tego  funduszu. Ustawa  zawiera  sprzeczne  przepisy  czyli  zapisy, w
związku  czym  należy najpierw  ustalić  oraz  określić  formę  prawną  tego  funduszu.



Rozdział 2
Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.
3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów 
publicznych. 

Określenie  państwowa  osoba prawna dotyczy  głównie spółek  skarbu państwa. W prawie
nie  ma   rozróżnienia  na  państwową  lub  inną   czyli  nie   państwową  osobę   prawną.  Jest  to
określenie  uznaniowe.

Wśród osób prawnych polska nauka prawa rozróżnia następujące rodzaje osób prawnych: Skarb
Państwa i państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także
korporacje (związki osób) i fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe). 

To, które jednostki organizacyjne należy uznać za osoby prawne, wynika z przepisów szczególnych.
Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami prawnymi są również
m.in.  stowarzyszenia  zarejestrowane  w  KRS,  kościoły,  uczelnie  wyższe,  przedsiębiorstwa
państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne 

Osoba prawna –  jeden  z  rodzajów podmiotów prawa  cywilnego.  Osobę  prawną definiuje  się
zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań,
wyodrębnione  w  postaci  jednostki  organizacyjnej  wyposażonej  przez  prawo  (przepisy  prawa
cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości
prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz
odpowiednio zdolność sądową i procesową). 

  A   skoro  BFG nie jest  państwową  osobą   prawną  to tym samym minister  finansów  
nie miał  prawa  nadawania  statutu  dla  BFG,  było to  przekroczenie  uprawnień. 

                                Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 203 
                        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia.
 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

Statut – to  akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu 
prawa publicznego lub prywatnego. 

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. Identyczna 
dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia,
tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa. Tu jednak już kończą się 
podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery prawa publicznego albo 
prywatnego – w których statuty są zupełnie czym innym. 



W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego
przedmiotem jest – najogólniej rzecz ujmując – instytucja publiczna. Na podstawie statutów
działają wszelkie urzędy administracyjne (nie: organy administracji,  które działają na podstawie
ustaw!): urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów
administracji  rządowej  (wszelkie  ministerstwa  i  kancelarie),  a  także  agencje  administracyjne,
fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne instytucje publiczne. Statuty
prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami,
w  drodze  aktu  normatywnego,  na  podstawie  przepisu  ustawy.  Statuty  jednostek  samorządu
terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.

                             Dla  BFG    został  nadany  status  nazwany  jako statut.

Pojęcia  „statut”  nie  należy  mylić  z  pojęciem  „status”,  które  dotyczy  zupełnie  czegoś  innego
(sytuacji prawnej danego podmiotu). 
W prawie prywatnym statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę
prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. 

 Fundusz  jest osobą  prawną nie państwową , nie  jest instytucją  publiczną  czyli organem,  czyli,
że  jest  osobą  prawną  prywatną  i nie może  się posługiwać  statusem  nadanym  przez  inną osobę
jak z  wynika z powyższego  i jego działalność  jest tym samym bezprawna. 
 Samo  wydanie ustawy  o  BFG   odbyło się z  naruszeniem prawa. W świetle powyższego  ustawa
może dotyczyć powołania jakiegoś  organu administracji  publicznej  lub określenia jego  zasad
funkcjonowania . 
Nie można przy  tym nadawać  statutu osobie prawnej  przez  inną  osobę  skoro   BFG nie jest
organem  administracji  państwowej  tylko  zwykłą  osobą  prawną  jak  stwierdza  sama  ustawa.

Inną  sprawą  jest  zasadność  nadawania  statutów  organom administracji  państwowej,  powinna  
to być  ustawa  lub właściwe  rozporządzenie określające  zasady  działalności  takiego organu  oraz
nadane uprawnienia a  nie  statut. Wynika to  niestety z  nieznajomości  prawa  oraz  terminologii  
prawniczej  oraz  języka  polskiego. 

Jak bowiem  stwierdzają same  przepisy,  statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów
tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej a  nie  aktem  prawnym
nadanym  odgórnie  przez  jakieś władze  lub inne  organy. 
Niestety,  ekonomiści  oraz  finansiści  nie znają  jak widać  ani prawa  ani  terminologii prawniczej
ani nawet  języka  polskiego. 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Potwierdzenie odbioru listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy
Data: 2021-02-05 21:08
Nadawca: "Stanowisko informacyjne CO KPRP" <listy@prezydent.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

  Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Dziękujemy i uprzejmie informujemy, że list został przekazany do rejestracji.









Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia 23  luty   2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                    
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

Odpowiedź 

Sygn  akt  VI  SA/Wa 232/21 z dnia 18 luty 2021
 wezwanie do  usunięcia  braków  formalnych

W załączeniu  skarga  oraz  załączniki  i  pisma wniesione do  WSA  -  
 razem  stron  A- 4 34
plus  Załącznik dotyczący Leszka Czarneckiego i Idea  Bank  -  stron 112
oraz  pismo Wezwanie z  Sądu    razem  stron  147.

                                                                             Krystyna Ziemlańska

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

                                                             



Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia 24  luty   2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                    
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

Odpowiedź  w sprawie 
Sygn akt VI DK Wa 4/21  z dnia 15  luty 2021   wezwanie do sprecyzowania pisma 
 w sprawie  ze  skargi  na  decyzję z dnia 30  grudnia  2020 r. 
Nr  DPR.720.2.2019,   DPR.720.4.2019   , DPR.720.8.2019,   DPR.720.9.2019

dotyczy także  
Sygnatury   akt  VI  SA/Wa 232/21 z dnia 18 luty 2021  wezwanie do  usunięcia  braków  
formalnych    -  odpowiedź  wysłana  do  WSA w  dniu 24  luty 2021. 

                                          Odpowiedź na  wezwanie  z dnia 15 luty 2021 
                                           do sprecyzowania pisma z dnia 4  luty 2021.

W  dniu 1  luty 2021  sąd  wystosował  do  mnie pismo  o treści, że  ze  strony  Bankowego
Funduszu  Gwarancyjnego doszło do  niedopełnienia  obowiązków to jest  przekazania w  terminie
skargi wraz   odpowiedzią na  skargę w  ciągu  30 dni  co uniemożliwia  nadanie  sprawie dalaszego
biegu.W   z wiązku  z  tym pismem, wniosłam  ze  swojej  strony  pismo   w  dniu 4 luty w  którym
powołuję się na  przepisy  kpa, które  stwierdzają na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30
sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  że: 

Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to 
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne  
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz 
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.

W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek 
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

WOBEC  CZEGO DOMAGAM SIĘ  
wymierzenia  grzywny  dla  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  zgodnie z powyższym  
 za  niezastosowanie się  do  obowiązku  przekazania   mojej  skargi do  WSA  oraz  nie udzielenia  
odpowiedzi na  tę skargę   -   a w  przypadku   określonym w  pargf 2 :  §2.Jeżeli organ nie 
przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny – domgama się  od  Sądu  na żądanie 
skarżącego rozpoznania  sprawy na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i 
prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości   .

                                                                            mgr Krystyna Ziemlańska



Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  8  marca   2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                                    PROKURATURA  OKRĘGOWA 
                                                                                              w  Warszawie
                                                                                  sekretariat@warszawa.po.gov.pl

                               ZAŻALENIE NA BRAK  ODPOWIEDZI 

na zawiadomienie  o  przestępstwie z dnia 4  stycznia   2021 w sprawie 
układu sprawczego  
Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  -  Komisja Nadzoru  Finansowego  - Bank PeKao  SA

Zgodnie  z  art.  306  §3  Kodeksu  postępowania  karnego  prawo  złożenia  zażalenia   przysługuje
zawiadamiającemu o przestępstwie,  który nie został  poinformowany w ciągu 6 tygodni od daty
złożenia  zawiadomienia o  wszczęciu  lub  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego.
Zażalenie można złożyć również na zaniechanie czynności przez organ procesowy (na mocy art.
467 k.p.k.). 

Każdy podmiot,  który złożył  zawiadomienie o przestępstwie,  niezależnie od tego,  czy jest  nim
pokrzywdzony,  czy  jakakolwiek  inna  osoba  albo  instytucja  realizująca  społeczny  lub  prawny
obowiązek zawiadomienia o przestępstwie.  Prawo do złożenia zażalenia na niepoinformowanie o
wszczęciu  lub  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  przysługuje  również  tym
podmiotom,  które  złożyły  doniesienie  o  popełnieniu  przestępstwa  prywatnoskargowego  lub
przestępstwa ściganego na wniosek, nawet jeśli  w tym ostatnim przypadku nie są one osobami
uprawnionymi do złożenia wniosku o ściganie, tj. Pokrzywdzonymi.

Dz.U.2016.1484| Akt obowiązujący Wersja od: 16 września 2016 r. 

ROZPORZĄDZENIE    MINISTRA    SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o 
poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia

Na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177)
zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się właściwość Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o przestępstwa, 
niezależnie od miejsca ich popełnienia, określone w:
1) rozdziale 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
719, 831 i 904);
2) dziale XIV ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzanie 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);
3) dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 94, z późn. zm.);                                   1. 
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4) rozdziale 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996);
5) rozdziale 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1289).
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1 

Jednocześnie przypominam
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury  oraz  informuję, że  nie będę się stawiać  u  żadnego  aspiranta na wezwanie  
jako  świadek:

DZIAŁ III
Postępowanie przygotowawcze  Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 106. Śledztwo lub dochodzenie wszczęte w sprawie prowadzi się w stosunku do wszystkich 
czynów ujawnionych  w jego toku.
§ 107. Jednym postępowaniem przygotowawczym obejmuje się wszystkie czyny pozostające w 
związku podmiotowym  lub przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia, 
chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 34 § 3 k.p.k.

Rozdział 2
Wszczęcie śledztwa i dochodzenia
§ 119. 1. Prokurator – niezależnie od właściwości miejscowej i rzeczowej – przyjmuje ustne 
zawiadomienie o przestępstwie w sprawach, o których mowa w art. 309 pkt 2 i 3 k.p k. W 
pozostałych sprawach prokurator przyjmuje zawiadomienie o przestępstwie osobiście, jeżeli osoba 
zgłaszająca wyrazi taką wolę, lub poucza tę osobę o możliwości złożenia ustnego zawiadomienia o 
przestępstwie do innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego
lub złożenia w prokuraturze zawiadomienia o przestępstwie w formie pisemnej.

2. Jeżeli okoliczności przytoczone w zawiadomieniu o przestępstwie nie wymagają bezzwłocznego 
podjęcia czynności, prokurator jest obowiązany nadać bieg sprawie najpóźniej w terminie 7 dni od 
dnia sporządzenia protokołu lub otrzymania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie.

§ 120. Czynności, o których mowa w art. 307 § 1 k.p k., mogą polegać w szczególności na:

TU:
5) przesłuchaniu w charakterze świadka osoby, która złożyła pisemne zawiadomienie o 
przestępstwie.

Jest to  celowo dodany  punkt zwalany   na aspirantów  którzy  umarzają   i odmawiają  wszczęcia  
śledztwa  lub dochodzenia  i tylko pobierają  dodatkowo  te  same  fakty i dane  z zawiadomienia  o 
przestępstwie do  protokołu  żeby mieli co  robić czyli pozorować  pracę .

A  kim jest  świadek  ?  
 To  nie jest  pokrzywdzony tylko świadek, a to jest duża różnica .
Świadkiem  jest osoba  będąca  świadkiem  naocznym  przestępstwa  a nie pokrzywdzony  
przestępstwem.
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Rozdział 3
Przebieg postępowania przygotowawczego
Oddział 1   Śledztwo

§ 125. Forma śledztwa obowiązuje w stosunku do wszystkich czynów ujawnionych w czasie jego 
trwania, objętych jednym postępowaniem ze względu na łączność podmiotową, przedmiotową lub 
podmiotowo-przedmiotową; dotyczy to również spraw poszczególnych osób lub o poszczególne 
czyny wyłączonych do odrębnego postępowania, z zastrzeżeniem  § 109 ust. 3.

Do czynności polegających na współdziałaniu w celu umacniania praworządności należy udział 
prokuratury w tworzeniu prawa. Wynika to z faktu, że jednym z istotnych czynników umacniania 
praworządności jest „dobre” prawo, przez co należy rozumieć nie tylko zgodność obowiązujących 
norm i instytucji prawnych ze świadomością społeczeństwa, jego poglądami, dążeniami i 
obiektywnie uzasadnionymi potrzebami, lecz także zgodność hierarchiczną prawa, adekwatność 
przepisów prawnych do celów, jakim mają one służyć, wewnętrzną spójność i zharmonizowanie 
przepisów oraz ich przejrzystość, zwięzłość i komunikatywność .

                        STATUT   CZY STATUS oraz    JAKA OSOBA PRAWNA  

                                            USTAWA  z dnia 10czerwca 2016r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji

Art. 3 p4)  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,w drodze rozporządzenia, nadaje 
Funduszowi statut,w którym określa szczegółowo jego zadania, organizację oraz zasady tworzenia i
wykorzystywania funduszy własnych, mając na uwadze sprawne działanie Funduszu oraz cele jego 
działalności 
Art  7.  3.Przewodniczącym  Rady  Funduszu  jest  przedstawiciel  ministra  właściwego  do  spraw
instytucji finansowych 
Art.14.1.  Nadzór  nad  działalnością  Funduszu  sprawuje  minister  właściwy  do  spraw  instytucji
finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.

                    Art.12.1. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu są uprawnieni:

1)dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie;
2)Prezes Zarządu Funduszu działający samodzielnie;
3)pełnomocnik działający łącznie z członkiem Zarządu Funduszu;
4)pełnomocnik działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem 

Art.10.1.W skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków,w tym Prezes Zarządu i
jego Zastępca.    2.Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje Rada Funduszu 

Niestety-   jak sama  w.w ustawa wskazuje,  brak jest   jasnej   i  niepodważalnej  podstawy
prawnej  do działalności  tego  funduszu. Ustawa  zawiera  sprzeczne  przepisy  czyli  zapisy, w
związku  czym  należy najpierw  ustalić  oraz  określić  formę  prawną  tego  funduszu.
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Rozdział 2
Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.
3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów 
publicznych. 

Określenie  państwowa  osoba prawna dotyczy  głównie spółek  skarbu państwa. W prawie
nie  ma   rozróżnienia  na  państwową  lub  inną   czyli  nie   państwową  osobę   prawną.  Jest  to
określenie  uznaniowe.

Wśród osób prawnych polska nauka prawa rozróżnia następujące rodzaje osób prawnych: Skarb
Państwa i państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także
korporacje (związki osób) i fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe). 

To, które jednostki organizacyjne należy uznać za osoby prawne, wynika z przepisów szczególnych.
Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami prawnymi są również
m.in.  stowarzyszenia  zarejestrowane  w  KRS,  kościoły,  uczelnie  wyższe,  przedsiębiorstwa
państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne 

Osoba prawna –  jeden  z  rodzajów podmiotów prawa  cywilnego.  Osobę  prawną definiuje  się
zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań,
wyodrębnione  w  postaci  jednostki  organizacyjnej  wyposażonej  przez  prawo  (przepisy  prawa
cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości
prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz
odpowiednio zdolność sądową i procesową). 

  A   skoro  BFG nie jest  państwową  osobą   prawną  to tym samym minister  finansów  
nie miał  prawa  nadawania  statutu  dla  BFG,  było to  przekroczenie  uprawnień. 

                                Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 203 
                        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia.
 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

Statut – to  akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu 
prawa publicznego lub prywatnego. 

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. Identyczna 
dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia,
tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa. Tu jednak już kończą się 
podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery prawa publicznego albo 
prywatnego – w których statuty są zupełnie czym innym. 
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W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego
przedmiotem jest – najogólniej rzecz ujmując – instytucja publiczna. Na podstawie statutów
działają wszelkie urzędy administracyjne (nie: organy administracji,  które działają na podstawie
ustaw!): urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów
administracji  rządowej  (wszelkie  ministerstwa  i  kancelarie),  a  także  agencje  administracyjne,
fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne instytucje publiczne. Statuty
prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami,
w  drodze  aktu  normatywnego,  na  podstawie  przepisu  ustawy.  Statuty  jednostek  samorządu
terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.

                             Dla  BFG    został  nadany  status  nazwany  jako statut.   
                                 
Pojęcia  „statut”  nie  należy  mylić  z  pojęciem  „status”,  które  dotyczy  zupełnie  czegoś  innego
(sytuacji prawnej danego podmiotu). 
W prawie prywatnym statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę
prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. 

 Fundusz  jest osobą  prawną nie państwową , nie  jest instytucją  publiczną  czyli organem,  czyli,
że  jest  osobą  prawną  prywatną  i nie może  się posługiwać  statusem  nadanym  przez  inną osobę
jak z  wynika z powyższego  i jego działalność  jest tym samym bezprawna. 
 Samo  wydanie ustawy  o  BFG   odbyło się z  naruszeniem prawa. W świetle powyższego  ustawa
może dotyczyć powołania jakiegoś  organu administracji  publicznej  lub określenia jego  zasad
funkcjonowania . 
Nie można przy  tym nadawać  statutu osobie prawnej  przez  inną  osobę  skoro   BFG nie jest
organem  administracji  państwowej  tylko  zwykłą  osobą  prawną  jak  stwierdza  sama  ustawa.

Inną  sprawą  jest  zasadność  nadawania  statutów  organom administracji  państwowej,  powinna  
to być  ustawa  lub właściwe  rozporządzenie określające  zasady  działalności  takiego organu  oraz
nadane uprawnienia a  nie  statut. Wynika to  niestety z  nieznajomości  prawa  oraz  terminologii  
prawniczej  oraz  języka  polskiego. 

Jak bowiem  stwierdzają same  przepisy,  statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów
tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej a  nie  aktem  prawnym
nadanym  odgórnie  przez  jakieś władze  lub inne  organy. 
Niestety,  ekonomiści  oraz  finansiści  nie znają  jak widać  ani prawa  ani  terminologii prawniczej
ani nawet  języka  polskiego. 

                                                                             SKARŻĄCA 

                                                                  mgr  Krystyna  Ziemlańska 
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Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  11   marca  2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                      informacja@warszawa.wsa.gov.pl  

                                                          Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                              ul. Pankiewicza 4  Wydział  VI
                                                                                 00-  696  Warszawa 

Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21 z  dnia 8 marca 2021    wezwanie od  starszego sekretarza  
sądowego  Katarzyny  Zielińskiej.

Wezwanie od od  starszego sekretarza  sądowego  Katarzyny  Zielińskiej  wzywa  mnie do  
usunięcia  braków  formalnych  poprzez   wskazanie w  mojej skardze na decyzję  Bankowego  
Funduszu  Gwarancyjnego z dnia  30 grudnia  2020  roku  nr  DPR.720.2. 2019,  DPR.  720/4.2019,
DPR.  720.8.2019,  DPR..  720.9.  2020    poprzez  nadesłanie  kopii  imiennego rachunku  domu   
maklerskiego/banku  lub stosownego zaświadczenia, z  którego wynika, nr  serii  obligacji /akcji 
Idea  banku  posiadanych  przeze  mnie  etc. z  czego wywodzę   swój  interes  prawny  do 
zaskarżenia  decyzji  BFG.

Uprzejmie wyjaśniam, że  zgodnie ze  skargą z dnia 11 stycznia 2021,

na podstawie   KPA Rozdział 6 Strona 
Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo
kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wynika  z powyższego, że  nie mam  interesu  prawnego  ale  obowiązek  oraz  żądanie czynności
organu ze  względu na   interes  pokrzywdzonego decyzją  BFG  Idea  Banku  oraz  pana  Leszka
Czarneckiego. Co to  jest  obowiązek  :  jest to między  innymi służenie.

Najistotniejsze grupy znaczeniowe słowa  służenie   to  między  innymi: 
» służenie - w kontekście opieki nad kimś
» służenie - w kontekście powołania
» służenie - w kontekście poświęcenia się czemuś  - na  przykład  działalności  społecznej.

Jednym z wielu polskich działaczy i społeczników  był  mi ędzy  innymi  Feliks  Młynarski.

Feliks  Młynarski (ur.  20 listopada 1884 w Gniewczynie  Łańcuckiej,  zm.  13 kwietnia  1972 w
Krakowie) – ekonomista, bankowiec- działacz  społeczny i gospodarczy.
Syn Jana Młynarskiego, nauczyciela i  organisty oraz Honoraty z domu Jędrzejowskiej.  Używał
pseudonimu Jan Brzoza. 

                                                                1.
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Uczęszczał do C. K. I Wyższego Gimnazjum w Jarosławiu, jednak w wyniku represji władz za
zorganizowanie spotkania niepodległościowego był zmuszony zaliczać maturę w innej placówce, w
związku z czym egzamin dojrzałości zdał eksternistycznie w C. K. Gimnazjum Męskim w Sanoku
w 1903, uzyskując notę „z odznaczeniem” (w jego klasie byli m.in. Leopold Dręgiewicz, Józef
Ekkert,  Ksawery  Jaruzelski,  Ludwik Jus,  Kazimierz  Ślączka)[.  Następnie  ukończył  filozofię  na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był członkiem Ligi Narodowej
w latach 1907–1908. Nauczyciel gimnazjalny i działacz polityczny, pod pseudonimem Jan Brzoza
brał udział w konspiracji niepodległościowej; w 1911 r. wydał Zagadnienie polityki niepodległości
(1911).  Członek  Wydziału  Finansowego  Komisji  Tymczasowej  Skonfederowanych  Stronnictw
Niepodległościowych. Członek Organizacji  Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”,  Związku
Strzeleckiego  i  Polskiego Skarbu Wojskowego.  Wstąpił  do  Legionów Polskich,  wkrótce  potem
pracownik Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. 8 listopada 1914 został
wysłany z misją do USA w celu propagowania idei Legionów wśród Polonii amerykańskiej. Był
pracownikiem  Biura  Delegacji  do  Spraw  Szkół  Lekarsko-Dentystycznych  Tymczasowej  Rady
Stanu. Od 1921 do 1922 był dyrektorem Urzędu Emigracyjnego. Przyczynił się do przeprowadzenia
w 1924 roku reformy walutowej zainicjowanej przez premiera Władysława Grabskiego bez pomocy
kapitału obcego. Jako współtwórca Banku Polskiego SA był jego wiceprezesem od września 1924
do września 1929. W latach 1933–1935 pracował w Komitecie Finansowym Ligi Narodów. 

W czasie  II  wojny światowej  zgodził  się  z  upoważnienia  premiera  Rządu Rzeczypospolitej  na
uchodźstwie  Władysława  Sikorskiego  na  objęcie  stanowiska  prezydenta  Banku  Emisyjnego  w
Polsce,  powołanego przez generalnego gubernatora Generalnego Gubernatorstwa Hansa Franka.
Stąd  też  od  nazwiska  Młynarskiego,  okupacyjne  banknoty  złotowe  były  popularnie  nazywane
„młynarkami”. W 1945 został wybrany czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W
latach 1945–1948 był wykładowcą ekonomii na UJ w Krakowie. Pracował jako dyrektor biblioteki
krakowskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. 

Zamieszkiwał przy Placu Matejki 3 w Krakowie[. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w
Krakowie (sektor SC4-4-31a).  Feliks Młynarski, chociaż sympatyk Frontu Morges, proponował
nacjokratyzm jako ustrój  państwa narodowego.  Nacjokratyzm rozumiał  on  jako  nową odmianę
solidaryzmu, wychodzącą z zasady chrześcijańskiej miłości bliźniego.  W sprawach gospodarczych
uważał (1936), że w kapitalizmie było coraz więcej etatyzmu.   Na skutek koncentracji kapitału
kurczyła się rola inicjatywy prywatnej, sedna liberalizmu. 

Publikacje

Zagadnienie polityki niepodległości, 1911 
• Reforma ustroju pieniężnego, 1921 
• Kryzys i reforma walutowa, 1925 
• Powrót Anglii do złotej waluty, 1926 
• Międzynarodowe znaczenie spadku złotego, 1926 
• Złoto i banki biletowe, 1928 
• Gold and Central Banks, 1929 
• The Functioning of the Gold Standard, 1931 
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• Funkcjonowanie złotej waluty, 1932 
• Kredyt i pokój drogą wyjścia z kryzysu 1933 
• Człowiek w dziejach. Jednostka-państwo-naród, Warszawa 1936 
• Proporcjonalizm ekonomiczny 1937 
• Totalizm czy demokracja w Polsce, Warszawa 1938 
• Socjologia wobec teorii poznania, 1939 
• Odbudowa gospodarstwa światowego, 1947 
• Pieniądz i gospodarstwo pieniężne, 1947

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (27 listopada 1929)
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (27 grudnia 1924)
• Krzyż Niepodległości (7 lipca 1931)
• Złoty Krzyż Zasługi 
• Krzyż Wielki Orderu Feniksa (Grecja)

Tablica upamiętniająca Feliksa Młynarskiego 
na elewacji gmachu Narodowego Banku Polskiego 
w Krakowie przy ul. Basztowej .

                                                                                  SKARŻĄCA 

                                                                  mgr  Krystyna  Ziemlańska 

   

 
                                                                                                              skan  podpisu 
                                                                       3.



 Zawiadomienie  z  dnia  4  marca  2021   o   odmowie   wszczęcia  dochodzenia  z   Prokuratury
Rejonowej   Warszawa   Śródmieście   na  zarządzenie   nieznanego  z  nazwiska   prokuratora
rejonowego,   od  referenta  Anity  Andrychowicz, tak jakby fakty w zawiadomieniu  wymagały
jakiegoś  dochodzenia   lub  śledztwa   .Ale   takie   mają   praktyki.  Czego  można  dochodzić  w
przypadku udowodniengo  przestępstwa  ? Koleś  przekazał kolesiowi  pliki  czyli  informacje i
dane  co   zostało  stwierdzone  ponad  wszelką  wątpliwość.  Podkreślone na  czerwono na  stronie
22.







Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  2  kwietnia    2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

PESEL  60131305122 
email: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 
w  związku z poprzednią  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21  oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 
w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                               POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

Na podstawie poniższego wywodu  prawnego     stwierdzam , że   dalsze  procedowanie  mojej 
skargi   - nie tylko mojej ale  także  innych  skarżących  w  tej sprawie wniesionych   do  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na   działalność  Bankowego Funduszu  
Gwarancyjnego w  sprawie IDEA  BANKU  jest niezasadne,   ponieważ    brak  jest  
jednoznacznych  przepisów, które  uprawniają  ten    fundusz   do  prowadzenia działalności  
w  trybie administracyjnym .

W  związku  z  czym, moim zdaniem,   Sąd  powinien  rozważyć  raczej  poniższe   okoliczności
zamiast  dalej procedować sprawę.

W  dniu  1  stycznia  2021  zanalizowałam   dane o  Bankowym Funduszu  Gwarancyjnym , z
który  wynika, że  BFG  działa  bezprawnie   to jest    bez  określonej podstawy  prawnej  tej
działalności.  Oto te  dane: 

                                     USTAWA  z dnia 10 czerwca 2016r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji
Art. 3 p4)
Minister  właściwy  do  spraw  instytucji  finansowych,w  drodze  rozporządzenia,  nadaje
Funduszowi  statut,w  którym  określa  szczegółowo  jego  zadania,  organizację  oraz  zasady
tworzenia  i  wykorzystywania  funduszy  własnych,  mając  na  uwadze  sprawne  działanie
Funduszu oraz cele jego działalności 
Art 7. 3.Przewodniczącym Rady Funduszu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw
instytucji finansowych 
Art.14.1. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji
finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.                               1.



                    Art.12.1. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu są uprawnieni:

1)dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie;
2)Prezes Zarządu Funduszu działający samodzielnie;
3)pełnomocnik działający łącznie z członkiem Zarządu Funduszu;
4)pełnomocnik działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem 

Art.10.1.W skład Zarządu Funduszu wchodzi  od  trzech do pięciu członków,w tym Prezes
Zarządu  i  jego  Zastępca.     2.Członków  Zarządu  Funduszu  powołuje  i  odwołuje  Rada
Funduszu 

Niestety-   jak sama  w.w ustawa wskazuje,  brak jest   jasnej   i  niepodważalnej  podstawy
prawnej  do działalności  tego  funduszu. Ustawa  zawiera  sprzeczne  przepisy  czyli  zapisy, w
związku  czym  należy najpierw  ustalić  oraz  określić  formę  prawną  tego  funduszu.

Rozdział 2
Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.

3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych

Określenie  państwowa  osoba prawna dotyczy  głównie spółek  skarbu państwa. W prawie
nie ma  rozróżnienia na państwową  lub inną  czyli nie  państwową osobę  prawną. Jest to
określenie  uznaniowe.

Wśród osób prawnych polska nauka prawa rozróżnia następujące rodzaje osób prawnych:
Skarb  Państwa  i  państwowe  osoby  prawne,  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  ich
związki, a także korporacje (związki osób) i fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe). 

To,  które  jednostki  organizacyjne  należy  uznać  za  osoby  prawne,  wynika  z  przepisów
szczególnych. Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami
prawnymi są również m.in. stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, kościoły, uczelnie wyższe,
przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne 

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się
zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych
zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy
prawa  cywilnego)  w  osobowość  prawną.  Taka  jednostka  organizacyjna  ma  wtedy  pełnię
podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności
prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową). 

  A   skoro  BFG nie jest  państwową  osobą   prawną  to tym samym minister  finansów  nie
miał  prawa  nadawania  statutu  dla  BFG,  było to  przekroczenie  uprawnień. 

                                Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 203 
                        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

1)z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:                                    2.



§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia.

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2)Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

Statut – to  akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania 
podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. 

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. 
Identyczna dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną 
organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu 
prawa. Tu jednak już kończą się podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery 
prawa publicznego albo prywatnego – w których statuty są zupełnie czym innym. 

W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego
przedmiotem jest – najogólniej rzecz ujmując – instytucja publiczna. Na podstawie statutów
działają  wszelkie  urzędy  administracyjne  (nie:  organy  administracji,  które  działają  na
podstawie  ustaw!):  urzędy  jednostek  samorządu terytorialnego  oraz  urzędy  centralnych  i
terenowych  organów administracji  rządowej  (wszelkie  ministerstwa  i  kancelarie),  a  także
agencje administracyjne, fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne
instytucje  publiczne.  Statuty  prawa  publicznego  są  zazwyczaj  nadawane  przez  organy
nadrzędne  nad  regulowanymi  podmiotami,  w  drodze  aktu  normatywnego,  na  podstawie
przepisu  ustawy.  Statuty  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  zawodowego  nadają  sobie
same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.                                                              

                             Dla  BFG    został  nadany  status  nazwany  jako statut.

Pojęcia „statut” nie należy mylić z pojęciem „status”, które dotyczy zupełnie czegoś innego
(sytuacji prawnej danego podmiotu). 

W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę
prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej.  Fundusz  jest osobą  prawną nie
państwową , nie  jest instytucją  publiczną  czyli organem,  czyli, że  jest  osobą  prawną
prywatną  i nie może  się posługiwać  statusem  nadanym  przez  inną osobę  jak z  wynika z
powyższego  i jego działalność  jest tym samym bezprawna. 

 Samo  wydanie ustawy  o  BFG   odbyło się z  naruszeniem prawa. W świetle powyższego
ustawa  może dotyczyć powołania jakiegoś  organu administracji publicznej  lub określenia
jego  zasad  funkcjonowania . Nie można przy  tym nadawać  statutu osobie prawnej  przez
inną  osobę  skoro   BFG nie jest  organem  administracji  państwowej  tylko  zwykłą  osobą
prawną  jak  stwierdza  sama  ustawa.

Inną  sprawą  jest  zasadność  nadawania  statutów  organom administracji  państwowej,  
powinna  to być  ustawa  lub właściwe  rozporządzenie określające  zasady  działalności  
takiego organu  oraz  nadane uprawnienia a  nie  statut. Wynika to  niestety z  nieznajomości  
prawa  oraz  terminologii  prawniczej  oraz  języka  polskiego. 

                                                                    3.



Jak  bowiem   stwierdzają  same   przepisy,   statut  jest   wspólnym  oświadczeniem  woli
podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej a  nie
aktem  prawnym  nadanym  odgórnie  przez  jakieś władze  lub inne  organy. 

Niestety,  ekonomiści  oraz  finansiści  nie znają  jak widać  ani prawa  ani  terminologii
prawniczej  ani nawet  języka  polskiego.   Nie mówiąc o  samym ustawodawcy, ludziach
którym także  brakuje  nawet podstawowej  wiedzy w zakresie  lingwistyki  oraz  terminologii
prawniczej. 

Raz  jeszcze zacytuję  powyższe  zapisy:   Rozdział 2   Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.

3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych

  W  końcu  jaką osobą  prawną  jest  ten Fundusz  ? 

Jak wynika z  dotychczasowej działalności  tego  funduszu,  stosuje on   powyższe  zapisy  
manipulacyjnie to znaczy w zależności od  okoliczności  oraz  w zależności od własnego 
uznania  a  tak nie może  być.
Skoro  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny nie jest  państwową   osobą  prawną,  to  nie ma  
prawa  prowadzić  działalności  jako  ta osoba i prowadzi  tę działalność  bezprawnie  czyli  
nielegalnie, jako osoba  prawna  , która  podpina się pod  państwową osobę  prawną  ,ale  bez  
uprawnień.

Mało tego, ten sam  przepis   ustawy  stwierdza, że 
Rozdział 2   Status, zadania i  organy Funduszu 
3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych
-  ale  postępuje jak  taka  jednostka    czyli  jak organ kontroli państwowej  z powodu  
nadania nieprawidłowo  statutu  przez  ministra  do spraw  finansowych.

Wynika to z następującego wyjaśnienia;

Przymusowa restrukturyzacja (również restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, ang. 
special resolution regime) – pozasądowy tryb pozwalający na sprawne i uproszczone pod 
względem proceduralnym przeprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych i 
kapitałowych instytucji finansowych, których funkcjonowanie zagraża stabilności 
systemu finansowego.   Głównym celem przymusowej restrukturyzacji jest 
minimalizacja negatywnych skutków wywołanych stanem zagrożenia upadłością. Chodzi
tu przede wszystkim o ochronę stabilności systemu finansowego, a także ochronę 
środków publicznych przed nadmiernym wydatkowaniem w celu ratowania banku 
zagrożonego upadłością. 

…..a także ochronę środków publicznych przed nadmiernym wydatkowaniem w celu 
ratowania banku zagrożonego upadłością...- ale  przecież  BFG  nie jest jednostką sektora
finansów publicznych   ? W  takim razie w jaki sposób może  zajmować  się   ochroną 
środków  publicznych  przed nadmiernym wydatkowaniem w celu ratowania banku 
zagrożonego upadłością  i i to w dodatku Idea  Banku, któremu nie groziła  żadna  
upadłość  ,  ale  tylko  przejściowe  problemy ?                                                                      4.



Następnie-  wątpliwości  budzi pomoc  finansowa  udzielana temu  funduszowi czyli prawnej 
osobie prywatnej  przez finansowanie  tego   funduszu    jakimi  są   m in. 

• środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, 
• środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa, 
• środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Tych wątpliwości  jest  dużo więcej  i są  one  związane z  zagadnieniem  takim  jak  zasadność 
i celowość powołania  tego  funduszu , którego działalność  jest  bezprawna w  świetle  
powyższych  wywodów w  stosunku do Idea  Banku i nie  tylko. 

Ad  2. W  powyższej  sytuacji   wezwanie  jest nieadekwatne.  

                                                      Konkludując.
Ponieważ  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  nie   jest  organem administracji  rządowej  ani 
państwowej i nie  jest także jednostką sektora finansów publicznych, nie podlega pod  
orzecznictwo  sądów  administracyjnych  ani pod  jurysdykcję  takich sądów.  Nie   posiada  w
związku z  tym  uprawnień do prowadzenia   jakiejkolwiek  działalności w  trybie 
administracyjnym .
 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
DZIAŁ I Przepisy wstępne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art.1.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe 
w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, 
do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowo  -
administracyjne).

Sprawa sądowo-administracyjna polega na rozpoznaniu i rozstrzygnięciu skargi na 
niezgodność z prawem działań bądź zaniechań organów administracji publicznej. 
Postępowanie odnośnie sprawy sądowo-administracyjnej toczy się przed sądem 
administracyjnym. Jego zakresem jest kontrola administracji publicznej – a nie  spółek  
prawa  handlowego i innych. 

W  związku z  czym  Wojewódzki Sąd  Administracyjny  ma  obowiązek  wydać  na tę  
okoliczność  stosowne orzeczenie  stwierdzające powyższe  , także dla pozostałych skarżących 
w  sprawie dotyczącej  przeprowadzonej  przez  BFG bezprawnej  przymusowej 
restrukturyzacji Idea  Banku  i powinien podać  powyższe do  wiadomości  publicznej. 

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.     
                                                         
                                                                                         

 Załączone 4  odpisy  pisma    także  dla  innych skarżących  i ich  pełnomocników.   
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Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  20  kwietnia    2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
PESEL  60131305122 
email: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                   
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

SYGN akt  VI W  SA/  Wa 232/21 z dnia  14  kwietnia  2021  
- postanowienie  o odrzuceniu skargi.

Informuję  Sąd, że  na  nadesłane  mi postanowienie  o odrzuceniu  skargi  nie  może 
 przysługiwać zażalenie, ponieważ    Sąd  posługuje się w korespondencji ze  mną  trzema różnymi  
sygnaturami.  Nie wiadomo  zatem,  która  sygnatura  jest właściwa dla  mojej skargi.

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 
poprzednia  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21 
 oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 .

Sprawa  powinna  posiadać  jedną  sygnaturę a nie  kilka. 

W  dniu 2  kwietnia  wniosłam  pismo w  sprawie  niezasadności  postępowania  w związku z
brakiem podstaw  prawnych do  prowadzenia działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny
-  do Sygnatury   VI  SO/  Wa  2/21  -  na które  to pismo  Sąd  nie udzielił  mi  odpowiedzi.

Uznaję, że  zmiana  sygnatur  jest  mataczeniem ze  strony Sądu, ponieważ  moja  skarga  jest nie
oddalenia.   Tym  nie  mniej,   moje  ostatnie  pismo  z  dnia  2   kwietnia  podważa  zasadność
postępowania  w sprawie  zaskarżania  Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego  wg treści  tego
pisma.    Ponieważ  Sąd  zmieniał  kilkakrotnie  sygnatury   w  korespondencji  ze  mną,  ponownie
wnoszę  to samo pismo z dnia  2  kwietnia  do  Sygnatury  akt VI A  SA/  Wa 232/21 .

Tym  samym  moja skarga  stała się  nieaktualna  jak też skargi innych  osób i podmiotów, ponieważ
status   prawny  Bankowego   Funduszu  Gwarancyjnego   nie  uprawnia     tej  instytucji  do
występowania  na podstawie  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego  ani na podstawie  Prawa  o
Postępowaniu  przed  Sądami  Administracyjnymi.   Sąd  powinien  był to  stwierdzić od  razu
zamiast  procedować  różne skargi  i powinien  był  o  tym zawiadomić wszystkich skarżących    
 i nie wiem dlaczego tego nie uczynił?  

                                                                     1.



Tym  nie  mniej  jak stwierdza  KPA  Rozdział 6 Strona 

Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie 
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 Sąd  nie rozumie  w   takim razie  co to jest  obowiązek  ? 

Nie powołuję się na  interes  prawny  tylko na obowiązek.

Ponieważ KPA  nie  wskazuje  jak należy  rozumieć  określenie obowiązek 
w  przepisie  Art. 28.  słowo  to oraz  określenie należy rozumieć w  sensie  ogólnym.

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa obowiązek to:  obowiązki,  powinność,  
służenie, rola, misja,funkcja,  świadczenie, zadanie, zobowiązanie, praca, zajęcie, służba, 
posłannictwo, …

W  przypadku mojej  osoby  obowiązek  ten  to  takie synonimy jak :  
 służenie,  rola,  misja,  zadanie,  praca,  służba,  posłannictwo.

Na przykład  MISJA: 

Najważniejsze grupy znaczeniowe:
» misja - w odniesieniu do dążenia
» misja - jako rola kogoś w czymś
» misja - w odniesieniu do przeznaczenia
» misja - jako ważna sprawa
» misja - jako zobowiązanie moralne
» misja - w kontekście powołania
» misja - jako zadanie do spełnienia
» misja - jako pierwszorzędna powinność
» misja - w kontekście obowiązku
» misja - w kontekście politycznym

Na  przykład  ROLA: 

 jako zobowiązanie moralne  ,misja, obowiązek, powinność, służba, świadczenie,  zadanie, 
zobowiązanie, 

I tak dalej. 

Ponieważ  jak wynika z  Art. 28 KPA  jestem  stroną w  postępowaniu, czemu nie można 
zaprzeczyć,  domagam się  od  Sądu   uwzględnienia  mojego pisma z dnia 2  kwietnia.

Trzy  odpisy załączone.

                                                                                Mgr  Krystyna  Ziemlańska
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Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  2  kwietnia    2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                 Dnia  20  kwietnia 2021

PESEL  60131305122                                                                       Dnia    6  maja  2021 

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
                                                                               00-  696  Warszawa
Dotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                                 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

Na podstawie poniższego wywodu  prawnego     stwierdzam , że   dalsze  procedowanie  mojej 
skargi   - nie tylko mojej ale  także  innych  skarżących  w  tej sprawie wniesionych   do  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na   działalność  Bankowego Funduszu  
Gwarancyjnego w  sprawie IDEA  BANKU  jest niezasadne,   ponieważ    brak  jest  
jednoznacznych  przepisów, które  uprawniają  ten    fundusz   do  prowadzenia działalności  
w  trybie administracyjnym .

W  związku  z  czym, moim zdaniem,   Sąd  powinien  rozważyć  raczej  poniższe   okoliczności
zamiast  dalej procedować sprawę.

W  dniu  1  stycznia  2021  zanalizowałam   dane o  Bankowym Funduszu  Gwarancyjnym , z
który  wynika, że  BFG  działa  bezprawnie   to jest    bez  określonej podstawy  prawnej  tej
działalności.  Oto te  dane: 

                                     USTAWA  z dnia 10 czerwca 2016r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji
Art. 3 p4)
Minister  właściwy  do  spraw  instytucji  finansowych,w  drodze  rozporządzenia,  nadaje
Funduszowi  statut,w  którym  określa  szczegółowo  jego  zadania,  organizację  oraz  zasady
tworzenia  i  wykorzystywania  funduszy  własnych,  mając  na  uwadze  sprawne  działanie
Funduszu oraz cele jego działalności 
Art 7. 3.Przewodniczącym Rady Funduszu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw
instytucji finansowych 
Art.14.1. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji
finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.                               1.



                    Art.12.1. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu są uprawnieni:

1)dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie;
2)Prezes Zarządu Funduszu działający samodzielnie;
3)pełnomocnik działający łącznie z członkiem Zarządu Funduszu;
4)pełnomocnik działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem 
Art.10.1.W skład Zarządu Funduszu wchodzi  od  trzech do pięciu członków,w tym Prezes
Zarządu  i  jego  Zastępca.     2.Członków  Zarządu  Funduszu  powołuje  i  odwołuje  Rada
Funduszu 

Niestety-   jak sama  w.w ustawa wskazuje,  brak jest   jasnej   i  niepodważalnej  podstawy
prawnej  do działalności  tego  funduszu. Ustawa  zawiera  sprzeczne  przepisy  czyli  zapisy, w
związku  czym  należy najpierw  ustalić  oraz  określić  formę  prawną  tego  funduszu.

Rozdział 2
Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.

3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych

Określenie  państwowa  osoba prawna dotyczy  głównie spółek  skarbu państwa. W prawie
nie ma  rozróżnienia na państwową  lub inną  czyli nie  państwową osobę  prawną. Jest to
określenie  uznaniowe.
Wśród osób prawnych polska nauka prawa rozróżnia następujące rodzaje osób prawnych:
Skarb  Państwa  i  państwowe  osoby  prawne,  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  ich
związki, a także korporacje (związki osób) i fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe). 

To,  które  jednostki  organizacyjne  należy  uznać  za  osoby  prawne,  wynika  z  przepisów
szczególnych. Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami
prawnymi są również m.in. stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, kościoły, uczelnie wyższe,
przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne 

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się
zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych
zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy
prawa  cywilnego)  w  osobowość  prawną.  Taka  jednostka  organizacyjna  ma  wtedy  pełnię
podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności
prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową). 

  A   skoro  BFG nie jest  państwową  osobą   prawną  to tym samym minister  finansów  nie
miał  prawa  nadawania  statutu  dla  BFG,  było to  przekroczenie  uprawnień. 

                                Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 203 
                        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

1)z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:                                   2.        



§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia.

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2)Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

Statut – to  akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania 
podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. 

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. 
Identyczna dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną 
organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu 
prawa. Tu jednak już kończą się podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery 
prawa publicznego albo prywatnego – w których statuty są zupełnie czym innym. 

W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego
przedmiotem jest – najogólniej rzecz ujmując – instytucja publiczna. Na podstawie statutów
działają  wszelkie  urzędy  administracyjne  (nie:  organy  administracji,  które  działają  na
podstawie  ustaw!):  urzędy  jednostek  samorządu terytorialnego  oraz  urzędy  centralnych  i
terenowych  organów administracji  rządowej  (wszelkie  ministerstwa  i  kancelarie),  a  także
agencje administracyjne, fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne
instytucje  publiczne.  Statuty  prawa  publicznego  są  zazwyczaj  nadawane  przez  organy
nadrzędne  nad  regulowanymi  podmiotami,  w  drodze  aktu  normatywnego,  na  podstawie
przepisu  ustawy.  Statuty  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  zawodowego  nadają  sobie
same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.                                                              

                             Dla  BFG    został  nadany  status  nazwany  jako statut.

Pojęcia „statut” nie należy mylić z pojęciem „status”, które dotyczy zupełnie czegoś innego
(sytuacji prawnej danego podmiotu). 

W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę
prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej.  Fundusz  jest osobą  prawną nie
państwową , nie  jest instytucją  publiczną  czyli organem,  czyli, że  jest  osobą  prawną
prywatną  i nie może  się posługiwać  statusem  nadanym  przez  inną osobę  jak z  wynika z
powyższego  i jego działalność  jest tym samym bezprawna. 

 Samo  wydanie ustawy  o  BFG   odbyło się z  naruszeniem prawa. W świetle powyższego
ustawa  może dotyczyć powołania jakiegoś  organu administracji publicznej  lub określenia
jego  zasad  funkcjonowania . Nie można przy  tym nadawać  statutu osobie prawnej  przez
inną  osobę  skoro   BFG nie jest  organem  administracji  państwowej  tylko  zwykłą  osobą
prawną  jak  stwierdza  sama  ustawa.

Inną  sprawą  jest  zasadność  nadawania  statutów  organom administracji  państwowej,  
powinna  to być  ustawa  lub właściwe  rozporządzenie określające  zasady  działalności  
takiego organu  oraz  nadane uprawnienia a  nie  statut. Wynika to  niestety z  nieznajomości  
prawa  oraz  terminologii  prawniczej  oraz  języka  polskiego. 

                                                                    3.



Jak  bowiem   stwierdzają  same   przepisy,   statut  jest   wspólnym  oświadczeniem  woli
podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej a  nie
aktem  prawnym  nadanym  odgórnie  przez  jakieś władze  lub inne  organy. 

Niestety,  ekonomiści  oraz  finansiści  nie znają  jak widać  ani prawa  ani  terminologii
prawniczej  ani nawet  języka  polskiego.   Nie mówiąc o  samym ustawodawcy, ludziach
którym także  brakuje  nawet podstawowej  wiedzy w zakresie  lingwistyki  oraz  terminologii
prawniczej. 

Raz  jeszcze zacytuję  powyższe  zapisy:   Rozdział 2   Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.

3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych

  W  końcu  jaką osobą  prawną  jest  ten Fundusz  ? 

Jak wynika z  dotychczasowej działalności  tego  funduszu,  stosuje on   powyższe  zapisy  
manipulacyjnie to znaczy w zależności od  okoliczności  oraz  w zależności od własnego 
uznania  a  tak nie może  być.
Skoro  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny nie jest  państwową   osobą  prawną,  to  nie ma  
prawa  prowadzić  działalności  jako  ta osoba i prowadzi  tę działalność  bezprawnie  czyli  
nielegalnie, jako osoba  prawna  , która  podpina się pod  państwową osobę  prawną  ,ale  bez  
uprawnień.

Mało tego, ten sam  przepis   ustawy  stwierdza, że 
Rozdział 2   Status, zadania i  organy Funduszu 
3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych
-  ale  postępuje jak  taka  jednostka    czyli  jak organ kontroli państwowej  z powodu  
nadania nieprawidłowo  statutu  przez  ministra  do spraw  finansowych.

Wynika to z następującego wyjaśnienia;

Przymusowa restrukturyzacja (również restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, ang. 
special resolution regime) – pozasądowy tryb pozwalający na sprawne i uproszczone pod 
względem proceduralnym przeprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych i 
kapitałowych instytucji finansowych, których funkcjonowanie zagraża stabilności 
systemu finansowego.   Głównym celem przymusowej restrukturyzacji jest 
minimalizacja negatywnych skutków wywołanych stanem zagrożenia upadłością. Chodzi
tu przede wszystkim o ochronę stabilności systemu finansowego, a także ochronę 
środków publicznych przed nadmiernym wydatkowaniem w celu ratowania banku 
zagrożonego upadłością. 

…..a także ochronę środków publicznych przed nadmiernym wydatkowaniem w celu 
ratowania banku zagrożonego upadłością...- ale  przecież  BFG  nie jest jednostką sektora
finansów publicznych   ? W  takim razie w jaki sposób może  zajmować  się   ochroną 
środków  publicznych  przed nadmiernym wydatkowaniem w celu ratowania banku 
zagrożonego upadłością  i i to w dodatku Idea  Banku, któremu nie groziła  żadna  
upadłość  ,  ale  tylko  przejściowe  problemy ?                                                                      4.



Następnie-  wątpliwości  budzi pomoc  finansowa  udzielana temu  funduszowi czyli prawnej 
osobie prywatnej  przez finansowanie  tego   funduszu    jakimi  są   m in. 

• środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, 
• środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa, 
• środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Tych wątpliwości  jest  dużo więcej  i są  one  związane z  zagadnieniem  takim  jak  zasadność 
i celowość powołania  tego  funduszu , którego działalność  jest  bezprawna w  świetle  
powyższych  wywodów w  stosunku do Idea  Banku i nie  tylko. 

Ad  2. W  powyższej  sytuacji   wezwanie  jest nieadekwatne.  

                                                      Konkludując.
Ponieważ  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  nie   jest  organem administracji  rządowej  ani 
państwowej i nie  jest także jednostką sektora finansów publicznych, nie podlega pod  
orzecznictwo  sądów  administracyjnych  ani pod  jurysdykcję  takich sądów.  Nie   posiada  w
związku z  tym  uprawnień do prowadzenia   jakiejkolwiek  działalności w  trybie 
administracyjnym .
 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
DZIAŁ I Przepisy wstępne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art.1.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe 
w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, 
do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowo  -
administracyjne).

Sprawa sądowo-administracyjna polega na rozpoznaniu i rozstrzygnięciu skargi na 
niezgodność z prawem działań bądź zaniechań organów administracji publicznej. 
Postępowanie odnośnie sprawy sądowo-administracyjnej toczy się przed sądem 
administracyjnym. Jego zakresem jest kontrola administracji publicznej – a nie  spółek  
prawa  handlowego i innych. 

W  związku z  czym  Wojewódzki Sąd  Administracyjny  ma  obowiązek  wydać  na tę  
okoliczność  stosowne orzeczenie  stwierdzające powyższe  , także dla pozostałych skarżących 
w  sprawie dotyczącej  przeprowadzonej  przez  BFG bezprawnej  przymusowej 
restrukturyzacji Idea  Banku  i powinien podać  powyższe do  wiadomości  publicznej. 

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.     
                                                         
                                                                           ………………………………...                  

 Załączone 4  odpisy  pisma    także  dla  innych skarżących  i ich  pełnomocników.   
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Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  6    maja    2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                   
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
Dotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

Odpowiedź  do 
SYGN akt  VI A  SO/  Wa 2/21 z dnia  28   kwietnia  2021    - postanowienie  odebrane w dniu 6  
maja 2021.- postanowienie  o odrzuceniu skargi  od  Przewodniczącej VI  Wydziału  SA  Joanny 
Wegner.

Informuję  Sędzię  Joannę Wegner  o wniesieniu  przeciwko  niej zawiadomienia  o  przestępstwie
do właściwego  organu ścigania  z powodu  popełnienia  przestępstwa  naruszenia Art.  270  KK -
§  1. KK:  

 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwo  to polega na  fałszowaniu sygnatur  do  powyższego postępowania  poprzez  celowe
stworzenie  kilku   sygnatur   zamiast jednej ,  w  celu  oddalenia  moich pism skargowych  i
fałszowania postanowień  z   naruszenia  Art.   271  KK  oraz  Art.  231 KK    przekroczenie
uprawnień.

Sędzia Sądu  Administracyjnego  powinna znać  przepisy  prawa  i powinna wiedzieć, 

  zgodnie z  moimi  pismami  z dnia  2  i  20 kwietnia   wniesionymi  do 

 Sygnatur   VI SO Wa 2/ 21   -  sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

oraz  VI W  SA /Wa   232/21 - sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

-   że   postępowanie   jest  niezasadne  z  powodu  braku  podstawy   prawnej   do  prowadzenia
działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny jako  organ administracji  publicznej  na
podstawie  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  oraz  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego
- jak  to wykazuję w  pismach z dnia  2 i 20  kwietnia 2021.

                                                                       1.



  Moja  skarga  w    świetle  tych  pism  jest  także  niezasadna, ale  zawierała  te  okoliczności
opisane  szczegółowo w  pismach z dnia 2 i 20  kwietnia , które  Sędzia  Wegner  pominęła  zamiast
umorzyć  postępowanie  jako   pozbawione podstaw  prawnych  lub je oddalić .

Zamiast  to uczynić  Sędzia  Wegner  nadsyła  mi  kolejne  postanowienia  do różnych sygnatur ,
które   sobie wymyśliła  aby odpowiednio  kombinować  i nie dopuścić  mojej  interwencji .

Zważywszy  powyższe,  Sędzia  Wegner  powinna  być   odsunięta  od  tego postępowania  .
Może  się  także  sama  usunąć  , nikt  jej tego nie  zabrania.

Może  także  uwzględnić  moje  pisma z dnia  2 i 20  kwietnia  2021   roku  zamiast  kombinować z
sygnaturami i podrabiać  kolejne  postanowienia, pozbawione  podstaw  prawnych, tak samo  jak
pozbawione jest  podstaw  prawnych wszczęte   postępowanie  w  sprawie   Bankowy  Fundusz
Gwarancyjny  i Idea  Bank.

W  załączeniu  po  raz  trzeci  pismo z dnia 2  i  kwietnia 2021.

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
         

                                                                  

                                                                2.
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Dotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

Odpowiedź na  pismo z  Sądu z dnia  30 kwietnia  2021  Sygnatura  akt  VI SA/Wa  232 /21  od
starszego sekretarza  sądowego  Katarzyny Zielińskiej,  informuję,  co następuje:

- w dniu  6  maja  2021  w  piśmie do Sądu wypowiedziałam się  na temat  fałszowania  sygnatur
przez  Sędzię  Wegner 

- do  tego pisma  po raz  trzeci  zostało załączone  moje  pismo z dnia  2 i 20  kwietnia w sprawie
niezasadności  wszczętego postępowania

- w  piśmie do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego  Katarzyny
Zielińskiej   znajduje się  poświadczenie nieprawdy, że  rzekomo  moja  skarga  została  przekazana
za  pośrednictwem  BFG  do Sądu  co nie miało  miejsca -  i dlatego  rzekomo  została  zmieniona
sygnatura  na  Sygn  VI SA/ Wa 231/ 21- wg  treści  tego  pisma preparacji.

-  następnie w  tym samym zdaniu  cytowanym powyżej – o  rzekomym  przekazanie  przez  organ
skargi  wniesionej  za  pośrednictwem BFG  -  który to  BFG żadnej  mojej skargi nie  przekazał-
sekretarz  sądowa   Katarzyna Zielińska  pisze  o tym, że  po  tym przekazaniu  którego nie  było,
została  nadana  Sygnatura  VI  SA/Wa  232/ 21.

W  takim  razie  skąd się  wzięła  Sygnatura   akt  VI SO/ Wa/2/21  ? 

 Dlaczego  została  zmieniona  ? W  jakim celu  i  przez  kogo  ?

-  następnie pismo  do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego
Katarzyny Zielińskiej  nie jest zatytułowane  jako zarządzenie , a  powinno być  w  ten sposób
zatytułowane   ; z tego powodu  nie jest to żadne , zarządzenie  ale  jakieś  prywatne  pismo, które
nie ma mocy urzędowej.
 Dla porównania   w dniu  23 marca 2021  zostało sporządzone  doręczenie   odpisu zarządzenia
Sygn  VI  SO/ Wa 2/21 wezwanie z  inną    celowo  zmienioną sygnaturą  do  uiszczenia wpisu-   a
wyżej  wymienione pismo z dnia  30 kwietnia  2021  nie jest  doręczeniem  zarządzenia . Wobec
powyższego pismo  to,  które  nie  posiada  jednoznacznego charakteru i zawiera  poświadczenie
nieprawdy z  naruszenia  Art. 271  KK  przez  starszego sekretarza  sądowego  Katarzynę Zielińską
nie może  być  uznane  za  zarządzenie. Oczekuję na  odpowiedź na  pismo z dnia  2, 20  kwietnia
oraz  6  maja  2021 w  sprawie  niezasadności  wszczętego postępowania. 



                                                                                     Mgr  Krystyna  Ziemlańska
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Dotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

INFORMACJA 

Informuję   Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie  o wniesieniu  zawiadomienia  o
przestępstwie    do właściwego organu    przeciwko Sędzi  WSA  Joannie  Wegner  oraz  starszej
sekretarz  sądowej Katarzynie Zielińskiej za  fałszowanie  sygnatur,  preparowanie niewłaściwych
pism  mających na celu  oddalenie mojej skargi  oraz  prowadzenie niezasadnego  postępowania
wbrew właściwości,  o czym  jest mowa  w  mocih pismach z dnia  2, 20   kwietnia  oraz  6 maja
2021.

Każdy sędzia  jest  prawnikiem  i  powinien  wiedzieć,   kiedy  postępowanie jest   zasadne lub
niezasadne i na czym polega właściwość  sądu.  Trudno  jest  uwierzyć w  to, że  nie wie  tego
Sędzia  Wegner.

Na  pewno wie  i wiedziała  od  początku, ale  nie chce uznać  mojej skargi  oraz  w.w  pisma  i
przy  udziale  sekretarz  sądowej  preparuje i wymyśla  rózne  pokrętne  pisma , wezwania i  inne
fałszerstwa  aby  nie  dopuścić do  unieważnienia  wszczętego  wbrew właściwości postępowania.

  Fałszowanie i  celowe  zmienianie  sygnatur  oraz  podkładanie  pod  te  sygnatury  różnych  pism
z  WSA    podpada pod  Kodeks  Karny    jako  tworzenie  fałszywych dowodów,  poświadczanie
nieprawdy,  przekroczenie uprawnień  oraz  przestępstwa  przeciwko  wiarygodności dokumentów.

                                                                                       Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    

                                                                          

Załączone dwa  odpisy.
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W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

Dotyczy   Sygn akt  VI SA/Wa 232 / 21 z dnia  19 maja  2021-
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o  odrzuceniu  skargi  postanowieniem  
Sądu z dnia  6  kwietnia  2021  -
oraz
Sygnatury  akt     VI  SO/Wwa  2/21 z dnia  19  maja  2021 -
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o zakonczeniu  sprawy  postanowieniem
z dnia 28 kwietnia  2021   roku.

W  nawiązaniu  do powyższych  pism  uprzejmie  informuję  Sąd, że sygnatury  na tych  pismach  
nie dotyczą  mojej  skargi.  Musiała  zajść  jakaś  pomyłka  lub    niedopatrzenie  co do  sygnatur.

Właściwa  sygnatura  dla  mojej  skargi  to Sygn  VI  DK  / Wa  21.

 W dniu  26 stycznia  do tej sygnaturu wniosłam  pismo  o powiadomieniu Bankowego  Funduszu 
Gwarancyjnego o   konieczności  przeniesienia  mojej skargi do WSA. Na pismo  nie udzielono mi  
odpowiedzi.

W  dniu 1  luty  2021  do  tej samej  Sygnatury  akt  VI  DK  / Wa  21  Sąd  wysłał  do  mnie  
pismo  o wykonaniu  zarządzenia  Przewodniczącego  VI Wydziału z dnia  13 stycznia  2021  roku, 
o  braku  przeniesienia  mojej skargi  ze  strony  BFG.

W  dniu  4  luty  2021  wystosowałam do  Sądu  do  Sygn  akt VI  DK  / Wa  21 pismo   w sprawie 
wymierzenia  grzywny  Bankowemu  Funduszowi  Gwarancyjnemu  za  celowe  nie  przekazanie 
skargi.

W  dniu  15  luty  Sąd  wystosował  do  mnie   wezwanie  do  sprecyzowania   pisma 
 do Sygn akt  VI DK  /Wa 21.

                                                                         1.



W  dniu  24  luty 2021  wniosłam do  Sądu pismo – odpowiedź    na   to  wezwanie do  
sprecyzowania  pisma  do  tej samej  Sygnatury  akt   VI DK  / Wa  21.

W  międzyczasie w  dniu   18  luty 2021  Sąd  wystosował  do  mnie  kolejne  wezwanie  -  niestety 
niewłaściwie  oznaczone  - pod  Sygnaturą  akt  VI  SA/ Wa   232  / 21 
do usunięcia  braków  formalnych  poprzez  podpisanie  pisma.

Braki  zostały  usunięte,  pismo  zostało  wysłane  pocztą  podpisane ale do  zmienionej  sygnatury. 

Dalej  Sąd  już    posługiwał się zmienioną  sygnaturą,  bez uzasadnienia  tej zmiany .

Następnie  ponownie  została  zmieniona  sygnatura przez  Sąd  - w doręczeniu  odpisu zarządzenia 
z dnia  23  marca  2021  - na Sygnaturę  akt   VI  SO/ Wa   2/21 – i tak  dalej.

Wnosiłam  pisma  do  tych zmienionych sygnatur, sądząc, że  Sąd  ma  rację,  jednak  Sąd  moim 
zdaniem  mataczył,  niestety.

Nie chcę  obrażać  tym stwierdzeniem Sądu ale  właściwą  sygnaturą  akt dla mojej skargi  była od  
początku  Sygnatura   VI DK / Wa 4 /21 . 

Nie  można   uznać nadesłanych   mi dwóch   ostatnich  pism  od  sekretarz  sądowej, jak też  
poprzednich  wezwań  i innych zarządzeń oraz  postanowień  które  Sąd  do  mnie  wystosował   
pod  innymi  zmienionymi  sygnaturami za  właściwe, ponieważ  nie dotyczyły  one  prawidłowej   
sygnatury   mojej skargi.

W  związku z  powyższym, wnoszę o  przywrócenie  prawidłowej sygnatury  do której  ponownie 
wnoszę  pismo dotyczące    nieprawidłowej  właściwości  sądu  dla  postępowania dotyczącego  
Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  wraz z  nałożeniem  grzywny  dla  BFG  na podstawie  
moich pism w  tej  sprawie z dnia   4  i 24   luty 2021.

W  załączeniu moje  pisma  oraz  pisma  z Sądu  dotyczące  prawidłowej  Sygnatury akt
VI  DK  /  Wa  4/  21  oraz  pismo w  sprawie  złej właściwości  sądu.

Dwa odpisy załączono.

                                                                                       Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    

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

                                                                          2.
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Dotyczy 
Sygn    akt    VI  DK/Wa 4/21 

w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                                 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

Na podstawie poniższego wywodu  prawnego     stwierdzam , że   dalsze  procedowanie  mojej 
skargi   - nie tylko mojej ale  także  innych  skarżących  w  tej sprawie wniesionych   do  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na   działalność  Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego 
w  sprawie IDEA  BANKU  jest niezasadne,   ponieważ    brak  jest  jednoznacznych  przepisów, 
które  uprawniają  ten    fundusz   do  prowadzenia działalności  w  trybie administracyjnym .

W  związku  z  czym, moim zdaniem,   Sąd  powinien  rozważyć  raczej  poniższe   okoliczności  
zamiast  dalej procedować sprawę.

W  dniu  1  stycznia  2021  zanalizowałam   dane o  Bankowym Funduszu  Gwarancyjnym , z  który
wynika, że  BFG  działa  bezprawnie   to jest    bez  określonej podstawy  prawnej  tej działalności.
Oto te  dane: 

                                     USTAWA  z dnia 10 czerwca 2016r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji
Art. 3 p4)
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi
statut,w  którym  określa  szczegółowo  jego  zadania,  organizację  oraz  zasady  tworzenia  i
wykorzystywania funduszy własnych, mając na uwadze sprawne działanie Funduszu oraz cele jego
działalności 
Art  7.  3.Przewodniczącym  Rady  Funduszu  jest  przedstawiciel  ministra  właściwego  do  spraw
instytucji finansowych 
Art.14.1.  Nadzór  nad  działalnością  Funduszu  sprawuje  minister  właściwy  do  spraw  instytucji
finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.                               1.



                    Art.12.1. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu są uprawnieni:

1)dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie;
2)Prezes Zarządu Funduszu działający samodzielnie;
3)pełnomocnik działający łącznie z członkiem Zarządu Funduszu;
4)pełnomocnik działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem 
Art.10.1.W skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków,w tym Prezes Zarządu i
jego Zastępca.    2.Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje Rada Funduszu 

Niestety-  jak sama  w.w ustawa wskazuje, brak jest  jasnej  i niepodważalnej podstawy  prawnej
do działalności  tego  funduszu. Ustawa  zawiera  sprzeczne  przepisy  czyli  zapisy, w związku
czym  należy najpierw  ustalić  oraz  określić  formę  prawną  tego  funduszu.

Rozdział 2
Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.

3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych 

Określenie  państwowa  osoba prawna dotyczy  głównie spółek  skarbu państwa. W prawie
nie  ma   rozróżnienia  na  państwową  lub  inną   czyli  nie   państwową  osobę   prawną.  Jest  to
określenie  uznaniowe.
Wśród osób prawnych polska nauka prawa rozróżnia następujące rodzaje osób prawnych: Skarb
Państwa i państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także
korporacje (związki osób) i fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe). 

To, które jednostki organizacyjne należy uznać za osoby prawne, wynika z przepisów szczególnych.
Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami prawnymi są również
m.in.  stowarzyszenia  zarejestrowane  w  KRS,  kościoły,  uczelnie  wyższe,  przedsiębiorstwa
państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne 

Osoba  prawna  –  jeden  z  rodzajów  podmiotów  prawa  cywilnego.  Osobę  prawną  definiuje  się
zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań,
wyodrębnione  w  postaci  jednostki  organizacyjnej  wyposażonej  przez  prawo  (przepisy  prawa
cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości
prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz
odpowiednio zdolność sądową i procesową). 

  A   skoro  BFG nie jest  państwową  osobą   prawną  to tym samym minister  finansów  nie miał
prawa  nadawania  statutu  dla  BFG,  było to  przekroczenie  uprawnień. 

                                Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 203 
                        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

1)z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) 
zarządza się, co następuje:                           

                                                                           2.



                         
§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia.

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2)Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

Statut – to  akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu 
prawa publicznego lub prywatnego. 

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. Identyczna 
dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia,
tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa. Tu jednak już kończą się 
podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery prawa publicznego albo prywatnego – 
w których statuty są zupełnie czym innym. 

W  prawie  publicznym  statut  jest  aktem  władczym  organu  administracji  publicznej,  a  jego
przedmiotem  jest  –  najogólniej  rzecz  ujmując  –  instytucja  publiczna.  Na  podstawie  statutów
działają wszelkie urzędy administracyjne (nie: organy administracji,  które działają na podstawie
ustaw!): urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów
administracji  rządowej  (wszelkie  ministerstwa  i  kancelarie),  a  także  agencje  administracyjne,
fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne instytucje publiczne. Statuty
prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami,
w  drodze  aktu  normatywnego,  na  podstawie  przepisu  ustawy.  Statuty  jednostek  samorządu
terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.

                             Dla  BFG    został  nadany  status  nazwany  jako statut.

Pojęcia  „statut”  nie  należy  mylić  z  pojęciem  „status”,  które  dotyczy  zupełnie  czegoś  innego
(sytuacji prawnej danego podmiotu). 

W prawie  prywatnym statut  jest  wspólnym oświadczeniem woli  podmiotów tworzących  osobę
prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej.  Fundusz  jest osobą  prawną nie państwową
, nie  jest instytucją  publiczną  czyli organem,  czyli, że  jest  osobą  prawną  prywatną  i nie może
się  posługiwać  statusem  nadanym  przez  inną osobę  jak z   wynika z  powyższego  i  jego
działalność  jest tym samym bezprawna. 

 Samo  wydanie ustawy  o  BFG   odbyło się z  naruszeniem prawa. W świetle powyższego  ustawa
może dotyczyć powołania jakiegoś  organu administracji  publicznej  lub określenia jego  zasad
funkcjonowania . Nie można przy  tym nadawać  statutu osobie prawnej  przez  inną  osobę  skoro
BFG nie jest  organem  administracji  państwowej  tylko  zwykłą  osobą  prawną  jak  stwierdza
sama  ustawa.

Inną  sprawą  jest  zasadność  nadawania  statutów  organom administracji  państwowej,  powinna  
to być  ustawa  lub właściwe  rozporządzenie określające  zasady  działalności  takiego organu  oraz
nadane uprawnienia a  nie  statut. Wynika to  niestety z  nieznajomości  prawa  oraz  terminologii  
prawniczej  oraz  języka  polskiego. 
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Jak bowiem  stwierdzają same  przepisy,  statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów
tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej a  nie  aktem  prawnym
nadanym  odgórnie  przez  jakieś władze  lub inne  organy. 

Niestety,  ekonomiści  oraz  finansiści  nie znają  jak widać  ani prawa  ani  terminologii prawniczej
ani nawet  języka  polskiego.   Nie mówiąc o  samym ustawodawcy, ludziach którym także  brakuje
nawet podstawowej  wiedzy w zakresie  lingwistyki  oraz  terminologii prawniczej. 

Raz  jeszcze zacytuję  powyższe  zapisy:   Rozdział 2   Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.

3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych

  W  końcu  jaką osobą  prawną  jest  ten Fundusz  ? 

Jak wynika z  dotychczasowej działalności  tego  funduszu,  stosuje on   powyższe  zapisy  
manipulacyjnie to znaczy w zależności od  okoliczności  oraz  w zależności od własnego uznania  a 
tak nie może  być.
Skoro  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny nie jest  państwową   osobą  prawną,  to  nie ma  prawa  
prowadzić  działalności  jako  ta osoba i prowadzi  tę działalność  bezprawnie  czyli  nielegalnie, 
jako osoba  prawna  , która  podpina się pod  państwową osobę  prawną  ,ale  bez  uprawnień.

Mało tego, ten sam  przepis   ustawy  stwierdza, że 
Rozdział 2   Status, zadania i  organy Funduszu 
3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych
-  ale  postępuje jak  taka  jednostka    czyli  jak organ kontroli państwowej  z powodu  nadania 
nieprawidłowo  statutu  przez  ministra  do spraw  finansowych.

Wynika to z następującego wyjaśnienia;

Przymusowa restrukturyzacja (również restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, ang. 
special resolution regime) – pozasądowy tryb pozwalający na sprawne i uproszczone pod 
względem proceduralnym przeprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych i 
kapitałowych instytucji finansowych, których funkcjonowanie zagraża stabilności 
systemu finansowego.   Głównym celem przymusowej restrukturyzacji jest 
minimalizacja negatywnych skutków wywołanych stanem zagrożenia upadłością. Chodzi
tu przede wszystkim o ochronę stabilności systemu finansowego, a także ochronę środków 
publicznych przed nadmiernym wydatkowaniem w celu ratowania banku zagrożonego upadłością. 

…..a także ochronę środków publicznych przed nadmiernym wydatkowaniem w celu 
ratowania banku zagrożonego upadłością...- ale  przecież  BFG  nie jest jednostką sektora
finansów publicznych   ? W  takim razie w jaki sposób może  zajmować  się   ochroną 
środków  publicznych  przed nadmiernym wydatkowaniem w celu ratowania banku 
zagrożonego upadłością  i i to w dodatku Idea  Banku, któremu nie groziła  żadna  
upadłość  ,  ale  tylko  przejściowe  problemy ?                                                                   
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Następnie-  wątpliwości  budzi pomoc  finansowa  udzielana temu  funduszowi czyli prawnej 
osobie prywatnej  przez finansowanie  tego   funduszu    jakimi  są   m in. 

• środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, 
• środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa, 
• środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Tych wątpliwości  jest  dużo więcej  i są  one  związane z  zagadnieniem  takim  jak  zasadność i 
celowość powołania  tego  funduszu , którego działalność  jest  bezprawna w  świetle  powyższych  
wywodów w  stosunku do Idea  Banku i nie  tylko. 

Ad  2. W  powyższej  sytuacji   wezwanie  jest nieadekwatne.  

                                                      Konkludując.
Ponieważ  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  nie   jest  organem administracji  rządowej  ani 
państwowej i nie  jest także jednostką sektora finansów publicznych, nie podlega pod  orzecznictwo
sądów  administracyjnych  ani pod  jurysdykcję  takich sądów.  Nie   posiada  w związku z  tym  
uprawnień do prowadzenia   jakiejkolwiek  działalności w  trybie administracyjnym .
 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
DZIAŁ I Przepisy wstępne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art.1.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w 
sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do 
których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowo  -administracyjne).

Sprawa sądowo-administracyjna polega na rozpoznaniu i rozstrzygnięciu skargi na niezgodność z 
prawem działań bądź zaniechań organów administracji publicznej. Postępowanie odnośnie sprawy 
sądowo-administracyjnej toczy się przed sądem administracyjnym. Jego zakresem jest kontrola 
administracji publicznej – a nie  spółek  prawa  handlowego i innych. 

W  związku z  czym  Wojewódzki Sąd  Administracyjny  ma  obowiązek  wydać  na tę  okoliczność 
stosowne orzeczenie  stwierdzające     złą  lub nieprawidłową właściwość  sądu z powodu  braku 
podstawy  prawnej  do prowadzenia  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny działalności  jako 
organ administracji.  

Każdy sędzia  jest  prawnikiem  i  powinien  wiedzieć,   kiedy  postępowanie jest   zasadne lub
niezasadne i na czym polega właściwość  sądu.  Trudno  jest  uwierzyć w  to, że  nie wiedziała
tego Sędzia  Wegner.

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec

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

Załączone  3  odpisy  dla wszystkich stron postępowania.
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ODPIS  

DLA  ADWOKATÓW 

 PANA 

LESZKA  CZARNECKIEGO 

……………………………………………………..

ODPIS  

DLA  ADWOKATÓW 

POKRZYWDZONYCH W  AFERZE  GET  BACK  

dot.  Przejęcia  Idea  Banku  przez Bank  Peako  SA



Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  25  maja  2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179                                                              
PESEL  60131305122     

                                            Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
                                          Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
                                                ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
                                                       00-011 Warszawa 

WNIOSEK  O WYDANIE  UCHWAŁY  LUB WYDANIE  INNEJ  DECYZJI 

Na podstawie  przepisów dot. właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
myśl art. 15 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 2325, które  stwierdzają , że oprócz rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń 
wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, do tej właściwości należy  m. in:

-   podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne 
wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;

Oraz, że  :Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania 
skarg i wniosków dotyczących działalności:

• Naczelnego Sądu Administracyjnego; 
• wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia;

-zwracam  się  do   Prezesa   NSA   jako   strona   postępowania  w   Wojewódzkim  Sądzie
Administracyjnym  o stwierdzenie  na podstawie  mojego pisma  dotyczącego właściwości  WSA
w  sprawie   skarg   mojej   oraz   innych   podmiotów   przeciwko   Bankowemu   Funduszowi
Gwarancyjnemu.

     Jak  stwierdza  Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1270   USTAWA   z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
                     Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
Art. 14. Wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy
aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Jednakże  jak wynika z  analizy  sytuacji  prawnej  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego,  nie
jest to  podmiot  prawa  administracyjnego  ani organ  administracji  ani w  ogóle  jakiś  określony
ściśle   organ,   tylko   jakaś   działalność   polegająca  na  niedookreślonych   przepisach  aktów
prawnych  dotyczących  tej działalności  , która  nie podpada  pod  prawo administracyjne.

 W  związku z  czym  uprzejmie  proszę o zapoznanie  się z  moim wywodem w  załączonym
piśmie do WSA  oraz  udzielenie odpowiedzi tak mnie  jak też WSA w  tej  sprawie.

Załącznik  :   pismo z dnia  24  maja  2021  do WSA  Sygn    akt    VI  DK/Wa 4/21 oraz  dwa
odpisy.

                                    
                                                                                             mgr  Krystyna  Ziemlańska



KPA Rozdział 6 Strona 
Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie. 

Często stanowi bezwzględny warunek zastosowania przepisów prawa materialnego i procesowego
tak  w  prawie  prywatnym,  jak  i  publicznym,  przy  czym  charakter  interesu  prawnego  w  tych
gałęziach jest zróżnicowany. 

W prawie  cywilnym  interes  prawny  zasadniczo  sprowadza  się  do  subiektywnego  twierdzenia
podmiotu o jego występowaniu. Jako warunek wstępny występuje w powództwie o ustalenie, jego
uprawdopodobnienie jest również warunkiem stosowania przepisów o interwencji ubocznej oraz w
postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. W prawie administracyjnym jest natomiast przesłanką
warunkującą uzyskanie przymiotu strony i tym samym formalnej możliwości oczekiwania ochrony
prawnej. 

Interesu  prawnego  nie  należy  utożsamiać  z  legitymacją  procesową.  Choć  obie  kategorie  mają
zarówno kontekst materialny, jak i formalny, to są to niewątpliwie różne pojęcia. 

Przez interes rozumieć można określoną wartość motywacyjną ujawnianą lub ujawniającą się w
razie kontrowersyjnego zbiegu dwóch zachowań przejawianych zależnie co najmniej przez dwa
podmioty  czy  grupy  podmiotów,  podczas  gdy  legitymacja  procesowa  to  uprawnienie  danego
podmiotu do występowania w charakterze strony w danym postępowaniu. 

Interes  prawny  może  być  rozumiany  wąsko,  będąc  sprowadzanym  wyłącznie  do  treści  prawa
przedmiotowego,  lub  szeroko  w  sposób  uwzględniający  ogólną  sytuację  prawną.  Ewolucja
interpretacji  tego  pojęcia  zmierza  w  kierunku  ujęcia  szerokiego,  pojmowanego  również  z
perspektywy konstytucyjnie  gwarantowanego  prawa  dostępu  do  sądu  (art.  45  Konstytucji  RP).
Odrywa się coraz częściej  interes prawny od podmiotu praw i  obowiązków udzielając ochrony
każdemu, kto twierdzi, że interes prawny posiada. 

Wyraża się również pogląd, że interes prawny może mieć również taki podmiot, na którego prawa i
obowiązki  w jakimś zakresie  – rozumianym szeroko – może wpłynąć istnienie  lub nieistnienie
prawa przysługującego innym podmiotom prawa lub stosunku prawnego łączącego inne podmioty.
W doktrynie pojawia się również opinia, że interesu prawnego nie można zakwestionować, gdy ma
on  znaczenie  zarówno  dla  obecnych,  jak  i  przyszłych  (możliwych),  ale  obiektywnie
prawdopodobnych stosunków prawnych i praw (sytuacji prawnej). 
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ZAŻALENIE 

Pismo  dotyczy  
 Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   w  związku z   Sygnaturą  akt VI DK Wa 4/21 
oraz SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21 
                   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
                        Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019
   

w  sprawie  udzielonej mi  odpowiedzi z dnia  14  czerwca  2021 -od  Katarzyny Zielińskiej
starszego sekretarza  sądowego  .

Udzielono mi  odpowiedź  jest poświadczeniem  nieprawdy   z  naruszenia  Art. 271  KK  jak  też
jest to tworzenie  fałszywych dowodów na potrzeby  niewłaściwego  postępowania .
W  tym piśmie,  wystosowanym do  mnie na  zmienioną  Sygnaturę  VI SA 232/21    sekretarz
sądowa  Katarzyna  Zielińska  ,zamieściła  długi  wywód  dotyczący  sygnatur  oraz   poświadczyła
nieprawdę na  stronie   3   tego  pisma,  że  rzekomo  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  miał
przekazać  moją skargę do  Sądu wraz z  odpowiedzią na tę skargę.

Jest to   niestety  kłamstwo  i nieprawda.  Nie  otrzymałam żadnego pisma z  Sądu  o tym, że  BFG 
przekazał  moją skargę i także  nie  otrzymałam  żadnej  odpowiedzi  na tę skargę   ani   z Sądu ani 
od  BFG.

Ponieważ    rzekomo  ta  skarga  miała  wpłynąć do  Sądu  za  pośrednictwem  BFG, proszę  o    
natychmiastowe   nadesłanie mi  dowodu  wpływu tej skargi  oraz  udzielonej na tę skargę  
odpowiedzi w formie  skanów emailem  lub xerokopii  pocztą  dokumentów  takich jak :

1. -  xerokopia koperty  kolor   to  jest  przesyłki do  Sądu z  tą  moją skargą  i dowód  nadania  jeśli 
taki  był  czyli polecony  lub kurier  etc.

2. -  dowód  wpływu   skargi  do Sądu z pieczątką  Biura Podawczego i datą wpływu oraz  z  liczbą 
stron skargi  jak też  cały odpis  skargi 

3. - xerokopię  udzielonej rzekomo  odpowiedzi  na tę skargę  jakiej  ja  nigdy nie  otrzymałam  -bo 
gdyby  taka odpowiedź  wpłynęła  Sąd  miał  obowiązek  doręczyć mi  odpis  tej odpowiedzi 
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4. -  wykazanie sposobu  procedowania  tej skargi  która  miała  wpłynąć  od  BFG

5. -  kopię  udzielonej  dla BFG  odpowiedzi na tę skargę

Jak wynika  z  moich danych w  mojej skardze,  znajdowało się  zawiadomienie  o  przestępstwie z
dnia  4  stycznia  wniesione do  Prokuratory  Okręgowej w Warszawie  w którym jest mowa o
braku sprecyzowanej  podstawy  prawnej  do  prowadzenia działalności  przez  BFG  oraz  zarzut
wykorzystania   mojej   korespondencji  w  obiegu wewnętrznym  przez  BFG  oraz  KNF  co
zaskutkowało   błyskawicznym   przejęciem   Idea   Banku    przez   Bank   Pekao  SA  we
współdziałaniu z  BFG  oraz  KNF.

Sąd  nie wziął  tego  pisma  oraz  zawiadomienia pod uwagę- ciekawe dlaczego ?

Ponieważ  nie  otrzymałam z  Sądu  żadnej  odpowiedzi  z  BFG na  moją skargę,   rzekomo  
wniesioną  przez BFG,  uznaję  pismo  sekretarz  sądowej Katarzyny Zielińskiej  za  umyślne 
poświadczenie nieprawdy  czyli kłamstwo  .
Na  odpowiedź z  BFG  przysługiwała  mi  moja odpowiedź  czyli zajęcie  stanowiska  ,a skoro  
takiej  odpowiedzi  Sąd nie  nadesłał   mi, to znaczy,  że  BFG  nie przenosił  żadnej  mojej skargi, 
chyba, że  otrzymam  wyżej  wymienione  kopie . Jak wynika z  w.w  pisma  sekretarz  sądowej- z 
dnia 14 czerwca 2021  roku- dokumenty  zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą 

W  dniu 4 luty 2021  wniosłam do WSA  najpierw  emailem  a potem  także  pocztą  pismo
           z  którego wynika, że  BFG  nie  przekazał  mojej skargi -   oraz  załączniki  :

Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  4  luty   2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                    informacja@warszawa.wsa.gov.pl
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21 z dnia 1  luty 2021 -  zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 
dnia 13  stycznia 2021.
Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  z dnia 30 grudnia  2020   
roku.
Na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30 sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi  które  stwierdzają, że: 

                                                                                      2.



Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.
W razie  niezastosowania  się  do  obowiązków,  o których mowa w art.  54  § 2,  sąd na  wniosek
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

A  także wnoszę o  zastosowanie  przez  WSA przepisu  poniższego to jest  rozpoznanie  skargi 

 §2.Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie
skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny
przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości
Do wiadomości  : 
Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny 
kancelaria@bfg.pl

Skan własnoręcznego   podpisu.                                       Krystyna Ziemlańska
Razem   stron  43  plik PDF.

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

Jak wynika z wcześniejszego  mojego  pisma z dnia 11 stycznia  2021-  BFG  nie przekazał    
mojej skargi: 

Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  11  stycznia 2021

SKARGA  NA  DECYZJĘ  BANKOWEGO  FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 

W  dniu 31  grudnia wniosłam za  pośrednictwem  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  skargę:

                                                              WOJEWÓDZKI SĄD  ADMINISTRACYJNY
                                                                                    w  Warszawie 
                                                                        za pośrednictwem  organu to jest  BFG
                                                                            Bankowy Fundusz  Gwarancyjny

                                                               wysłane  także      na email   kancelaria@bfg.p

                        ZASKARŻENIE  DECYZJI  ADMINISTRACYJNEJ  BFG  
                               o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANK

         Ale  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  nie  przekazał  tej skargi do WSA.
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W  świetle  tych  pism  preparacja  sekretarz  sądowej  K. Zielińskiej    o tym,że  BFG  przeniósł
moją skargę do WSA  co  miało uzasadnić  zmianę  Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21  na inne
kolejne -  preparacja  ta  jest zamierzona  i  celowa  aby jednak  nie dopuścić  skargi a  jeśli  tak nie
było-  to jaką skargę WSA  procedował  ? 

                                         A  gdzie  jest  odpowiedź na  moją skargę z  BFG  ? 

Jak  wynika  z   w.w   pisma   sekretarz   sądowej-  z  dnia  14  czerwca  2021   roku-  dokumenty
zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą VI DK  /  WA  4/ 21  zostały dołączone do  nowej
sygnatury  VI  SA/  Wa  232/21  - czyli, że  powinny być wzięte pod  uwagę a  tak  nie  było.

       Z  jakiego powodu  dokumenty  te  nie były wzięte pod  uwagę  przez  WSA  ? 

Przypominam-że  w dniu 1 luty 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo  do  Sygn  akt  VI DK/Wa
4/21  o braku  odpowiedzi na skargę z BFG oraz  braku komplety  akt co  miało  uniemożliwiać
nadanie  biegu  sprawie.   8  marca 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo ze  zmienioną sygnaturą
VI SA/Wa  232/21 – wezwanie-  które  nie wiadomo  czego dotyczyło . W dniu 15  luty 2021  Sąd
wystosował kolejne wezwanie  do Sygn  pierwszej  to jest  Sygn  VI DK/ Wa/4/21  -  jako wyraźne
mataczenie  Sądu.  18  lutego 2021  Sąd  wystosował z  kolejne  wezwanie do zmienionej Sygnatury
VI Sa/Wa 232/ 21 w  sprawie podpisania  skargi  - jakiej  , której i  z  jaką  datą  nie wiadomo – ale
skarga   ta   sama   została   ponownie  wniesiona  do  tej  sygnatury   wraz  z   danymi   o  braku
jednoznacznej  sytuacji  prawnej do prowadzenia działalności  przez  BFG.

PYTANIE brzmi :   Kiedy GFB  przeniósł  moją skargę -  w  jakiej  formie    wraz z  rzekomą
odpowiedzią  na moją  skargę? 

                                    Proszę o  natychmiastowe  nadesłanie  mi  kopii 
 dokumentów  wymienionych  w  punkcie- 1- 5  pocztą  lub e- mailem  jako  skany  .

Jeszcze  raz  cytuję  przepisy o  INTERESIE  PRAWNYM:

KPA Rozdział 6 Strona   .Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 
obowiązek.

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie. 

Często stanowi bezwzględny warunek zastosowania przepisów prawa materialnego i procesowego
tak  w  prawie  prywatnym,  jak  i  publicznym,  przy  czym  charakter  interesu  prawnego  w  tych
gałęziach jest zróżnicowany. 

W prawie  cywilnym  interes  prawny  zasadniczo  sprowadza  się  do  subiektywnego  twierdzenia
podmiotu o jego występowaniu. Jako warunek wstępny występuje w powództwie o ustalenie, jego
uprawdopodobnienie jest również warunkiem stosowania przepisów o interwencji ubocznej oraz w
postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. W prawie administracyjnym jest natomiast przesłanką
warunkującą uzyskanie przymiotu strony i tym samym formalnej możliwości oczekiwania ochrony
prawnej. 
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Interesu  prawnego  nie  należy  utożsamiać  z  legitymacją  procesową.  Choć  obie  kategorie  mają
zarówno kontekst materialny, jak i formalny, to są to niewątpliwie różne pojęcia. 

Przez interes rozumieć można określoną wartość motywacyjną ujawnianą lub ujawniającą się w
razie kontrowersyjnego zbiegu dwóch zachowań przejawianych zależnie co najmniej przez dwa
podmioty  czy  grupy  podmiotów,  podczas  gdy  legitymacja  procesowa  to  uprawnienie  danego
podmiotu do występowania w charakterze strony w danym postępowaniu. 

Interes  prawny  może  być  rozumiany  wąsko,  będąc  sprowadzanym  wyłącznie  do  treści  prawa
przedmiotowego,  lub  szeroko  w  sposób  uwzględniający  ogólną  sytuację  prawną.  Ewolucja
interpretacji  tego  pojęcia  zmierza  w  kierunku  ujęcia  szerokiego,  pojmowanego  również  z
perspektywy konstytucyjnie  gwarantowanego  prawa  dostępu  do  sądu  (art.  45  Konstytucji  RP).
Odrywa się coraz częściej  interes prawny od podmiotu praw i  obowiązków udzielając ochrony
każdemu, kto twierdzi, że interes prawny posiada. 

Wyraża się również pogląd, że interes prawny może mieć również taki podmiot, na którego prawa i
obowiązki  w jakimś zakresie  – rozumianym szeroko – może wpłynąć istnienie  lub nieistnienie
prawa przysługującego innym podmiotom prawa lub stosunku prawnego łączącego inne podmioty.
W doktrynie pojawia się również opinia, że interesu prawnego nie można zakwestionować, gdy
ma  on  znaczenie  zarówno  dla  obecnych,  jak  i  przyszłych  (możliwych),  ale  obiektywnie
prawdopodobnych stosunków prawnych i praw (sytuacji prawnej). 

Bibliografia

• Definicja: E.Samborska-Boć,1982, w Prawo Administracyjne, Kolonia Limited 2010, s. 21. 
• E.Marszałkowska-Krześ, Postępowanie Cywilne, s. 131. 
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• Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie Cywilne, Warszawa 2013. 
• Adamiak B.,Borkowski J. Kodeks Postępowania Administracyjnego – Komentarz, Warszawa

2014. 
• Boć J.(red), Prawo Administracyjne, Warszawa 2010.

W  załączeniu  pismo od  K. Zielińskiej   z dnia  14  czerwca 2021 skan  oraz  skan  koperty z  tym
pismem  jako dowód,  że pismo  odebrałam  osobiście,  aby  zaoszczędzić  na czasie oraz  kosztach
wysyłek  pocztą.

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
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Krystyna Ziemlańska                                             Dnia 19  czerwca  2021  email  do   NSA
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179                                         Dnia 12  lipca 2021 pismo  nadane pocztą 

                                                
WIS.050.404.2021  z dnia  18.06.2021

                                                                                         Wydział  informacji Sądowej 
                                                                                  Naczelnego Sądu  Administracyjnego
                                                                                     ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
                                                                                                00-011 Warszawa 
                                                                                                informacje@nsa.gov.pl 

Dotyczy pisma z dnia 18 czerwca  2021  od  Sędziego NSA  Sylwestra  Marciniaka
Przewodniczącego  Wydziału  Informacji  Sądowej  NSA .

W  nawiązaniu do treści  tego pisma  uprzejmie  proszę o  udzielenie  pilnej  odpowiedzi w sprawie
poruszonej w  tym  piśmie ,  która  dotyczy  właściwości  sądu administracyjnego.

Sąd  otrzymał   moje  opracowanie   dotyczące   braku  właściwości   oraz   braku  jednoznacznej
podstawy  prawnej  do prowadzenia  działalności  przez  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  ale się
nie ustosunkował  to tego pisma -  oraz  powołał się na  odrzucenie  mojej skargi   Sygn  akt  VI
SA/Wa  232/21  podczas, gdy właściwą  sygnaturą  dla mojej skargi jest Sygnatura VI  DK / Wa
4 /21 .

Z  mojego opracowania  i analizy sytuacji  prawnej  BFG  wynika,że  BFG   nie posiada  uprawnień
do  prowadzenia  działalności  jako organ administracji  państwowej i z  tego powodu  procedowanie
skarg  przez  WSA  jest  nie tylko , że  niezasadne  ale w  ogóle niemożliwe.

       Odrzucenie skarg w  świetle  tych danych  jest także  niewłaściwe, skoro  nie można  wnieść skargi
przeciwko  BFG  do WSA.  Piszę o  tym w  moim opracowaniu  na które  Sąd  nie  udzielił
odpowiedzi.  Chodziło  mi tylko o takie  stwierdzenie  ze  strony  NSA,  które  nie jest  ani trudne
ani  niemożliwe. 

Kompetencje  NSA

Zgodnie z art. 15 § 1 w związku z art. 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – 
Naczelny Sąd Administracyjny: podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień 
prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie administracyjnosądowej,

W  załączeniu skan  udzielonej mi  odpowiedzi  jako dowód- że  jestem  właściwą osobą.
Oraz  pisma do WSA z dnia  24  maja  2021  i zażalenie z dnia 19.06.2021.
Niestety  z WSA  nie można  uzyskać żadnej  właściwej merytorycznie  odpowiedzi.

                                                W  takim razie  oczekuję  stosownej  odpowiedzi  od  NSA.
                     
                                                   Z wyrazami  szacunku  mgr   Krystyna  Ziemlańska





Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia    16  lipca  2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                 
                                                           Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                                            ul. Pankiewicza 4 
                                                                                    00- 696 Warszawa 

W  SPRAWIE  ZAŻALENIA Z DNIA  19 czerwca  2021
 Sygnatura  akt VI DK Wa 4/21 

Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21 
                
   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
                        Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
   Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

W  związku z  kolejnym  przeciąganiem  postępowania w celu  opóźnienia  oraz  niedopuszczenia
mojej  skargi  oraz  pism dotyczących nieważności  w.w postępowania , informuję Sąd, że  tym
razem w  przypadku spreparowania kolejnego poświadczenia nieprawdy czyli  fałszerstwa  wniosę
niezwłocznie zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciwko  Sędzi  Wegner  oraz  sekretarz  sądowej
K. Zielińskiej.

Raz  jeszcze  powtarzam :
Każdy sędzia  jest  prawnikiem  i  powinien  wiedzieć,   kiedy  postępowanie jest   zasadne lub
niezasadne i na czym polega właściwość  sądu.  Trudno  jest  uwierzyć w  to, że  nie wie  tego
Sędzia  Wegner.Na  pewno wie  i wiedziała  od  początku, ale  nie chce uznać  mojej skargi  oraz
w.w  pisma  i   przy  udziale  sekretarz  sądowej  preparuje i wymyśla  różne  pokrętne  pisma ,
wezwania  i   inne    fałszerstwa   aby   nie   dopuścić  do   unieważnienia   wszczętego   wbrew
właściwości postępowania.    Fałszowanie i  celowe  zmienianie  sygnatur  oraz  podkładanie  pod
te  sygnatury  różnych  pism  z  WSA    podpada pod  Kodeks  Karny    jako  tworzenie  fałszywych
dowodów,  poświadczanie  nieprawdy,  przekroczenie uprawnień  oraz  przestępstwa  przeciwko
wiarygodności dokumentów.

O co  chodzi  Sędzi Wegner  ?  Dlaczego  nie chce  uznać  moich  pism w  sprawie  braku podstawy
prawnej  do  działania  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  jako  organu administracji   ? 

Wstyd nie wiedzieć  tego  co  piszę  i powtarzam  od  kilku miesięcy  ? 

Czy to jest  takie  trudne  i wymaga  jakichś  specjalnych  umiejętności  i zdolności  umysłowych  ? 
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Czy Sędzia  Wegner   nie  posiada   takich   zdolności   ?   Czy  jest   taka   tępa   i   umysłowo
ograniczona  czy  postępuje celowo  i specjalnie  ?   Powinna  była  ten fakt  stwierdzić  pod  razu
na podstawie  mojej  skargi  do  Sygnatura  akt VI DK Wa 4/21   ale  tego  nie zrobiła i  nie chce
zrobić  tylko  przeciąga    niezasadne postępowanie  i stosuje  manipulacje  przy  pomocy sekretarz
sądowej.   A  może  chodzi o  łapówkę od  BFG  ?  Na pewno  musiała  być wysoka . W  innym
wypadki Sędzia Wegner  już dawno    unieważniłaby   i umorzyła  niezasadne postępowanie   wg
moich pism  oraz  zgodnie z wiedzą  prawniczą.  

Czy  Sędzia  Wegner  nie posiada  takiej wiedzy? 

W   takim   razie,  jeśli   nie  otrzymam   stosownej  decyzji   WSA w   sprawie   niewaźności
postępowania w powyższej sprawie  które toczy się  wbrew właściwości  od    ponad  pół   roku,
zaskarżę  Sędzię Wegner  oraz  sekretarz  sądową  o  przekroczenie    i niedopełnienie  obowiązków
z  Art.  231  KK  oraz  poświadczenia nieprawdy z Art.  271  KK  jak też   układ  sprawczy z
BFG  , przyjęcie  korzyści  majątkowej od  zarządu  BFG  i być może  także  KNF    w  tym o
poplecznictw z  Art.  239  pargf 1 KK. 

Art. 228

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą 
albo jej obietnicę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą 
albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, 
przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12 

Jeśli  Sąd  nie  nadeśle  mi  prawomyślnego  orzeczenia    na  powyższe  i  poprzednie pisma   
zaskarżę  Sędzię Wegner  także do  CBA  i innych  organów,  sprawdzone  będą  konta  bankowe  
Sędzi  Wegner  ,  telefony,  emaile    itp. Dodatkowo  Sędzia  Wegner  poniesie  także 
odpowiedzialność  dyscyplinarną   oraz  majątkową, za  działanie na szkodę  IDEA  BANKU  oraz  
wyrządzenie  szkody także  jego właścicielowi  Leszkowi  Czarneckiemu.  

Wybór  należy do Sędzi  Wegner.  Ja więcej  żadnych pism  do WSA  nie wniosę.

Jeszcze  raz  cytuję  przepisy o  INTERESIE  PRAWNYM:

KPA Rozdział 6 Strona   .Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 
obowiązek.

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie. 

Często stanowi bezwzględny warunek zastosowania przepisów prawa materialnego i procesowego
tak  w  prawie  prywatnym,  jak  i  publicznym,  przy  czym  charakter  interesu  prawnego  w  tych
gałęziach jest zróżnicowany. 
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W prawie  cywilnym  interes  prawny  zasadniczo  sprowadza  się  do  subiektywnego  twierdzenia
podmiotu o jego występowaniu. Jako warunek wstępny występuje w powództwie o ustalenie, jego
uprawdopodobnienie jest również warunkiem stosowania przepisów o interwencji ubocznej oraz w
postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. W prawie administracyjnym jest natomiast przesłanką
warunkującą uzyskanie przymiotu strony i tym samym formalnej możliwości oczekiwania ochrony
prawnej.                                               

Interesu  prawnego  nie  należy  utożsamiać  z  legitymacją  procesową.  Choć  obie  kategorie  mają
zarówno kontekst materialny, jak i formalny, to są to niewątpliwie różne pojęcia. 

Przez interes rozumieć można określoną wartość motywacyjną ujawnianą lub ujawniającą się w
razie kontrowersyjnego zbiegu dwóch zachowań przejawianych zależnie co najmniej przez dwa
podmioty  czy  grupy  podmiotów,  podczas  gdy  legitymacja  procesowa  to  uprawnienie  danego
podmiotu do występowania w charakterze strony w danym postępowaniu. 

Interes  prawny  może  być  rozumiany  wąsko,  będąc  sprowadzanym  wyłącznie  do  treści  prawa
przedmiotowego,  lub  szeroko  w  sposób  uwzględniający  ogólną  sytuację  prawną.  Ewolucja
interpretacji  tego  pojęcia  zmierza  w  kierunku  ujęcia  szerokiego,  pojmowanego  również  z
perspektywy konstytucyjnie  gwarantowanego  prawa  dostępu  do  sądu  (art.  45  Konstytucji  RP).
Odrywa się coraz częściej  interes prawny od podmiotu praw i  obowiązków udzielając ochrony
każdemu, kto twierdzi, że interes prawny posiada. 

Wyraża się również pogląd, że interes prawny może mieć również taki podmiot, na którego prawa i
obowiązki  w jakimś zakresie  – rozumianym szeroko – może wpłynąć istnienie  lub nieistnienie
prawa przysługującego innym podmiotom prawa lub stosunku prawnego łączącego inne podmioty.
W doktrynie pojawia się również opinia, że interesu prawnego nie można zakwestionować, gdy
ma  on  znaczenie  zarówno  dla  obecnych,  jak  i  przyszłych  (możliwych),  ale  obiektywnie
prawdopodobnych stosunków prawnych i praw (sytuacji prawnej). 
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                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
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                     Dnia 20  lipca  2021

     WIADOMOŚĆ  DLA  WOJEWÓDZKIEGO 
             SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO

  Informuję  WSA, że  prowadzę  oficjalnie działalność       
poprzez  blog i portal Wydawnictwa  Białego Orła

                         www.bialy-orzel.edu.pl

        Na  mojej  stronie  internetowej  są  opublikowane
                            w  Menu  Prawo  ważne  dane 
  w  tym  wszystkie pisma w sprawie  Afery  Get  Back  ,
              Idea  Bank  oraz  afery  BFG   i KNF.

                      Jest co  czytać,  polecam cały portal  
                         zwłaszcza  Księgę   Henocha.

          Menu  Kultura   podmenu  Religia- podstrona.

                 Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna



WIADOMOŚĆ 2. 

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: 2.  Wiadomość dla  adwokatów P. Leszka Czarneckiego 3.11.2021
Data: 2021-11-03 16:50
Od: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>
Do: dzp@dzp.pl

Dnia 03.11.2021
Do  Adwokatów Domański Zakrzewski Palinka  Kancelaria  Adwokacka w Warszawie
Adwokaci P. Leszka Czarneckiego

Uprzejmie proszę o  udzielenie odpowiedzi czy  przekazaliście Państwo  moją wiadomość  Panu
Leszkowi Czarneckiemu.  Wiem z mediów  oraz z  internetu, że  prowadziliście  lub też  nadal
prowadzicie  dla niego sprawę  przeciwko  BFG    oraz  inne  jego sprawy dlatego napisałam do
was.  Na  pewno macie z  nim Państwo kontakt i na pewno macie  do Pana  Czarneckiego email
oraz adres  korespondencyjny,  więc  powinniście  mu pomóc  i  przekazać  moją wiadomość.  Nie
rozumiem,dlaczego  tego  nie  chcecie  zrobić   i   mu  pomóc,   tym  bardziej,  że   jesteście   już
powiadomieni o  mojej  stronie  internetowej z  którą  już  na pewno zapoznaliście się i z której
dowiedzieliście się z  Menu Prawo  faktów  i danych o prawdziwym przebiegu  przejęcia Idea
Banku  przez  KNF BFG i  Bank Pekao SA.Możecie  Państwo  kontynuować  moją  pracę w
obronie Pana Leszka Czarneckiego  oraz  jego banków i  biznesów na bazie i na podstawie  mojej
działalności  i moich opracowań  zamieszczonych w Menu Prawo na moim  portalu
                            www.bialy-orzel.edu.pl

Zapraszam do współpracy,  proszę o    potwierdzenie odebrania  moich emaili  oraz  przekazania 
mojego emaila  Panu Czarneckiemu.

Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna bloga i portalu  Wydawnictwa  Biały Orzeł
niezależny naukowiec  historyk,  prawnik, działacz społeczny i narodowy
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

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

WIADOMOŚĆ  1. 

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Wiadomość dla  adwokatów P. Leszka Czarneckiego
Data: 2021-10-29 21:18
Od: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>
Do: dzp@dzp.pl

Uprzejmie  proszę  przekazać Panu Leszkowi Czarneckiemu poniższej wiadomości  :
---------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                                                                              
                                                                                                Dnia 2.11.2021
Krystyna Ziemlańska
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

 
                                                                                           
                                                                                                          www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                       redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                                 tel.729 975 115

                                                                           Pan Leszek   Czarnecki
                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
                                                     Klient  Kancelarii Adwokackiej Domański Zakrzewski Palinka 

Szanowny  Panie Leszku,

Zapraszam na  moją   stronę   internetową  www.bialy-orzel.edu.pl  do  Menu  Prawo  gdzie   są
publikacje   o  aferze  Get Back i Idea  Banku  oraz  moja  działalność w  Pana  obronie.

Wszystkiego dowie się Pan z   Menu  Prawo,  proszę   jak najszybciej  zapoznać się z  tymi danymi.
W   menu  prawo   jest  także  mowa w  zbiorze  Prawo  zbiór  o tym  do  kogo banki mają się
zwracać z  roszczeniami w  sprawie  kredytów  we  frankach szwajcarskich.    Od Pana zależy  czy
wykorzysta  Pan moją działalność dla  Pana  , ale  nie za  darmo.
Jeśli    będzie  Pan  chciał  odzyskać Idea  Bank od  mafii  Banku Pekao  SA oraz  od mafii KNF i
BFG  oraz  odzyskać  pieniądze   zawłaszczone  przez  prokuraturę w  aferze  Get  Back,    jak też
uratować  Getin Noble  Bank,  to będzie  Pan  musiał  zapłacić  za  moją ciężką  kilkumiesięczną
pracę 3  miliony złotych,  co nie jest dla  Pana  dużą kwotą ale  ten wydatek opłaci się Panu
stokrotnie.

Wszystko jest na  moim portalu,  niech  Pan  od  razy weźmie się za  czytanie i do  mnie napisze.
Występowałam w Pana  obronie  przez  kilka  miesięcy o czym  przeczyta Pan w  Menu  Prawo    na
mojej  stronie  internetowej.

Na  bazie  moich pism w  Pana obronie  oraz  opracowań  może  Pan wygrać  każdą  sprawę
prowadzoną przeciwko  Panu z pomocą  Pana adwokatów,  wszystko jest  opublikowane na  moim
portalu.

Uprzejmie  czekam na  odpowiedź.                 ………………………………...
                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                niezależny naukowiec  historyk, 
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.
                                                           Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł

Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna
redakcja@bialy-orzel.edu.pl

mailto:redakcja@bialy-orzel.edu.pl


                                                                        Dnia 4.11.2021
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                   www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         tel.729 975 115

                                                 Kancelaria Adwokacja 

                                     Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
                                                     Rondo ONZ 1
                                           Budynek Rondo 1 - 21 piętro
                                                    00-124 Warszawa

Jaka  jest  przyczyna braku odpowiedzi na  moje  emaile  oraz  nie przekazania wiadomości 
ode  mnie Panu Leszkowi  Czarneckiemu  ? Uprzejmie czekam na  wyjaśnienie.

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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł     

……………………………………………………………………….
W dniu 2021-11-03 17:45, dzp@dzp.pl napisał(a):
> Twoja wiadomość 
>    Do: Domański Zakrzewski Palinka
>    Temat: 2.  Wiadomość dla  adwokatów P. Leszka Czarneckiego
> 3.11.2021
>    Wysłano: środa, 3 listopada 2021 16:50:36 (UTC+01:00) Sarajewo,
> Skopie, Warszawa, Zagrzeb
>  została przeczytana: środa, 3 listopada 2021 17:45:14 (UTC+01:00)
> Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.
> Final-recipient: RFC822; dzp@dzp.pl
> Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
> X-MSExch-Correlation-Key: jbC/qJwxYk2GnlEiptjJPw==
> Original-Message-ID: <09e92c312d183e26ad75b778b91a2545@bialy-orzel.edu.pl>
> X-Display-Name: =?iso-8859-2?Q?Doma=F1ski_Zakrzewski_Palinka?=
-- 
Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna
redakcja@bialy-orzel.edu.pl
PISMO NR   2. 



                                                                         Dnia 4.11.2021

Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                   www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         tel.729 975 115

                                                 Kancelaria Adwokacka 

                                     Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
                                                     Rondo ONZ 1
                                           Budynek Rondo 1 - 21 piętro
                                                    00-124 Warszawa

Uprzejmie informuję, że  jeżeli  Pan Czarnecki nie odezwie się do  mnie  co będzie  oznaczać
że  nie przekazaliście  mu mojej wiadomości ( w pierwszej  kopercie  )  jako email  lub  jako
pismo,  to będę zmuszona  wnieść  przeciwko wam pozew na  kwotę 3  miliony złotych za
doznane  straty  czyli  brak  wynagrodzenia od  Pana Czarneckiego  oraz  za  zatajenie przed
nim  ważnej  korespondencji. Zatailiści  już  ją raz w  lutym 2021  roku,  na mój  email  ( w
załączeniu  ) otrzymałam  odpowiedź, że  nie będziecie  mu nic  przekazywać,  przez co nie
dowiedział  się  o   mojej   interwencji  w   jego  sprawach  i   doznał   strat   także   będąc
zmuszonym do  sprzedaży  banków na Białorusi czy w Rumunii i nie  mógł  odzyskać  Idea
Banku   oraz  skutecznie wybronić się z  afery  Get Back.
Macie  podobno  80  wybitnych  ekspertów a żaden z  nich  nie wpadł  na  to co jest w
moich opracowaniach na moje  stronie  internetowej w  Menu Prawo  co tylko ujemnie o
was  świadczy  i zapewne dlatego nie chcieliście  mu  przekazać w  lutym moich opracowań
oraz  interwencji w sprawie  BFG i KNF  a obecnie także  zachowujecie się  w taki sam
sposób. 
Bardzo  mi  przykro  ale wniosę pozew  przeciwko wam  oraz  sprawę  karną. Na  odpowiedź
od  Pana Czarneckiego  czekam  2-  3  dni,   jeśli   nie  dostanę  od  niego  potwierdzenia
odebrania mojej wiadomości  o  danych na  portalu  Białego Orła  to  zapłacicie  mi 3
miliony złotych.  W załączeniu  email z  lutego 2021  oraz  informacja  prawna o zatajeniu. 

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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł     



dzp@dzp.pl  9 luty 2021

PILNA WIADOMOŚĆ W  SPRAWIE  IDEA  BANK    oraz   przejęcia   przez BFG 

W  internecie  znalazłam  wiadomość,  że   Państwa   Kancelaria   zajmuje  się   skargą   Leszka
Czarneckiego . 

W  związku czym  załączam  Państwu    4  ważne  opracowania  oraz  moją skargę  -   jako
pierwszy  plik WSA od którego  należy zacząć  bo to od  mojej skargi wszystko zależy nie od
waszej i żadnej innej. 

Oraz  trzy dodatkowe  ważne  pliki  Get Back Idea  Bank  ,  pozew  przeciwko  Pruskiemu   i pisma
których  ten człowiek  umyślnie nie  przekazał  Leszkowi  Czarneckiemu za co  został  pozwany. 

Wszystkiego dowiecie się Państwo z  tych  plików.   Uważam, że Pan Czarnecki powinien  się  z
nimi  zapoznać. Nie  przekazanie mu  może  mieć  dla  niego  oraz  jego  banki negatywne  skutki
prawne.

………………….

informacja  prasowa 

Prawnicy  z kancelarii  Domański,  Zakrzewski,  Palinka,   którym Czarnecki  zlecił  przygotowanie
skargi,  przekonują  w niej,  że  powołane  do  wyceny  banku  PwC  nie  spełniało  i nie  spełnia
koniecznego  dla  rzetelności  procesu  wymogu  niezależności,  a to  dlatego,  że  firma  wcześniej
współpracowała zarówno ze zleceniodawcą (czyli BFG), jak i ocenianym podmiotem (czyli Idea
Bankiem), a nawet z podmiotem dominującym (czyli grupą Getin Noble, do której należała Idea).

W skardze prawnicy przekonują, że firma PwC ukryła,  że wcześniej pracowała dla Idea Banku
i Getin Noble – informuje "GW", która dotarła do treści pisma.

From: Krystyna Ziemlańska <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl> 

Sent: Friday, February 12, 2021 1:05 PM

To: Domański Zakrzewski Palinka <dzp@dzp.pl>

Subject: Proszę o odpowiedź
 
 
Proszę  o odpowiedź i potwierdzenie   wysłania   emaila i przekazania     wiadomości  i   4  plików  
właściwym  adwokatom .

Krystyna Ziemlańska 
Lublin

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: RE: Proszę o odpowiedź
Data: 2021-02-16 14:00
Nadawca: dzp@dzp.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 
 
 

mailto:dzp@dzp.pl


Szanowna Pani, 
 Dziękujemy za przesyłkę mailową. Z przyczyn oczywistych nie komentujemy spraw naszych 
klientów ani nie wchodzimy w dialog na ich temat z osobami postronnymi. 
 Z poważaniem,
 Krzysztof Zakrzewski

Elżbieta Domańska
Assistant  
D: +48 22 557 76 84  |  M: +48 507 329 602  |  E:  Elzbieta.Domanska@dzp.pl
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Rondo ONZ 1 |  00-124 Warszawa |  Poland  |  T: +48 22 557 76 00  |  F: +48 22 557 76 01  |  
www.dzp.pl

----- Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: RE: Proszę o odpowiedź
Data: 2021-02-16 16:53
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: dzp@dzp.pl; 

Chyba  Pan czegoś  nie  zrozumiał  albo nie chce zrozumieć ? 
Co to za  pokrętna  odpowiedź?
Przecież  chodzi o dobro Idea  Banku  oraz  pana Czarneckiego  i to ode  mnie zależy. Jest to 
działanie na szkodę  pokrzywdzonego.
Jakiś  problem  z  przekazaniem  mojego  emaila  oraz  załączników  adwokatom  pana 
Czarneckiego? Czy  to pan  nim  jest  - a  jeśli  to Pan to kiedyś  może   Pan tego żałować. 
Profesjonalny prawnik    przystąpiłby do  mojej działalności  bo to moja  działalność  zaważy na 
losach  Idea  Banku oraz  pana Czarneckiego. Śmierdzi mi to . Mam na ten temat  określone zdanie,
uzasadnione  znajomością  historii  oraz  religii.   Uczciwy  prawnik    to z Pana nie  jest. 

NIE  ODPOWIEDZIAŁ 

http://www.dzp.pl/


Przypominam  przepisy  Kodeksu  Karnego : 
Art. 276  Kodeksu karnego:  „Kto niszczy, uszkadza,  czyni bezużytecznym, ukrywa  lub usuwa
dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Dokumentem jest także dokument  elektroniczny.

Przestępstwo  polega na  celowym  i rozmyślnym działaniu na szkodę  klienta  w.w  Pana Leszka  
Czarneckiego  oskarżonego  niesłusznie w  tak zwanej  aferze  Get Back oraz  aferze z  BFG i KNF 
poprzez  nie  przekazanie  mu czyli  umyślne nie powiadomienie  o  mojej  korespondencji  do  
niego . 

Ukryciem dokumentu, w rozumieniu art.  268 d.k.k.,  jest to – usunięcie go spod rozporządzenia
właściwej osoby i  stworzenie takiego stanu rzeczy, że dany dokument staje się niedostępny dla
osoby, która ma prawo  z  niego korzystać .Przestępstwo to może zostać popełnione także poprzez
zaprzeczenie, że sprawca jest w jego posiadaniu.

Przestępstwo popełnia zarówno osoba, która nie ma żadnego prawa do dysponowania dokumentem,
który  ukrywa  (np.  pracownik,  który  ukrywa  dokumentację  przeznaczoną  dla  zarządu  lub  rady
nadzorczej  jak również sprawca, który ma co prawda prawo do dysponowania dokumentem, ale
ukrywa go przed innymi osobami, które mają również mogą nim rozporządzać.   Podsumowując –
przestępstwo ukrywania dokumentów jest traktowane jako czyn o dużej społecznej szkodliwości, za
który orzeka się surowe kary, może doprowadzić do daleko idących konsekwencji gospodarczych i
prawnych.  

Uprzejmie  czekam na  odpowiedź.     



                                                     Dnia 4.11.2021

Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
                                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         tel.729 975 115

                                                                Pan Artur  Klimczak
                                                     Prezes  Zarządu Getin Noble Bank S.A. 
                                                                    ul.  Rondo  Daszyńskiego 2 C
                                                                         00- 843 Warszawa

Uprzejmie Pana   informuję, że  jeżeli  Pan Czarnecki nie odezwie się do  mnie  co będzie
oznaczać że  nie przekazał   mu mojej wiadomości ( w pierwszej  przesyłce z dnia 2 list.2021
)  jako pismo,  to będę zmuszona  wnieść  przeciwko  Panu  pozew na  kwotę 3  miliony
złotych za  doznane  straty  czyli  brak  wynagrodzenia od  Pana Czarneckiego  oraz  za
zatajenie przed nim  ważnej  korespondencji. Wiceprezes  Idea  Banku Jerzy Pruski  nie
dopuścił do  powiadomienia  Pana Czarneckiego o mojej działalności wo  jego obronie w
aferze  Get Back (  został  zaskarżony pozwem na  2  miliony złotych sprawa  jest w   toku)
przez co Pan Leszek Czarnecki nie  dowiedział się o  mojej  interwencji w  jego sprawach i
doznał  strat  także  będąc zmuszonym do  sprzedaży  banków na Białorusi czy w Rumunii i
nie  mógł  odzyskać  Idea  Banku   oraz  skutecznie wybronić się z  afery  Get Back.

Pan Czarnecki   miał i ma  bardzo złych adwokatów, którzy także  nie przekazali  mu  mojej
interwencji i prowadzili  postępowania na  jego szkodę.   Obecna  kancelaria  Domański
Zakrzewski Palinka  która  źle i fatalnie prowadzi  sprawę  Idea  Banku  przejętego  przez
Bank Peako SA   ma podobno  80  wybitnych  ekspertów a żaden z  nich  nie wpadł  na  to
co jest w moich opracowaniach na moje  stronie  internetowej w  Menu Prawo  co tylko
ujemnie o nich  świadczy  i zapewne dlatego nie chcieli  mu  przekazać w  lutym   2021
moich opracowań  oraz  interwencji w sprawie  BFG i KNF .

Bardzo   mi   przykro   ale  wniosę  pozew   przeciwko  Panu    oraz   sprawę   karną.  Na
odpowiedź  od   Pana  Czarneckiego  czekam   2-  3  dni,   jeśli   nie  dostanę  od   niego
potwierdzenia  odebrania mojej wiadomości  o  danych na  portalu  Białego Orła  to  zapłaci
mi   Pan 3  miliony złotych  zamiast  Pana Czarneckiego,  który  na pewno  zapłaciłby  mi za
taką  pomoc   prawną  i   jego  obronę   o  jakiej  można   przeczytać   na   mojej   stronie
internetowej.   Uprzejmie  czekam na  odpowiedź  emailem w sprawie  przekazania  mojego pisma
Panu Czarneckiemu.            
                                                                      ………………………………...
                                                                           mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 



                                                                         Dnia 5.11.2021

Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
  PESEL 61031305122                                                                                 
                                                                                                  

                                                                                                              www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                                     tel.729 975 115

                                                          Naczelny Sąd  Administracyjny 
                                                        za  pośrednictwem                                                    
                                          Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w Warszawie 
                                                                      ul. Pankiewicza 4 
                                                                   00- 696 Warszawa 

SKARGA I ZAŻALENIE DO  NSA  
NA  DECYZJE 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE  
 Sygnatura  akt VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21                 
   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
                        Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
   Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

W  związku z  brakiem odpowiedzi na  zażalenie i pismo z dnia 16  lipca  2021  oraz  niewłaściwe
prowadzenie  sprawy  na moją szkodę  oraz na szkodę  pokrzywdzonego  Leszka Czarneckiego i
Idea  Banku wnoszę skargę   na  brak odpowiedzi na  moje pismo z dnia  16  lipca  oraz  na
wszelkie poprzednie  decyzje i orzeczenia  WSA sporządzone do  sygnatur  VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21     SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21 z
wnioskiem o  rozpatrzenie  przez  NSA   mojej sprawy  jako interwencji ubocznej  wniesionej
prawidłowo  na podstawie KPA jako osoba mająca  obowiązek  i interes  prawny   Rozdział 6
Strona Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo  kto  żąda  czynności  organu  ze  względu  na  swój  interes  prawny  lub  obowiązek.  Art.  29.
Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 
       
                                                                  UZASADNIENIE

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny nie dopuścił  mojej skargi w sprawie  bezprawnego  przejęcia
przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny Idea  Banku    i mataczył w  tej sprawie,  zmieniając
kilkakrotnie  sygnatury  akt  aby  nie uznać  mojej skargi  wniesionej jako działacz  narodowy  i
społeczny  oraz  prawnik ustrojowy  i naukowiec  historyk.                                                           1. 



W  tej sprawie  racja  jest  i była po  mojej  stronie  od samego  początku to jest od dnia wniesienia
skargi dnia 31  grudnia 2020  roku  jako     ZASKARŻENIE  DECYZJI  ADMINISTRACYJNEJ
BFG     o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANKu.

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  nie udzielał  odpowiedzi na pismo z dnia 16  lipca  2021 na
właściwą  sygnaturę   akt  VI DK Wa 4/21 a  przedtem celowo   zmieniał w  sposób  nieprawidłowy
i podstępny sygnatury  aby nie dopuścić  mojej interwencji ,  czym  dopuścił  się  przestępstwa
działania  na  szkodę   mojego  interesu   oraz   interesu   pokrzywdzonego  Idea   Banku  i  jego
właściciela  Leszka Czarneckiego. W  związku z  tym domagam się  przekazania całych  akt   tej
sprawy  do   Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  celem    rozpoznania   powyższego  środka
odwoławczego   oraz  wydania   stosownej  uchwały   wg  Rozdziału  3     ustawy  w    sprawie
bezprawnego  przejęcia  Idea  Banku  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  oraz  Bank Peako
SA. 

USTAWA  z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dział I  Przepisy wstępne   Rozdział 1   Przepisy ogólne
Art. 1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w
sprawach  z  zakresu  kontroli  działalności  administracji  publicznej  oraz  w  innych  sprawach,  do
których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne).
Art. 2. Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są sądy administracyjne.
Art. 3. § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują
środki określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie
w sprawach skarg na:
1)     decyzje administracyjne;
2)     postanowienia  wydane  w  postępowaniu  administracyjnym,  na  które  służy  zażalenie  albo
kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty1;

Rozdział 3   Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
Art. 15. § 1. Naczelny Sąd Administracyjny:
1)     rozpoznaje  środki  odwoławcze  od  orzeczeń  wojewódzkich  sądów  administracyjnych,
stosownie do przepisów ustawy;
2)     podejmuje  uchwały  mające  na  celu  wyjaśnienie  przepisów prawnych,  których  stosowanie
wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
3)     podejmuje  uchwały  zawierające  rozstrzygnięcie  zagadnień  prawnych  budzących  poważne
wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;
……………………………………………..
                                                           
W  nawiązaniu do treści  powyższego  pisma  uprzejmie  proszę o  udzielenie  pilnej  odpowiedzi w
sprawie  poruszonej w  tym  piśmie ,  która  dotyczy  właściwości  sądu administracyjnego.
WSA  otrzymał  moje opracowanie  dotyczące  braku właściwości  oraz  braku jednoznacznej
podstawy  prawnej  do prowadzenia  działalności  przez  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  ale się
nie ustosunkował  to tego pisma -  oraz  powołał się na  odrzucenie  mojej skargi   Sygn  akt  VI
SA/Wa  232/21  podczas, gdy właściwą  sygnaturą  dla mojej skargi jest Sygnatura VI  DK / Wa
4 /21 .                                                                     
Z  mojego opracowania  i analizy sytuacji  prawnej  BFG  wynika,że  BFG   nie posiada  uprawnień
do  prowadzenia  działalności  jako organ administracji  państwowej i z  tego powodu  procedowanie
skarg  przez  WSA  jest  nie tylko , że  niezasadne  ale w  ogóle niemożliwe.
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       Odrzucenie skarg w  świetle  tych danych  jest także  niewłaściwe, skoro  nie można  wnieść skargi
przeciwko  BFG  do WSA.  Piszę o  tym w  moich pismach procesowych    na które  WSA   nie
udzielił  odpowiedzi. 

      Jak  stwierdza  Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1270   USTAWA   z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
                     Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
Art. 14. Wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy
aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Jednakże  jak wynika z  analizy  sytuacji  prawnej  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego,  nie
jest to  podmiot  prawa  administracyjnego  ani organ  administracji  ani w  ogóle  jakiś  określony
ściśle   organ,   tylko   jakaś   działalność   polegająca  na  niedookreślonych   przepisach  aktów
prawnych  dotyczących  tej działalności  , która  nie podpada  pod  prawo administracyjne.

   Okoliczności tych  Wojewódzki Sąd  Administracyjny nie chciał wziąć pod  uwagę  jak też nie
chciał wziąć pod  uwagę  faktu, że    Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny   się  ruszył  i zaczął 
błyskawicznie działać po wysłaniu przeze  mnie  do Komisji Nadzoru Finansowego  wniosku  
do  Sądu  Rejonowego  w  sprawie  umorzenia  postępowania  przeciwko  Leszkowi
Czarneckiemu oraz  opracowania w  sprawie  afery  Get  Back Idea  Bank  i  błyskawicznie
przejął  Idea   Bank  jako  rzekomo  zagrożony upadłością. Moje  opracowania  zostały wysłane
z  KNF  do BFG  emailem i  zaraz  potem  pojawiły się w mediach  informacje o  przejęciu  Idea
Bank  przez  Bank Pekao  SA w  układzie  sprawczym z  Bankowym  Funduszem  Gwarancyjnym  i
Komisją  Nadzoru Finansowego która  była  bardzo  negatywnie zaangażowana w  aferze  Get Back
Idea Bank pod stronie  mafii  giełdowej  działając na szkodę Leszka  Czarneckiego. 

W  dniu 31  grudnia 2020    wysłałam emailem  pismo do  Sądu Rejonowego w Warszawie II  W/K 
– w  sprawie oddalenie  aktu  oskarżenia Prokuratury Regionalnej w  Warszawie przeciwko  
Leszkowi Czarneckiemu oraz  pracownikom  zarządu  IDEA  BANK i innym  osobom oskarżonym 
o świadomy  udział w  tak zwanej  aferze  Get  Back z zaskarżeniem działań Prokuratury które  
zawiera  opis  mafii  Giełdy  Papierów  Wartościowych oraz  układu  sprawczego  GPW z  KNF  i  
pozagiełdowy system  akcji ASO  czyli czarną  giełdę.

Pismo to  o  objętości 22  strony zostało wysłane  emailami  do : 

Do wiadomości   z prośbą o  zajęcie  stanowiska i udzielenie odpowiedzi: 

1. Najwyższa Izba Kontroli    nik@nik.gov.pl   -   nie udzieliła odpowiedzi 

2.  Komisja Nadzoru Finansowego  knf@knf.gov.pl
  STĄD czyli od  KNF   WYSZŁA  INFORMACJA DO BFG  o tym   piśmie i  natychmiast
zaczęła  się  akcja   przejmowania  przez  BFG   Idea  Banku  Leszka  Czarneckiego.

3.Marcin Saduś  Rzecznik Prasowy  Prokuratura Regionalna w Warszawie
                rzecznik@warszawa.pr.gov.pl           nie udzielił odpowiedzi 
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Pismo do  było dołączone do  skargi wniesionej do  WSA  za pośrednictwem  BFG  jako dowód
wraz z  okolicznościami  działania na szkodę  pokrzywdzonych w  aferze  Get Back Idea  Bank. 
PAP  Polska  Agencja  Prasowa  nie  chciała  tego pisma ani  mojej  interwencji nagłośnić. 

Dane  o  przejęciu  Idea  Bank  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  uzyskałam z  Internetu u
natychmiast  wniosłam skargę  do   WSA  za   pośrednictwem  BFG  załączając   to  pismo  do
Prokuratury  oraz  zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciwko    BFG i KNF  . 

Skardze  nadano sygnaturę  VI DK/Wa 4/21 a  potem  sygnatury  były  zmieniane  przez  co moja
skarga nie była  uwzględniona  celowo  i rozmyślnie. 

Dalsze  moje  skargi są w aktach WSA.

       W  związku z  czym  uprzejmie  proszę   Naczelny Sąd  Administracyjny  o zapoznanie  się z
moimi pismami  oraz  wywodami prawnymi  oraz  udzielenie odpowiedzi tak mnie  jak też WSA w
tej  sprawie.

  Na  mojej  stronie internetowej   www.bialy-orzel.edu.pl są zamieszczone te  same materiały  i
opracowania śledcze dotyczące  afery  Get Back i Idea  Banku  oraz  mafii i układu  sprawczego
BFG oraz  KNF w Menu Prawo,  polecam  zapoznanie się  z  moją  stroną  internetową.Kursor  musi
najechać na PDF.

                           Wojewódzki Sąd  Administracyjny  
                        może   jednak  rozpoznać sprawę na nowo

Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi 

Art. 195. 
§  2.  Jeżeli  zażalenie  zarzuca  nieważność  postępowania  lub  jest  oczywiście  uzasadnione,
wojewódzki  sąd  administracyjny,  który  wydał  zaskarżone  postanowienie,  może  na  posiedzeniu
niejawnym,  nie  przesyłając  akt  Naczelnemu  Sądowi  Administracyjnemu,  uchylić  zaskarżone
postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. 

§ 1.  Akta sprawy wraz z zażaleniem wojewódzki  sąd administracyjny przedstawia Naczelnemu
Sądowi Administracyjnemu po doręczeniu zażalenia pozostałym stronom. Odpowiedź na zażalenie
może być wniesiona wprost do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od
doręczenia zażalenia. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na
zasadach ogólnych. 

Rozdział 2 
Skarga
 Art.  50.  §  1.  Uprawnionym  do  wniesienia  skargi  jest  każdy,  kto  ma  w  tym  interes
prawny(…..)

                                                                               4.



Interes prawny 
Jako skarżąca mam  interes  prawny  aby pomóc  Panu Leszkowi Czarneckiemu właścicielowi  Idea
Bank  ponieważ  Pan Czarnecki nie jest świadomy działania na  jego szkodę w  sprawie  afery Get
Back oraz  przejęcia  przez  BFG  jego Idea  Banku i jest  pokrzywdzony w tych  sprawach a ja
mam wiedzę  jak mu pomóc.  Interes  prawny  zachodzi  tutaj  jako możliwość  uzyskania od  Pana
Czarneckiego wysokiego wynagrodzenia za  moją  pracę  działacza  narodowego i społecznego na
jego rzecz i w  jego  obronie, czyli, że  zachodzi  związek  przyczynowo- skutkowy.  To raz- a  dwa-
jako osoba  posiadająca wiedzę  jakiej  nie posiadają  prawnicy  oraz  pełnomocnicy  Pana Leszka
Czarneckiego występuję   przed  WSA  jako niezależny ekspert  który  występuje z  interwencją
uboczną.

Sprawa przejęcia  przez  BFG Idea  Banku narusza także   moje prawa w  taki sposób, że  nie mogę
prowadzić  po   przejęciu   Idea   Banku  firmowego rachunku  bankowego,  ponieważ nie  mam
zaufania do mafii  Banku Peako SA  która  współdziałała z  mafią  KNF I BFG w  przejęciu  Idea
Banku  co poważnie  utrudnia  prowadzenie mojej działalności  jako wydawcy, ponieważ  tylko
Idea  Bank  mógł  mi zaoferować  prowadzenie  specjalnego  rachunku bankowego  jakiego nie
posiadają w ofercie  inne  banki. 
Interesu prawnego nie można zakwestionować, gdy ma on znaczenie zarówno dla obecnych, jak i
przyszłych (możliwych), ale obiektywnie prawdopodobnych stosunków prawnych i praw (sytuacji
prawnej).

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie.
Często  stanowi  bezwzględny  warunek  zastosowania  przepisów prawa
materialnego i procesowego tak  w prawie  prywatnym,  jak  i publicznym,  przy  czym  charakter
interesu  prawnego  w  tych  gałęziach  jest  zróżnicowany.  W prawie  cywilnym interes  prawny
zasadniczo  sprowadza  się  do subiektywnego twierdzenia  podmiotu  o  jego  występowaniu.  Jako
warunek  wstępny  występuje  w powództwie o  ustalenie,  jego  uprawdopodobnienie  jest  również
warunkiem  stosowania  przepisów  o interwencji  ubocznej oraz  w  postępowaniu  o  udzielenie
zabezpieczenia.  W prawie  administracyjnym jest  natomiast  przesłanką  warunkującą  uzyskanie
przymiotu strony i tym samym formalnej możliwości oczekiwania ochrony prawnej.
Interes  prawny  może  być  rozumiany  wąsko,  będąc  sprowadzanym  wyłącznie  do  treści  prawa
przedmiotowego,  lub  szeroko  w  sposób  uwzględniający  ogólną  sytuację  prawną.  Ewolucja
interpretacji  tego  pojęcia  zmierza  w  kierunku  ujęcia  szerokiego,  pojmowanego  również  z
perspektywy  konstytucyjnie  gwarantowanego  prawa  dostępu  do  sądu  (art.  45 Konstytucji  RP).
Odrywa się coraz częściej  interes prawny od podmiotu praw i  obowiązków udzielając ochrony
każdemu, kto twierdzi, że interes prawny posiada.

Wyraża się również pogląd, że interes prawny może mieć również taki podmiot, na którego prawa i
obowiązki  w jakimś zakresie  – rozumianym szeroko – może wpłynąć istnienie  lub nieistnienie
prawa przysługującego innym podmiotom prawa lub stosunku prawnego łączącego inne podmioty. 

                                                                              ………………………………...
                                                                           mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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ZAŁĄCZNIK  

Na podstawie  Art.   304  KPK   §  1.  Każdy,  dowiedziawszy się  o  popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję  oraz  w
związku z  Art.  9  KPK  § 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane  mogą składać
wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z
urzędu-jako  osoba  bezpośrednio  zainteresowana   mająca   obowiązek   prawny   wniesienia
zawiadomienia  ,  wnoszę   stosowne  zawiadomienie   o  popełnieniu   przestępstwa    przeciwko
układowi sprawczemu  w  skład  którego wchodzi  :  

1. Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny w  Warszawie
  reprezentowany  przez Piotra Tomaszewskiego 
   Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego   
  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
     00-546 Warszawa 

oraz  Radę BFG  w  skład  której wchodzi Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru 
Finansowego

RADA  BFG  
Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

2. Komisja  Nadzoru Finansowego w Warszawie
ul.Plac Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa 
reprezentowana   przez   tego  samego  Jacka  Jastrzębski –  Przewodniczącego  Komisji  Nadzoru
Finansowego

3. Bank  PEKAO SA w Warszawie  reprezentowany  przez  Leszka  Skibę
Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu od kwietnia 2020 roku. 
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa,

zaskarżonych o popełnienie  przestępstwa  umyślnego z  Art.  266 pargf 1  KK

Art.266.§1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu,  ujawnia  lub
wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną
pracą, działalnością  publiczną,  społeczną,  gospodarczą  lub  naukową,podlega  grzywnie,  karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

oraz  o  działalność zorganizowaną  typu  układ  sprawczy   określoną  w Art.  258  KK

Art.  258.  [Przestępczość zorganizowana. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej] 
§  1.  Kto  bierze  udział  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

                                                                   1.



Art.9.§1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to
jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. 

oraz  o  działalność  na szkodę  IDEA  BANK w  Warszawie z  naruszenia  Art. 296  KK 

Art.296.§1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub
umowy  do  zajmowania  się  sprawami  majątkowymi lub  działalnością  gospodarczą  osoby
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie
udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną
szkodę majątkową,podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

§2.Jeżeli  sprawca  przestępstwa  określonego  w§1  lub  1a  działa  w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowej,podlega karze pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat 8.

§3.Jeżeli  sprawca przestępstwa określonego w§1 lub  2wyrządza  szkodę majątkową w wielkich
rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 

W  odniesieniu  do  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego zachodzi  także  bezprawność
działania  bez   podstawy  prawnej czyli  faktycznej  do prowadzenia  działalności.

UZASADNIENIE  
W  dniu 31  grudnia  2020   rano  około godziny 6:30 wniosłam do  Prokuratury Regionalnej w
Warszawie  oraz  do  Sądu Rejonowego w Warszawie  -wniosek o  oddalenie  aktu  oskarżenia
Prokuratury Regionalnej w  Warszawie przeciwko  Leszkowi Czarneckiemu oraz  pracownikom
zarządu  IDEA  BANK i innym  osobom oskarżonym o świadomy  udział w  tak zwanej  aferze  Get
Back  z zaskarżeniem  :

i zaskarżam ponadto działania  samej  Prokuratury  jako  przekroczenie  uprawnień i niedopełnienie
obowiązków   w  tym tworzenie  fałszywych dowodów  wraz z działaniem na szkodę  wymiaru
sprawiedliwości, poprzez  stworzenie  fałszywych  okoliczności i fałszywych  przesłanek  prawnych
w   tym  postępowaniu  na  szkodę   oskarżonych  w   poplecznictwie  z   Komisją   Nadzoru
Finansowego  oraz zatajenie  wielu  danych w  tym  danych o działalności  Giełdy  Papierów
Wartościowych  wg poniższego wniosku i   danych w  nim zawartych.

Do  wniosku   dołączyłam   obszerny  wyciąg  i  uzasadnienie,  z  którego  wynika   bezprawność
działania   prokuratorów   regionalnych   w   tej  sprawie   oraz   niewłaściwe   ustawy   i   inne
zagadnienia  prawne  związane z działalnością    Giełdy  GPW  i  przestępstw  popełnionych  przez
Komisję  Nadzoru Finansowego w  aferze  Get Back   - wyciąg z  raportu NIK  jak tez dane  o  tak
zwanym  alternatywnym   systemie  obrotu  ASO  w   kontekście   postępowania  prowadzonego
przeciwko Leszkowi  Czarneckiemu  oraz  Idea  Bank.

Trzeba  się z  tymi  danymi dokładnie zapoznać.

  Do w.w wniosku  załączyłam całe  obszerne opracowanie śledcze w sprawie  afery Get  Back z
którego  także  wynika, że  Idea  Bank  oraz  jego właściciel Leszek Czarnecki  mogą dochodzić
roszczeń od Skarbu Państwa  za   działania niezgodne z  prawem w  tym  niewłaściwe  ustawy
które  umożliwiały prowadzenie  przestępczej  działalności  finansowej  przez  spółkę  Get  Back  i
inne  złodziejskie   spółki  wcześniej. 
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Te  dwa  dokumenty wysłałam do wiadomości   Komisji   Nadzoru  Finansowego  oraz NIK i
rzecznika prasowego Prokuratury  Regionalnej w Warszawie. 

Wyżej wymienieni dowiedzieli  się z  tych  dwóch  dokumentów o  tych  faktach ,  i  zadziałali kilka
godzin  później w  układzie  sprawczym    na szkodę  Idea  Bank , poprzez  ogłoszenie w zmowie
o przymusowej  restrukturyzacji  Idea  Banku to jest przejęcia  jego  aktywów  wartości  kilkunastu
miliardów złotych  w  ramach  kontynuowania  afery Get Back  i działania  na szkodę  Idea  Banku 
poprzez  wzajemne  powiązania  zawodowe .

PO  godzinie  14-  tek Polska  Agencja  Prasowa  podała o  tym do wiadomości,   zo zostało
następnie  przekazane  przez  inne  portale  prasowe w  Internecie, przy czym PAP nie podała do
wiadomości  treści   tych moich dwóch dokumentów  wysłanych do PAP  celem    opracowania
wiadomości  prasowej   jak też  wiele  innych  portali.

  Mowa  jest o tym  dalej w danych  o  wysłanych emailach  oraz  przepisach  naruszonych  przez
PAP  i inne  prasowe  portale. 

Wynika z  powyższego  także  układ  sprawczy z  Polską  Agencją  Prasową,  która  jest  jedyną
agencją  ogólnopolską  prowadzącą serwisy informacyjne z  których  czerpią wiedzę  inne  portale
prasowe  a  także  cała  Polska  i  organy państwowe. 

                                                                         
Po  zebraniu danych z  tych portali  wniosłam do  BFG  pismo  skargę  na  decyzję  administracyjną
w sprawie  przejęcia  Idea  Banku  w  tym  samym dniu, na którą  jeszcze  nie udzielono mi
odpowiedzi.  Załączone  są  także  dane z  wypowiedzi Leszka  Czarneckiego  oraz  prezesa  Banku 
PEKAO SA i  prezesa  BFG  jak też  pytania  odnośnie tych wypowiedzi. 

 Z  Polskiej Agencji Prasowej  która  pracuje  także w święta  nie udzielono mi  odpowiedzi  wg
wykazu  emaili. 

W  dniu  1  stycznia  2021 w czasie  ustalania  treści  zaskarżenia  przeciwko  sprawcom
przestępstw  w   zawiadomieniu,    zanalizowałam    dane  o   Bankowym  Funduszu
Gwarancyjnym , z  który  wynika, że  BFG  działa  bezprawnie   to jest    bez  określonej
podstawy  prawnej  działalności.  Oto te  dane: 

                                     USTAWA  z dnia 10czerwca 2016r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji
Art. 3 p4)
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi
statut,w  którym  określa  szczegółowo  jego  zadania,  organizację  oraz  zasady  tworzenia  i
wykorzystywania funduszy własnych, mając na uwadze sprawne działanie Funduszu oraz cele jego
działalności 
Art  7.  3.Przewodniczącym  Rady  Funduszu  jest  przedstawiciel  ministra  właściwego  do  spraw
instytucji finansowych 
Art.14.1.  Nadzór  nad  działalnością  Funduszu  sprawuje  minister  właściwy  do  spraw  instytucji
finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.
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                    Art.12.1. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu są uprawnieni:

1)dwaj członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie;
2)Prezes Zarządu Funduszu działający samodzielnie;
3)pełnomocnik działający łącznie z członkiem Zarządu Funduszu;
4)pełnomocnik działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem 

Art.10.1.W skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków,w tym Prezes Zarządu i
jego Zastępca.    2.Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje Rada Funduszu 

Niestety-   jak sama  w.w ustawa wskazuje,  brak jest   jasnej   i  niepodważalnej  podstawy
prawnej  do działalności  tego  funduszu. Ustawa  zawiera  sprzeczne  przepisy  czyli  zapisy, w
związku  czym  należy najpierw  ustalić  oraz  określić  formę  prawną  tego  funduszu.

Rozdział 2
Status, zadania i  organy Funduszu 
Art.3.1. Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone
w ustawie.
3.Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych

Określenie  państwowa  osoba prawna dotyczy  głównie spółek  skarbu państwa. W prawie
nie  ma   rozróżnienia  na  państwową  lub  inną   czyli  nie   państwową  osobę   prawną.  Jest  to
określenie  uznaniowe.

Wśród osób prawnych polska nauka prawa rozróżnia następujące rodzaje osób prawnych: Skarb
Państwa i państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także
korporacje (związki osób) i fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe). 

To, które jednostki organizacyjne należy uznać za osoby prawne, wynika z przepisów szczególnych.
Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami prawnymi są również
m.in.  stowarzyszenia  zarejestrowane  w  KRS,  kościoły,  uczelnie  wyższe,  przedsiębiorstwa
państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne 

Osoba prawna –  jeden  z  rodzajów podmiotów prawa  cywilnego.  Osobę  prawną definiuje  się
zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań,
wyodrębnione  w  postaci  jednostki  organizacyjnej  wyposażonej  przez  prawo  (przepisy  prawa
cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości
prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz
odpowiednio zdolność sądową i procesową). 

  A   skoro  BFG nie jest  państwową  osobą   prawną  to tym samym minister  finansów  nie
miał  prawa  nadawania  statutu  dla  BFG,  było to  przekroczenie  uprawnień. 
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                                Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 203 
                        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) 
zarządza się, co następuje: 
§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia.
 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

Statut – akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa
publicznego lub prywatnego. 

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. Identyczna 
dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia,
tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa. Tu jednak już kończą się 
podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery prawa publicznego albo 
prywatnego – w których statuty są zupełnie czym innym. 

W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego
przedmiotem jest – najogólniej rzecz ujmując – instytucja publiczna. Na podstawie statutów
działają wszelkie urzędy administracyjne (nie: organy administracji,  które działają na podstawie
ustaw!): urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów
administracji  rządowej  (wszelkie  ministerstwa  i  kancelarie),  a  także  agencje  administracyjne,
fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne instytucje publiczne. Statuty
prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami,
w  drodze  aktu  normatywnego,  na  podstawie  przepisu  ustawy.  Statuty  jednostek  samorządu
terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał. 

                                                             

                             Dla  BFG    został  nadany  status  nazwany  jako statut.

Pojęcia  „statut”  nie  należy  mylić  z  pojęciem  „status”,  które  dotyczy  zupełnie  czegoś  innego
(sytuacji prawnej danego podmiotu). 

W prawie prywatnym statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę
prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. 

 Fundusz  jest osobą  prawną nie państwową , nie  jest instytucją  publiczną  czyli organem,  czyli,
że  jest  osobą  prawną  prywatną  i nie może  się posługiwać  statusem  nadanym  przez  inną osobę
jak z  wynika z powyższego  i jego działalność  jest tym samym bezprawna. 

 Samo  wydanie ustawy  o  BFG   odbyło się z  naruszeniem prawa. W świetle powyższego  ustawa
może dotyczyć powołania jakiegoś  organu administracji  publicznej  lub określenia jego  zasad
funkcjonowania . Nie można przy  tym nadawać  statutu osobie prawnej  przez  inną  osobę  skoro
BFG nie jest  organem  administracji  państwowej  tylko  zwykłą  osobą  prawną  jak  stwierdza
sama  ustawa.
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Inną  sprawą  jest  zasadność  nadawania  statutów  organom administracji  państwowej,  powinna  
to być  ustawa  lub właściwe  rozporządzenie określające  zasady  działalności  takiego organu  oraz
nadane uprawnienia a  nie  statut. Wynika to  niestety z  nieznajomości  prawa  oraz  terminologii  
prawniczej  oraz  języka  polskiego. 
Jak bowiem  stwierdzają same  przepisy,  statut jest  wspólnym oświadczeniem woli podmiotów
tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej a  nie  aktem  prawnym
nadanym  odgórnie  przez  jakieś władze  lub inne  organy. 

Niestety,  ekonomiści  oraz  finansiści  nie znają  jak widać  ani prawa  ani  terminologii prawniczej
ani nawet  języka  polskiego. 

Za   to   potrafią  świetnie  podłożyć  komuś świnię  i   zadziałać w  spisku  zapewne z  chęci
wzbogacenia  się  oraz   dokopania leżącemu  i  dobicia  go za  oskarżenia  jakich wiele wniósł  sam
Leszek  Czarnecki. 

Wszelkie   tłumaczenia   z   ich  strony,  że   tak  nie  było   są   nieuzasadnione  i  poddane   pod
wątpliwość,  ponieważ  sama  KNF  prowadziła  działalność sprzeczną z  prawem  wg    raportu
NIK  i  działalność   tę   kontynuowała,    ponieważ  czuje  się   bezkarna  z  powodu   jawnego
poplecznictwa  prokuratorów  regionalnych ,  prowadzących  sprawę  przeciwko niewłaściwym
wyimaginowanym  sprawcom w sposób  który  można  nazwać   przestępczością  zorganizowaną.
Prokuratura  Regionalna  otrzymała  moje  opracowanie śledcze  Get  Back Idea  Bank   oraz  dane
NIK i nie  podjęła  żadnych  czynności    przeciwko  KNF   i UOKIK  , podtrzymując swoje
postępowanie  przeciwko  osobom  niewinnym, w   celu zacierania śladów po działalności KNF,
mafii  Get Back  oraz  Giełdy,  bo chodzi o  ASO – alternatywny system obrotu  oraz  niewłaściwe
ustawy  i brak faktycznego  nadzoru bankowego  i  finansowego.

Po więcej  danych  odsyłam do tego opracowania. 

Na pewno podłożem  działalności  finansistów  i innych  tak zwanych ekonomistów  jest znajomość
lektury  pt: ‘Grabić  grabić    grabić …  historia  lichwy  i złodziejstwa  od  starożytności do 
współczesności.’( od czasów  biblijnych…) 
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W  SPRAWIE SKARGA I ZAŻALENIE  z dnia 5 listopada 2021 
NA  DECYZJE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE  

       Sygnatura  akt VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21                 
  w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
   Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

          INFORMACJA DLA WSA   JOANNY  WEGNER

Ponieważ  jeszcze  nie otrzymałam odpowiedzi z WSA na moją  ponowną  skargę i zażalenie z dnia
5  listopada 2021 a  mogę się spodziewać  kolejnego  poświadczenia nieprawdy  albo od  sekretarz
Zielińskiej  alb o do WSA  Wegner,  żeby tylko nie uznać  moich argumentów, informuję WSA
Wegner, że  jeśli  ponownie  moja  skarga  będzie  odrzucona  na fałszywej przesłance  prawnej  jak
to  się działo  przez  cały rok 2021 i  nie będzie  uwzględniona   ,to po  najbliższych  wyborach w
roku 2023  moje  ugrupowanie polityczne  Klub Białego Orła którego  mój portal  internetowy jest
częścią ( jest na nim  zamieszczony plik z  przebiegiem  moich skarg  od 31  grudnia  2020  roku
Zawiadomienie  i skarga BFG KNF do WSA-  PDF  W Menu  Prawo  ) rozprawi się ze wszystkimi
nieprawomyślnymi sędziami   i to bardzo  ostro i skutecznie.  Będą wdrożone  moje  ustawy  o moje
kodeksy,   nie  będzie   już   rzeczników   dyscyplinarnych   do  ochraniania   złych  sędziów   i
prokuratorów,  nie będzie  także      mafii Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego ani    mafii
Komisji   Nadzoru  Finansowego oraz  całego  systemu  Grabić  grabić,   ochranianego  przez
prokuratorów  i sędziów , nie tylko w WSA ale  także w  innych  sądach. Niesprawiedliwość,
kumoterstwo  sądowe  oraz  układy  pod  stołem  i układy  wyznaniowe  skończą się  , dla wielu
będzie  to  tragiczny  koniec,   w celach więziennych  do  końca  życia.                                           1.



       Moja  skarga z 31  grudnia  2021  roku powinna była  być  uwzględniona ze  wszystkimi
załącznikami ale  Sąd  mataczył z  sygnaturami żeby tylko tej mojej   skargi nie uwzględnić,  bo
albo  dostał  łapówkę  albo  ochrania   mafię   BFG  i  KNF  z  innych   powodów   na  przykład
kumoterstwa i wyznania  nie katolickiego. 

 Dla  takich sędziów  mój rząd z  Klubu  Białego Orła  nie będzie  miał żadnej  litości,  kary  będą
dożywotnie i  nie da  się  ich uniknąć.

Jest  także  możliwe, że  stanie się to  jeszcze  przed  wyborami,  bo  być może, że  Andrzej Duda
przestraszy się  Trybunału  Stanu jako  go czeka  po  następnych  wyborach   za  podpisywanie
złych ustaw w  tym  ustaw złodziejskich   przeznaczonych dla różnych mafii i złodziei  i wdroży
reformy  oraz  moje  znowelizowane  kodeksy i ustawy  ,   jak między  innymi   nowy  KPK i nowy
KPA   i wiele  innych  moich znowelizowanych  ustaw  i wtedy  źli sędziowie  będą  z  urzędu
pozbawieni  pracy oraz  zarobków.  Nikt  nie będzie  czekał na     fałszerstwa od  systemowych
rzeczników  dyscyplinarnych  ale  źli  sędziowie  będę  usuwani  natychmiast po popełnieniu 
 przestępstwa  także w  orzecznictwie,  jeśli  będzie  ono wydane z  krzywdą dla  skarżącego  lub
dla pokrzywdzonego.

Orzecznictwo  będzie  sprawdzane,  nawet  orzecznictwo wydane w latach poprzednich,  żaden
sędzia   nie  uniknie   odpowiedzialności  za   poświadczenia  nieprawdy  w   orzecznictwie,  w
postanowieniach  i wyrokach, kary będą  bardzo surowe. 

Nie  piszę powyższego  tylko po  to, żeby  WSA  Wegner  się przestraszyła chociaż powinna się
bać,  za  zaprzeczenia  mojej skardze z  dnia 31  grudnia  2021  oraz  za  mataczenie z  sygnaturami
dla mojej skargi.  Klub Białego Orła  wygra  na pewno  wybory ,   powstał  jako zamysł  wiele lat
temu  a mój portal internetowy
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jest  jego częścią.  Są na  nim zamieszczone  opracowania  oraz   treści   obnażające szkodliwą
politykę  tak  zwanego  Prawa  i  Sprawiedliwości  za   co   partia   ta   będzie   pociągnięta  do
odpowiedzialności  karnej  po następnych  wyborach .  Dosyć  już  niesprawiedliwych rządów w
Polsce,  ich oszustw wyborczych  oraz    fałszywych  wizerunków na  które    nabierali ludzi  w
czasie   ich  kampanii   wyborczych.  Dosyć   przekupnych  i  niesprawiedliwych sądów ,  złych
niedouczonych   sędziów z   epoki   PRLu   po   komunistycznej  Krajowej   Szkole   Sędziów i
Prokuratorów, dosyć  szumowin w prokuraturach i innych  organach i dosyć  już  ogólnie  takiej
polityki, która  to wszystko  ochrania i przykrywa   reklamami  oraz  kupowaniem  wyborców 500
plus  czy  trzynastkami  oraz  jakimiś  sfingowanymi  polskimi ładami ,de  facto  nieładami. 

Dosyć   oszukiwania   Polaków   fikcyjnymi  reformami   wymiaru  sprawiedliwości   przez
podstawionych oszustów  i prawników z  PRLowskim  wykształceniem.  Nastanie  nowa  epoka i
nowe  dzieje w Polsce.  Warto  przeczytać w  Menu  Kultura podmenu  Religia na moim  portalu
mesjańską Księgę Henocha , w której  jest mowa o   karach także po śmierci,  co w przypadku
ateistów  i innych  wyznań, które  nie  uznają piekła  ani  kar po śmierci  jest  przestrogą i  nauką. 
Mam nadzieję,  że  zostałam zrozumiana,  bo w innym  wypadku  WSA  Wegner  doczeka się
podwójnej kary tak za  życia  jak i po  śmierci. Trzeba się  uczyć  także  zasad  religii,  która  jest
dla całej  ludzkości  także dla  sędziów. Po pracy w  sądzie  zapraszam do czytania  mojego portalu,
można zacząć od Księgi Henocha. 
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Powyższe  pismo jest ostateczne,  przyszłość  WSA  Joanny Wegner  zależy od  jej  wyroku  lub
postanowienia  czyli  jej wyboru dalszej  drogi życiowej.  Albo moja skarga  z załącznikami  będzie
wreszcie    uwzględniona albo WSA  Wegner  pożegna się z zawodem  jeśli nie  teraz  to na pewno
po  następnych wyborach. Czy  warto się     narażać  przyszłej władzy  oraz nowemu rządowi,
proszę  sobie przemyśleć,  bo ja nie żartuję  tylko  uczciwie  informuję.

  Przekona się  WSA  Wegner o tym na własnej skórze, a  jeśli  nie  chce  procedować  mojej  skargi,
to  sama niech się   tego zrzeknie  i  przekaże  akta z  moją skargą  innemu sędziemu .Ja radzę
zadbać o swoją  przyszłość  i zachować się jak przystało na  organ wymiaru  sprawiedliwości    oraz
prawomyślności i  praworządności,  której w Polsce  nie ma  drastycznie  za  rządów  oszukańczej
partii   która  przybrała wizerunkową  nazwę  Prawo i  Sprawiedliwość .Mafia  ta  zwana  PiS
utworzyła   Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny oraz  mafijną  Komisję  Nadzoru Finansowego, które
to mafie  mają za  zadanie  pilnowanie  interesów  niepolskich w Polsce  oraz  różnych wzajemnie
powiązanych  mafii i gangsterów  finansowych  w  systemie  Grabić  grabić. 

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  obecnie  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 widzimisię ,bo  tak  mu się akurat w  danej sprawie 
podoba,  przez co może  bezkarnie  krzywdzić  pokrzywdzonych  i  działać na ich szkodę. 

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa niezawisły 
to: autonomiczny, usamodzielniony, udzielny, panujący, neutralny, eskapistyczny, 
bezideowy obiektywny, obojętny, przedmiotowy, absolutny, niezależny, własnowolny, nieu
legły, swobodny, bezstronny, apolityczny, niezaangażowany, wolny, samodzielny, indyfere
ntny, nieskrępowany,  samowładczy, niepodlegający, samorządny, rządzący, suwerenny, sa
mowładny, niepodległy. 

W  tym  katalogu pojęć w   internetowym  słowniku synonimów, w  który wstawiono
celowo  i specjalnie nieadekwatne  określenia ,  są  takie  pojęcia  jak  własnowolny –
rozumiany  jako  samowolka,     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 czyli  tępak nie
znający się na  realiach politycznych  czy  gospodarczych. 

 Za  taką  skargi    oraz  jej oddalenie WSA  Wegner  powinna   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 an moim portalu. 
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Warto  przeczytać   kilka   biografii   wybitnych  i  krystalicznie   uczciwych   prawników
lwowskich,  dla których  prawo znaczyło  rzeczywiście  prawo 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  publicznym w  celu  utrzymania się  przy władzy za pomocą
takiej propagandy.  

Na zakończenie dodam  cytat  z   boskiej   Księgi Henocha,   którą zesłał  sam  Bóg  wielkiemu
prorokowi  kilka  tysięcy lat  temu  i do  tej pory jest ona aktualna. Jeśli ktoś  się nie  boi kary po
śmierci  to będzie  bardzo rozczarowany  bo  od śmierci  nie ma ucieczki a  po śmierci  czeka  ludzi
albo raj  albo  piekło, i  nie pomogą tu żadne  ateistyczne  poglądy czy wyznanie, księga  i jej
prawo    jest właśnie dla  takich  odszczepieńców,  którym się nie podoba prawo na  ziemi i w
Niebie. 

KSIĘGA  HENOCHA HELIASZA  HELIOSA 
BOGA SPRAWIEDLIWEGO 
O karach  i  piekle  i życiu wiecznym  oraz  nauki o   duchowości 

1. Błogosławieństwo Henocha, który pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych 
w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci. 
2 Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Bóg  Wiekuisty otworzył oczy i
obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział:  Usłyszałem  wszystko
i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz 
pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą. 
3.Przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść: Święty i Wielki Pan 
Bóg Władca  Sprawiedliwy i potężny  wyjdzie ze swego mieszkania 
4  Wieczny Bóg zstąpi na ziemię i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej 
niebiańskiej potęgi  wszystkim złym z tej góry. 

Cała   Księga   jest  zamieszczona   na  moim  portalu-   kto  jej  nie  przeczyta,  ten  zginie  z
powierzchni ziemi prędzej  niż się  tego spodziewa w czeluściach piekielnych  i tam będzie się
męczył   przez  całą  wieczność.

                           

 

Wojewódzki Sąd  Administracyjny  

                       może   jednak  rozpoznać sprawę na nowo

Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi 

Art. 195. 
§  2.  Jeżeli  zażalenie  zarzuca  nieważność  postępowania  lub  jest  oczywiście  uzasadnione,
wojewódzki  sąd  administracyjny,  który  wydał  zaskarżone  postanowienie,  może  na  posiedzeniu
niejawnym,  nie  przesyłając  akt  Naczelnemu  Sądowi  Administracyjnemu,  uchylić  zaskarżone
postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.  
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Napomnienia dla sprawiedliwych i biada dla grzeszników 

27.1  A teraz  mówię  wam,:    miłujcie  sprawiedliwość  i  chodźcie  w  niej.  Albowiem  ścieżki
sprawiedliwości godne są przyjęcia, ale ścieżki niegodziwości prędko zostaną zniszczone i zginą. 
   5 Biada wam, którzy odpłacacie waszemu bliźniemu złem, bo odpłacą wam zgodnie z waszymi
czynami. 
6  Biada  wam,  kłamliwym  świadkom,  i  wam,  obmyślającym  nieprawość,  albowiem  wkrótce
zginiecie. 
7  Biada  wam,  grzesznicy  prześladujący  sprawiedliwych.  To  właśnie  wy  zostaniecie  wydani  i
prześladowani przez niesprawiedliwość, a jarzmo jej wam zaciąży.
7  Biada  wam,  którzy  popełniacie  niegodziwość,  oszustwo ,  kradzież  i  bluźnierstwo.  Będzie  to
przypomnieniem przeciw wam za zło. 
8 Biada wam, mocni, którzy waszą władzą ciemiężycie sprawiedliwych, albowiem dzień waszego
zniszczenia przyjdzie. W owych dniach wiele dobrych dni nastanie dla sprawiedliwych. Będzie to
dzień sądu nad wami.
30.
1 Ufajcie sprawiedliwi! Grzesznicy bowiem zostaną wydani na hańbę i zginą w dniu nieprawości. 
2 Niech wam to będzie wiadomo [grzesznicy], że Najwyższy przypomni sobie, aby was zniszczyć i
że aniołowie ucieszą się z waszego zniszczenia. 
3 Co zrobicie, grzesznicy, i gdzie uciekniecie w dzień sądu, kiedy posłyszycie dźwięk modlitwy
sprawiedliwych?  
4  Ale  wy  nie  będziecie  tak  jak  oni,  wy,  przeciwko  którym  to  słowo  będzie  świadectwem:
"Zostaliście policzeni między grzeszników".      

• Grzeszny   synonimy.net
bezwstydny,  brudny,  lubieżny,  naganny,  niemoralny,  plugawy,  rozpustny,   śliski,
świniowaty, świński, wszeteczny, zbereźny, zdrożny, bezecny, drański, gangrenowaty,
haniebny, jaszczurczy, karygodny, łajdacki, łotrowski, niechlubny, niecny, nieetyczny,
niegodny,  niegodziwy,  niehonorowy,  nieprawy,  bezprawny,  niesławny,
nieszlachetny,  nikczemny,  perfidny,  podławy,  podły,  skandaliczny,  szubrawy,
wężowy, wredny,  wyrodny,  występny,  zły,   znikczemniały,  żmijowaty,  libertyński,
nierządny, rozpasany, rozwiązły, nieczysty,wyuzdany,  robaczywy,

świntuszący, wyzywający, przaśny, upadły, pornograficzny, mętny,  nieuczciwy, parszywy,
szemrany, śmierdzący, trefny, amoralny, gałgański,  hultajski, fałszywy, łachudrowaty, niski,
szujowaty, hańbiący, uwłaczający, sparszywiały,  gorszący, szatański, wstrętny,bez wstydu,
bezprawny,  ohydny,  paskudny,  dwuznaczny,  ciemny,  podejrzany,  bazyliszkowaty,
demoniczny,  diabelski,  diaboliczny,  groźny,  lisi,  lucyferyczny,  mefistofeliczny,
niebezpieczny,  podstępny,  szkodliwy,  zdegenerowany,  zdemoralizowany,  zepsuty,
hulaszczy,  pijacki,  demoralizujący,  nieprzyjazny,  gangsterski,  karalny,  karny,  kryminalny,
mafijny, nielojalny, przestępczy, sprzedajny, zdradliwy, niewstydliwy, zuchwały, grzesznik,
deliktowy, godny ubolewania, 
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Człowiek skorumpowany to  człowiek: 
• biorący w łapę, przekupiony, przekupny, sprzedajny, kombinatorski, niehonorowy, 

nieuczciwy,  niewiarygodny, grzeszny, zdemoralizowany.

• demoralizacja  
degeneracja,  demoralizowanie,  deprawacja,  deprawowanie,  obraza,  obraza
moralności, obraza prawa,  rozkład moralny, rozprężenie moralne, rozpusta, zepsucie,
zgnilizna moralna, zgorszenie, zły przykład,  znieprawienie, 

                                                         

Trzeba  przeczytać  całą  KSIĘGĘ  HENOCHA.

Wobec  czego  jak  powyżej. 

                                                                         ……………………………...
                                                                          mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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STRONA 
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                                            Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie 
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                                                                   00- 696 Warszawa 

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE WSA JOANNY   WEGNER  

W  SPRAWIE SKARGA I ZAŻALENIE  z dnia 5 listopada 2021 
NA  DECYZJE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE  
oraz pisma z dnia 22  listopada  2021  i wszelkich pism poprzednich od dnia  31  grudnia  2021
roku.

       Sygnatura  akt VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21                 
  w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
   Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

Wnośzę  wniośek o wyłączenie  WSA  Joanny Wegner  od  w.w pośtępowania
poniewaz*   jawnie  bojkotuje      ona moją śkargę wraz ze   śkargą z  dnia  5
liśtopada  oraz  piśmem do  niej z dnia  22  liśtopada. Zachowuje śię  jawnie
śtronniczo i nie  chce  uwzględnic�   mojej śkargi,  byc�  moz*e  za  łapo� wkę  lub z
powodo� w  wyznaniowych,  byc�    moz*e  jeśt z*ydo� wką z polśkim nazwiśkiem  i
broni   z*ydowśkich  intereśo� w  w  Polśce,   takich   jak   Bankowy   Funduśz
Gwarancyjny oraz  Komiśja Nadzoru  Finanśowego.                             

        1.



WSA    https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/121/845/skargi-i-wnioski.html

Termin i sposób załatwienia skargi/wniosku
•skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
miesiąca od daty ich wpływu,
•o sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę,
•o tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego 
forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie 
można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek 
do złożenia - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - do jego wyjaśnienia 
lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
•w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, zawiadamia
się skarżącego  lub  wnioskodawcę  o czynnościach  podjętych  w celu  rozpatrzenia
skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.

Art. 18. - [Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy] - Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi.
Dziennik Ustaw Dz.U.2019.2325 t.j.
Wersja od: 15 września 2021 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  18.  [Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy]
§  1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:
6)  w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia…………..
6a)dotyczących skargi na decyzję lub postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty wydanych 
w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym, jeżeli w prowadzonym wcześniej 
postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym kontroli legalności decyzji albo postanowienia
wydanych w postępowaniu administracyjnym zwyczajnym, brał udział w wydaniu wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie w sprawie;
7) w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Za   miesiąc   będzie   mieć  miejsce   wielka   kampania   promocyjna  mojego
wydawnictwa  internetowego. Cała Polska  oraz  zagranica dowie się o  aferze  Idea
Banku oraz  aferze  Get Back i innych aferach.  Można  już o tym przeczytać na
moje  stronie   internetowej  Wydawnictwa   Biały  Orzeł.Dlatego  radzę   kolejnemu
sędziemu  WSA   zachowywać się   uczciwie   bo od jego decyzji    zależy jego
przyszłość,  bo mafia  BFG i KNF    zakończy żywot w więzieniu. Następne  wybory
wygra  mój  klub Białego Orła  którego  portal  Białego Orła  jest częścią,  proszę o
tym pamiętać. Nie będzie  żadnej  mafii BFG KNF  i żadnych mafii sądowych , które
wylądują  także w więzieniach.  O czym  przy  okazji  informuję  WSA w Warszawie.

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

                                                                          mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
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                                                                Pan Artur  Klimczak
                                                     Prezes  Zarządu Getin Noble Bank S.A. 
                                                                    ul.  Rondo  Daszyńskiego 2 C
                                                                         00- 843 Warszawa

Informuję  Pana  w  związku  z   brakiem   odpowiedzi  na   moje   prośby  z  listopada  2021  o
powiadomienie  Pana Leszka Czarneckiego o moim  portalu  oraz  interwencji w  jego sprawach, że
straci pan  pracę w   Getin Noble  Bank po promocji  mojego portalu.  Pan Czarnecki dowie się
wszystkiego z  portalu, a  najpierw z  foldera  promocyjnego, który załączam jako dowód.  Druk
foldera   nakład  ogólnopolski   trwa   ponad  miesiąc   a  potem   Poczta   Polska   będzie  robić
dystrybucję   w   nakładzie   około   15  milionów  egzemplarzy   do  wszystkich  gospodarstw
domowych w Polsce.  Pan Czarnecki  pozbędzie się   pana z  banku i   na pewno zaskarży pana   do
prokuratury - jak się zmienią w Polsce  prokuratury   - a zmienią się na pewno  po kampanii
promocyjnej  mojego  Wydawnictwa  Biały  Orzeł. 

Portal  Wydawnictwa  Biały Orzeł  już się zmienił,  strona  główna  jest znacznie  poszerzona pod
kątem promocji   - może się pan zapoznać- a w  Menu  Prawo  jest poszerzony plik  Zawiadomienie
w  sprawie  BFG KNF Idea Bank z  moimi  ostatnimi skargami na  postępowanie  Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego,  jak też  jest nowa  interwencja w  sprawie  afery    Get Back Idea  Banku
do Sądu  Okręgowego w Warszawie. 

Następne  wybory w Polsce wygra mój  Klub Białego Orła,  zmieni się prawo w Polsce,  nie będzie
mafii w  organach prawa  ani w bankach,   nie będzie  mafii KNF  ani BFG i wielu  innych.  Osoby
które  blokowały mi  dostęp do  Pana Czarneckiego  będą  odpowiadać  karnie.  To, że  na razie  jest
to niemożliwe  nie znaczy, że  tak nie będzie w niedalekiej  już  przyszłości.  Do  tego dojdzie
odszkodowanie  od tych osób o których  pisałam w  poprzednich pismach z  listopada  2021. 
Nikt  nie uniknie  sprawiedliwości,  będzie  prawdziwe  prawo i sprawiedliwość a nie  obecna
fasada  mafii z podmienionym Kaczyńskim  i  jego agentami w  sadach, prokuraturach i organach
prawa. 
W załączeniu  folder  promocyjny  przeznaczony  do  kampanii  mojego portalu.    Po promocji na
którą  mam  pieniądze z  innego źródła  wyleci   Pan z  Banku ze  sprawą  karną  oraz  z  pozwem  o
odszkodowanie   ode  mnie   i  zapłaci   mi  Pan   obiecane   3   miliony  złotych  za   umyślne
zablokowanie mi dostępu do Pana Czarneckiego. 

Tyle mam  Panu do  przekazania.                      ………………………………...
                                                                           mgr  Krystyna  Ziemlańska  POLITYK 
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Informuję  Państwa  w związku z  brakiem  odpowiedzi  na   moje  prośby z listopada 2021 o
powiadomienie  Pana Leszka Czarneckiego o moim  portalu  oraz  interwencji w  jego sprawach, że
stracicie     pracę    jako  adwokaci   po  promocji   mojego  portalu.   Pan  Czarnecki  dowie  się
wszystkiego z  portalu, a  najpierw z  foldera  promocyjnego, który załączam jako dowód.  Druk
foldera   nakład  ogólnopolski   trwa   ponad  miesiąc   a  potem   Poczta   Polska   będzie  robić
dystrybucję   w   nakładzie   około   15  milionów  egzemplarzy   do  wszystkich  gospodarstw
domowych w Polsce.  Pan Czarnecki  zażąda  zwrotu od was  wynagrodzenia za  niewłaściwszą
reprezentację oraz  zablokowanie  mu dostępu do mojego portalu ,  będziecie także  zaskarżeni  do
prokuratury - jak się zmienią w Polsce  prokuratury   - a zmienią się na pewno  po kampanii
promocyjnej  mojego  Wydawnictwa  Biały  Orzeł. 

Portal  Wydawnictwa  Biały Orzeł  już się zmienił,  strona  główna  jest znacznie  poszerzona pod
kątem promocji   - może się pan zapoznać- a w  Menu  Prawo  jest poszerzony plik  Zawiadomienie
w  sprawie  BFG KNF Idea Bank z  moimi  ostatnimi skargami na  postępowanie  Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego,  jak też  jest nowa  interwencja w  sprawie  afery    Get Back Idea  Banku
do Sądu  Okręgowego w Warszawie. 

Następne  wybory w Polsce wygra mój  Klub Białego Orła,  zmieni się prawo w Polsce,  nie będzie
mafii w  organach prawa  ani w bankach,   nie będzie  mafii KNF  ani BFG i wielu  innych.  Osoby
które  blokowały mi  dostęp do  Pana Czarneckiego  będą  odpowiadać  karnie.  To, że  na razie  jest
to niemożliwe  nie znaczy, że  tak nie będzie w niedalekiej  już  przyszłości.  Do  tego dojdzie
odszkodowanie  od tych osób o których  pisałam w  poprzednich pismach z  listopada  2021. 
Nikt  nie uniknie  sprawiedliwości,  będzie  prawdziwe  prawo i sprawiedliwość a nie  obecna
fasada  mafii z podmienionym Kaczyńskim  i  jego agentami w  sadach, prokuraturach i organach
prawa. 
W załączeniu  folder  promocyjny  przeznaczony  do  kampanii  mojego portalu.    Po promocji na
którą  mam  pieniądze z  innego źródła  wylecicie z  branży adwokackiej    ze  sprawą  karną  oraz
z  pozwem  o odszkodowanie  ode mnie  i zapłacicie   obiecane  3  miliony złotych za  umyślne
zablokowanie mi dostępu do Pana Czarneckiego.  Tyle mam  wam do  przekazania.                      
                                                                           
                                                                           mgr  Krystyna  Ziemlańska  POLITYK 
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                        SKARGA 
Skarga dotyczy  bojkotowania  mojej  interwencji    oraz  pism skargowych i zażaleń w  tym
wniosku  o wyłączenie SSA  Joanny Wegner z dnia 3  grudnia 2021  oraz  niedopuszczania
mojej  interwencji  przez  nią.Proszę się zapoznać z  aktami i udzielić  mi odpowiedzi dlaczego
moja  interwencja jest blokowana  przez  prawie rok  czasu  i niedopuszczana. 

W  SPRAWIE SKARGI I ZAŻALENIA  z dnia 5 listopada 2021 
NA  DECYZJE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE  
oraz pisma z dnia 22  listopada  2021  i wszelkich pism poprzednich od dnia  31  grudnia  2020
roku.
 Sygnatura  akt VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  
Banku .   Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
   Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

Prezes  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie jest  organem  właściwym  do
rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie,  jako organ sprawujący  nad nim bezpośredni  nadzór. Zgodnie  z §  5  ust  1  pkt.  3
rozporządzenia  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  5  sierpnia  2015 r.  -  Regulaminu
wewnętrznego  urzędowania  wojewódzkich  sądów  administracyjnych  (Dz.  U.  z  2015  r. poz.
1177) sprawy  skarg  i  wniosków  prowadzi Wydział  Informacji  Sądowej  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego  w  Warszawie,  którego  pracami  kieruje  Sędzia  WSA  -  Przewodniczący
Wydziału.  Skargi  i  wnioski  mogą być  wnoszone przez  każdy podmiot w interesie  publicznym,
własnym lub innej osoby za jej zgodą na piśmie.

            

                                                                       mgr  Krystyna  Ziemlańska
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SĘDZIA  NSA  Przewodniczący VI Wydziały  Zdzisław  Romanowski 

Panie  Sędzio,  jest Pan  winien  karnej  odpowiedzialności za  poplecznictwo z  sędzią  Joanną
Wegner   która   działa  na  szkodę   mojej  skargi  o  mojej  osoby  od    roku  czasu.  Nie
uwzględniony został  mój wniosek z dnia 3  grudnia  o  jej wykluczenie

W  SPRAWIE SKARGI I ZAŻALENIA  z dnia 5 listopada 2021 
NA  DECYZJE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE  
oraz pisma z dnia 22  listopada  2021  i wszelkich pism poprzednich od dnia  31  grudnia  2020
roku.
 Sygnatura  akt VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  
Banku .   Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
 Numer   DPR.   720.2.2019,   DPR.720.4.2019,   DPR.720.8.2019,   DPR.
720.9.2019

Sędzia  Wegner  popełniła  przestępstwo umyślne  polegające na   sfałszowaniu sygnatur  dla mojej
skargi ( Interwencji  ubocznej w  skrócie ), nie chce  uwzględnić  mojej skargi i uznać  mnie za
stronę ,  fałszuje  pisma do  mnie w których  poświadcza  nieprawdę, że  nie jestem  stroną a  nią
jestem zgodnie z  przepisami  KPA.  Proszę się zapoznać z  aktami tej  sprawy  i  odsunąć sędzię
Wegner  od  tej sprawy, ponieważ  jawnie  nie dopuszcza  moje  jedynej  słusznej skargi w  tym
postępowaniu,  nie  udzieliła  odpowiedzi na    skargę i zażalenie z dnia 23  listopada,  minął
miesiąc   przeznaczony  na  udzielenie   odpowiedzi   a   sędzia  Wegner   nadal   blokuje   moją
niepodważalną skargę.  Nie chce  jej uwzględnić , ponieważ  niezasadnie  pozmieniała  sygnatury,
nie chce  uwzględnić żadnego mojego zażalenia w  sprawie  tych sygnatur  i postępuje  sprzecznie z
prawem. Uprzejmie  oczekuję  odpowiedzi od Pana  Przewodniczącego na  moje  pismo.



                                                                      …………………………………….
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ADRESAT: 
SĘDZIA  NSA  Przewodniczący VI Wydziału  Zdzisław  Romanowski 

W  nawiązaniu do mojego pisma do Pana Sędziego ( pismo załączone poniżej)  załączam  dla  Pana
Sędziego  moje  pismo z dnia  31  grudnia  2021  jako  odpowiedź na skargę z dnia  20  grudnia
oraz  jako załącznik do  wniosku  dyscyplinarnego  przeciwko  Sędzi  Joannie Wegner.   Jak wynika
z  załączonego  poniżej  mojego pisma  jest ona winna     fałszowania  akt, fałszowania  sygnatur,
sfingowania     toku postępowania  sądowego w  celu  niedopuszczenia  mojej skargi na decyzję
Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego. Jeśli Pan Sędzia  także za  tym  stał  i  brał  udział w
układzie   z   Sędzią  Wegner,  będę   zmuszona  zaskarżyć   także   Pana   do    Rzecznika
Dyscyplinarnego  za  współudział w  tym  procederze   prowadzonym na moją szkodę  oraz   na
szkodę  Idea  Banku i jego właściciela  Pana Leszka Czarneckiego.

W  związku  z  powyższym  domagam się   przywrócenia   mojej  skargi  która   była  wniesiona
prawidłowo  do WSA  wg  poniższych  wywodów  i unieważnienia  sfingowanego  przez  Sędzię
Wegner   toku   postępowania.   W  przeciwnym wypadku uznam,że   Pan   Przewodniczący  VI
Wydziału  WSA działa w  układzie  sprawczym z  Sędzią  Wegner  an moją szkodę.

Uprzejmie oczekuję  odpowiedzi. 

                                                                           mgr  Krystyna  Ziemlańska
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                                        Naczelny Sąd  Administracyjny w Warszawie
                                                   informacje@nsa.gov.pl
                                                                                                             

  Do wiadomości:                                          
Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie 
  informacja@warszawa.wsa.gov.pl

W  związku z  moim wnioskiem  dyscyplinarnym z dnia  29 grudnia  2021  
przeciwko  Sędzi  WSA  Joannie  Wegner  załączam dla  NSA  a  przy  okazji  także 
dla  WSA    pismo odpowiedź   na moje pismo     skargowe z dnia   20 grudnia  2021  
dot.  tej samej  sprawy.  Naczelny Sąd  Administracyjny może się powoływać  na tę 
udzieloną mi  z  WIS  odpowiedź,  która  jest  niewłaściwa  i nieprawidłowa dlatego  
załączam  moją  odpowiedź  na   pismo z  WIS. Poniższe  pismo  ma  także  charakter
sprecyzowania  mojego wniosku  dyscyplinarnego. 

Odpowiedź na pismo z dnia 31  grudnia 2021.0.1805  od  WIS
  nr pisma  WIS 04/1736/2
adresat i nadawca  pisma:  WSA  Ewa  Marcinkowska

Niestety Pani sędzia  poświadczyła  nieprawdę w piśmie do  mnie  albo nie zapoznała
się z  aktami  sprawy  o moimi skargami i zażaleniami  oraz  innymi pismami  
procesowymi.
Pani sędzia  pisze w p2. swojego pisma  , że  rzekomo  nie wniosłam  środka 
odwoławczego od  postanowienia  BFG  . Jest to niezgodne ze  stanem  faktycznym  
sprawy.    W  moim piśmie z dnia 11  stycznia 2021  napisałam  :

SKARGA  NA  DECYZJĘ  BANKOWEGO  FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 
W  dniu 31  grudnia wniosłam za  pośrednictwem  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  skargę:

                                                                   1.



                                                              WOJEWÓDZKI SĄD  ADMINISTRACYJNY
                                                                                    w  Warszawie 
                                                                        za pośrednictwem  organu to jest  BFG
                                                                            Bankowy Fundusz  Gwarancyjny

                                                                    na email       kancelaria@bfg.pl

         Ale  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  nie  przekazał  tej skargi do WSA.

26 stycznia  2021  wniosłam  poniższe  pismo :
                                                                      informacja@warszawa.wsa.gov.pl  
                                                          Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                              ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa 

SYGN VI  DK / WA 4 /21 – sygnaturę  podano  mi  przez  telefon w sekretariacie  WSA.
W  sprawie skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 stycznia  2021
Informuję  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny, że  pismem z dnia  26 stycznia  2021  
powiadomiłam  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny o konieczności przeniesienia  mojej skargi  do  
WSA.Na moje  pismo  nie otrzymałam  odpowiedzi  i jej na  pewno nie  otrzymam, ponieważ  moja
skarga  jest kluczowa w  tej  sprawie  i od  mojej skargi zależy  przyszłość  Idea  Banku.
W  związku z  czym wnoszę o  uwzględnienie  mojej skargi z dnia 11  stycznia  2021   roku  . 

1  lutego 2021  otrzymałam   od  WSA  pismo na  sygnaturę  VI DK/Wa 4/21 o treści, że  moja  
skarga na decyzję  BFG została  przekazana   przez  WSA  do BFG  oraz, że  WSA  nie  
otrzymał z   BFG   odpowiedzi na  moją skargę.

4  lutego wniosłam do WSA  emailem   poniższe  pismo  :  

                                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                    informacja@warszawa.wsa.gov.pl
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21 z dnia 1  luty 2021 -  zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 
dnia 13  stycznia 2021.
Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  z dnia 30 grudnia  2020   
roku.Na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30 sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi  które  stwierdzają, że: 
Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to 
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne  
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz 
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.

                                                                 2.
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W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek 
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

A  także wnoszę o  zastosowanie  przez  WSA przepisu  poniższego to jest  rozpoznanie  skargi 

 §2.Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie 
skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny
przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości

Do wiadomości  : 
Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny 
kancelaria@bfg.pl

Skan własnoręcznego   podpisu.                                      Krystyna Ziemlańska

Razem   stron  43  plik PDF.

NA POWYŻSZE  PISMO NIE OTRZYMAŁAM  ODPOWIEDZI  ani nie  wpłynęła do WSA  z  
BFG  odpowiedź na  moją  skargę.

8 marca  WSA  wystosował  do mnie  pismo odebrane  11  marca  na  zmienioną   bez powodu 
sygnaturę VI SA  Wa  232/21    to jest  spreparowane i  niewłaściwe wezwanie do  usunięcia  
braków  formalnych , nie przeznaczonych dla  mnie    ale  dla klientów  IDEA  BANKu  o tym, że 
mam  przedstawić-  co było niezasadne  i  niewłaściwe   wobec  mojej skargi-  nr obligacji  , 
rachunku  bankowego   dane  domu  maklerskiego  itp., co   było bez  związku z  moją skargą. 

Kolejne wezwanie  z  WSA  zostało  wysłane do mnie na  pierwszą  czyli  prawidłową  sygnaturę   
VI DK/Wa 4/21  o treści,że mam  sprecyzować  moje  pismo z dnia 4  lutego, podpisać  je i 
sprecyzować. Czy  moje  pismo  jest  mało zrozumiałe  ? Na pewno  nie ale chodziło  o 
zablokowanie mojej skargi poprzez  wymyślanie  braków  formalnych.

  18 lutego ten sam  WSA  wysłał  do  mnie  inne  wezwanie na zmienioną sygnaturę 
VI SA  Wa  232/21  że mam  uzupełnić  braki formalne  poprzez  podpisanie skargi  jakiej do tej 
sygnatury  nie wnosiłam.  Czyli, że  dostałam  fałszerstwo  i  wymyślone  braki formalne  na celowo
zmienioną  sygnaturę   . 

23  lutego wniosłam   pocztą  na zmienioną sygnaturę  tę samą skargę  której była   przekazana do  
BFG i na którą  BFG   nie udzielił    sądowi  odpowiedzi.  Czyli, że  zachodzi  jawne  mataczenie ze
strony WSA z  sygnaturami oraz z  moją skargą.  

 Natomiast  pismo  z dnia 4  luty    wniosłam  pocztą  ponownie podpisane   przy  piśmie z dnia
24  luty, oto to pismo  :

                                                                  Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                      
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
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Odpowiedź  w sprawie 
Sygn akt VI DK Wa 4/21  z dnia 15  luty 2021   wezwanie do sprecyzowania pisma 
 w sprawie  ze  skargi  na  decyzję z dnia 30  grudnia  2020 r. 
Nr  DPR.720.2.2019,   DPR.720.4.2019   , DPR.720.8.2019,   DPR.720.9.2019

dotyczy także  
Sygnatury   akt  VI  SA/Wa 232/21 z dnia 18 luty 2021  wezwanie do  usunięcia  braków  
formalnych    -  odpowiedź  wysłana  do  WSA w  dniu 24  luty 2021. 

                                          Odpowiedź na  wezwanie  z dnia 15 luty 2021 
                                           do sprecyzowania pisma z dnia 4  luty 2021.

W  dniu 1  luty 2021  sąd  wystosował  do  mnie pismo  o treści, że  ze  strony  Bankowego
Funduszu  Gwarancyjnego doszło do  niedopełnienia  obowiązków to jest  przekazania w  terminie
skargi wraz   odpowiedzią na  skargę w  ciągu  30 dni  co uniemożliwia  nadanie  sprawie dalaszego
biegu.W   z wiązku  z  tym pismem, wniosłam  ze  swojej  strony  pismo   w  dniu 4 luty w  którym
powołuję się na  przepisy  kpa, które  stwierdzają na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30
sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  że: 

Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to 
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne  
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz 
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.
W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek 
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

WOBEC  CZEGO DOMAGAM SIĘ  
wymierzenia  grzywny  dla  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  zgodnie z powyższym  
 za  niezastosowanie się  do  obowiązku  przekazania   mojej  skargi do  WSA  oraz  nie udzielenia  
odpowiedzi na  tę skargę   -   a w  przypadku   określonym w  pargf 2 :  §2.Jeżeli organ nie 
przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny – domgama się  od  Sądu  na żądanie 
skarżącego rozpoznania  sprawy na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i 
prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości   .

                                                                            mgr Krystyna Ziemlańska

23  marca  WSA  wystosował  do  mnie  kolejne  sfałszowane  czyli spreparowane wezwanie do
uiszczenia wpisu  na  kolejną  zmienioną sygnaturę pod  którą  nie było żadnych  akt :
SYGN VI SO  /  Wa 2/21 .  Chodziło o  moje  pismo  z  dnia 4  luty i  24  luty  w  sprawie
wymierzenia  grzywny  dla BFG  ale  które  było  wniesione na  inną  sygnaturę. 

W  jakim celu WSA  ponownie zmienił   sygnaturę  jeśli  nie   tylko po to aby  fałszować
przebieg  postępowania  i nie dopuścić  mojej skargi ?  
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23  marca  WSA  na  zmienioną  niezasadnie  ale podstępnie  w.w sygnaturę   VI SO  / Wa 2/21
spreparował  wezwanie  o nadesłanie odpisów wniosku z dnia  4  lutego i  pisma z dnia 23  luty  
które  były wniesione  prawidłowo   na  Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21.

W  związku z  faktem, że  już w  końcu  nie wiedziałam  która  sygnatura  była  dla mojej  skargi 
prawidłowa,  dalsze  pisma  procesowe wnosiłam na skutek  wyżej wykazanego mataczenia  WSA  
na  zmienione sygnatury, są one w  aktach w WSA.

Nadal  jednak  nie  nadeszła  odpowiedź  od  BFG  na wysłaną do  nich  przez  WSA  moją skargę  
ale  wniosłam  ponownie  tę samą  skargę  tylko na  drugą  zmienioną sygnaturę,  która  była 
zmieniona  jako podstęp  aby  nie  uwzględnić  mojej  pierwszej skargi  wysłanej do BFG  zupełnie 
nieprawidłowo,  ponieważ  BFG  otrzymał  ode  mnie  kopię  tej  samej  skargi. 

2  kwietnia  wniosłam  kluczowe  pismo  ale  na sfałszowaną w  WSA  sygnaturę,  przez  co tok  
postępowania  był nieprawidłowy a  moja skarga  nadal  była nie  rozpatrzona. Oto  to pismo  :

Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  2  kwietnia    2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 
w  związku z poprzednią  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21  oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 
w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                               POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

W  odpowiedzi  czyli fałszerstwie  WSA  Joanny Wegner z dnia  14  kwietnia  2021  które  to pismo
sędzia  Wegner  spreparowała  na sygnaturę    VI SA/Wa  232/21  o treści, że  WSA  czyli sędzia  
Wegner  odrzuca  moją skargę  . W  tym fałszerstwie  Sędzia Wegner  twierdzi, że  rzekomo nie  
uzupełniłam w  terminie  braków  formalnych ale  nie  celowo  o rozmyślnie nie  pisze  o  które  
wezwanie  chodzi  i o którą  sygnaturę  na wezwaniu, tak , że  można  odnieść wrażenie,że  chodzi o
jedną  i tę samą  sygnaturę a  ni kilka  zmienianych co  chwila  przy każdym wezwaniu.
Czyli, że  sędzia  Wegner    poświadczyła  nieprawdę w  swoim  postanowieniu  o odrzuceniu skargi
które  wysłała  do  mnie na zmienioną sygnaturę   VI SA/Wa  232/21 .A  przecież  na tę zmienioną 
sygnaturę  wniosłam  prawidłowo  tę samą skargę z odpisem.   Tak wynika z  moich  pism do  
WSA.  
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Dnia  20 kwietnia  napisałam  nast. Pismo  :

 Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                                               
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
SYGN akt  VI W  SA/  Wa 232/21 z dnia  14  kwietnia  2021  
- postanowienie  o odrzuceniu skargi.

Informuję  Sąd, że  na  nadesłane  mi postanowienie  o odrzuceniu  skargi  nie  może 
 przysługiwać zażalenie, ponieważ    Sąd  posługuje się w korespondencji ze  mną  trzema różnymi  
sygnaturami.  Nie wiadomo  zatem,  która  sygnatura  jest właściwa dla  mojej skargi.

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 

poprzednia  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21 
 oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 .

Sprawa  powinna  posiadać  jedną  sygnaturę a nie  kilka. 

W  dniu 2  kwietnia  wniosłam  pismo w  sprawie  niezasadności  postępowania  w związku z
brakiem podstaw  prawnych do  prowadzenia działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny
-  do Sygnatury   VI  SO/  Wa  2/21  -  na które  to pismo  Sąd  nie udzielił  mi  odpowiedzi.

Uznaję, że  zmiana  sygnatur  jest  mataczeniem ze  strony Sądu, ponieważ  moja  skarga  jest nie
oddalenia.   Tym  nie  mniej,   moje  ostatnie  pismo  z  dnia  2   kwietnia  podważa  zasadność
postępowania  w sprawie  zaskarżania  Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego  wg treści  tego
pisma.    Ponieważ  Sąd  zmieniał  kilkakrotnie  sygnatury   w  korespondencji  ze  mną,  ponownie
wnoszę  to samo pismo z dnia  2  kwietnia  do  Sygnatury  akt VI A  SA/  Wa 232/21 .

Tym  samym  moja skarga  stała się  nieaktualna  jak też skargi innych  osób i podmiotów, ponieważ
status   prawny  Bankowego   Funduszu  Gwarancyjnego   nie  uprawnia     tej  instytucji  do
występowania  na podstawie  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego  ani na podstawie  Prawa  o
Postępowaniu  przed  Sądami  Administracyjnymi.   Sąd  powinien  był to  stwierdzić od  razu
zamiast  procedować  różne skargi  i powinien  był  o  tym zawiadomić wszystkich skarżących    
 i nie wiem dlaczego tego nie uczynił?  

W  dniu   6  maja wystosowałam do  WSA  pismo  :

                                                              Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  WarszawaDotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
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Odpowiedź  do 
SYGN akt  VI A  SO/  Wa 2/21 z dnia  28   kwietnia  2021    - postanowienie  odebrane w dniu 6  
maja 2021.- postanowienie  o odrzuceniu skargi  od  Przewodniczącej VI  Wydziału  SA  Joanny 
Wegner.
Informuję  Sędzię  Joannę Wegner  o wniesieniu  przeciwko  niej zawiadomienia  o  przestępstwie
do właściwego  organu ścigania  z powodu  popełnienia  przestępstwa  naruszenia Art.  270  KK -
§  1. KK:  
 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
Przestępstwo  to polega na  fałszowaniu sygnatur  do  powyższego postępowania  poprzez  celowe
stworzenie  kilku   sygnatur   zamiast jednej ,  w  celu  oddalenia  moich pism skargowych  i
fałszowania postanowień  z   naruszenia  Art.   271  KK  oraz  Art.  231 KK    przekroczenie
uprawnień.

Sędzia Sądu  Administracyjnego  powinna znać  przepisy  prawa  i powinna wiedzieć, 

  zgodnie z  moimi  pismami  z dnia  2  i  20 kwietnia   wniesionymi  do 

 Sygnatur   VI SO Wa 2/ 21   -  sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

oraz  VI W  SA /Wa   232/21 - sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

-   że   postępowanie   jest  niezasadne  z  powodu  braku  podstawy   prawnej   do  prowadzenia
działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny jako  organ administracji  publicznej  na
podstawie  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  oraz  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego
- jak  to wykazuję w  pismach z dnia  2 i 20  kwietnia 2021.

  Moja  skarga  w    świetle  tych  pism  jest  także  niezasadna, ale  zawierała  te  okoliczności
opisane  szczegółowo w  pismach z dnia 2 i 20  kwietnia , które  Sędzia  Wegner  pominęła  zamiast
umorzyć  postępowanie  jako   pozbawione podstaw  prawnych  lub je oddalić .

Zamiast  to uczynić  Sędzia  Wegner  nadsyła  mi  kolejne  postanowienia  do różnych sygnatur ,
które   sobie wymyśliła  aby odpowiednio  kombinować  i nie dopuścić  mojej  interwencji .
Zważywszy  powyższe,  Sędzia  Wegner  powinna  być   odsunięta  od  tego postępowania  .
Może  się  także  sama  usunąć  , nikt  jej tego nie  zabrania.
Może  także  uwzględnić  moje  pisma z dnia  2 i 20  kwietnia  2021   roku  zamiast  kombinować z
sygnaturami i podrabiać  kolejne  postanowienia, pozbawione  podstaw  prawnych, tak samo  jak
pozbawione jest  podstaw  prawnych wszczęte   postępowanie  w  sprawie   Bankowy  Fundusz
Gwarancyjny  i Idea  Bank.
W  załączeniu  po  raz  trzeci  pismo z dnia 2  i  kwietnia 2021.
                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
         

   W  odpowiedzi  na  powyższe  pismo  30   kwietnia   sędzia  Wegner   bezczelnie
spreparowała  do mnie  kolejne  postanowienie  do  sfałszowanej  i zmienionej sygnatury
jako podstęp  Sygn  VI  SO/Wa  2/21  o odrzuceniu  mojego wniosku  o wymierzenie
grzywny  dla  BFG  pisząc w  uzasadnieniu, że  nie uściłam także wpisu od  tego mojego
wniosku  jako pretekst  do spreparowania  tego postanowienia.
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Walcząc  dalej z  fałszerstwami  sędzi Wegner dnia  7  maja napisałam w  piśmie do WSA:

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                   
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
Dotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

Odpowiedź na  pismo z  Sądu z dnia  30 kwietnia  2021  Sygnatura  akt  VI SA/Wa  232 /21  od
starszego sekretarza  sądowego  Katarzyny Zielińskiej,  informuję,  co następuje:

- w dniu  6  maja  2021  w  piśmie do Sądu wypowiedziałam się  na temat  fałszowania  sygnatur
przez  Sędzię  Wegner 

- do  tego pisma  po raz  trzeci  zostało załączone  moje  pismo z dnia  2 i 20  kwietnia w sprawie
niezasadności  wszczętego postępowania

- w  piśmie do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego  Katarzyny
Zielińskiej   znajduje się  poświadczenie nieprawdy, że  rzekomo  moja  skarga  została  przekazana
za  pośrednictwem  BFG  do Sądu  co nie miało  miejsca -  i dlatego  rzekomo  została  zmieniona
sygnatura  na  Sygn  VI SA/ Wa 231/ 21- wg  treści  tego  pisma preparacji.

-  następnie w  tym samym zdaniu  cytowanym powyżej – o  rzekomym  przekazanie  przez  organ
skargi  wniesionej  za  pośrednictwem BFG  -  który to  BFG żadnej  mojej skargi nie  przekazał-
sekretarz  sądowa   Katarzyna Zielińska  pisze  o tym, że  po  tym przekazaniu  którego nie  było,
została  nadana  Sygnatura  VI  SA/Wa  232/ 21.

W  takim  razie  skąd się  wzięła  Sygnatura   akt  VI SO/ Wa/2/21  ? 

 Dlaczego  została  zmieniona  ? W  jakim celu  i  przez  kogo  ?

-  następnie pismo  do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego
Katarzyny Zielińskiej  nie jest zatytułowane  jako zarządzenie , a  powinno być  w  ten sposób
zatytułowane   ; z tego powodu  nie jest to żadne , zarządzenie  ale  jakieś  prywatne  pismo, które
nie ma mocy urzędowej.

 Dla porównania   w dniu  23 marca 2021  zostało sporządzone  doręczenie   odpisu zarządzenia
Sygn  VI  SO/ Wa 2/21 wezwanie z  inną    celowo  zmienioną sygnaturą  do  uiszczenia wpisu-   a
wyżej  wymienione pismo z dnia  30 kwietnia  2021  nie jest  doręczeniem  zarządzenia . Wobec
powyższego pismo  to,  które  nie  posiada  jednoznacznego charakteru i zawiera  poświadczenie
nieprawdy z  naruszenia  Art. 271  KK  przez  starszego sekretarza  sądowego  Katarzynę Zielińską
nie może  być  uznane  za  zarządzenie. Oczekuję na  odpowiedź na  pismo z dnia  2, 20  kwietnia
oraz  6  maja  2021 w  sprawie  niezasadności  wszczętego postępowania. 
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30 kwietnia otrzymałam  poświadczenie nieprawdy w sprawie zmienianych sygnatur  od sekretarz
Zielińskiej,  która   kłamie  w  swoim  piśmie,że  (....)  po  przekazaniu   przez   organ   skagi  za
pośrednictwem  BFG  - o czym  jak nie byłam  powiadomiona ani o odpowiedzi na  tę  moją
skargę- że  została  jej  nadana  nowa  sygnatura Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  a  dokumenty spod
Sygnatury  akt  VI DK / Wa   4/21 zostały  rzekomo włączone do Sygn   VI  SA/Wa  232/21 . 

Jednak  nei  byłam  przez  WSA  powiadomiona o  tym fakcie  tylko  WSA zmienił  trzeci raz
sygnaturę  specjalnie  do  oddalenia   mojego  wniosku w  sprawie   grzywny  dla   BFG  i   nie
otrzymałam  także  żadnej  odpowiedzi  od  BFG   na moją skargę. W  tym świetle  pismo od
sekretarz  Zielińskiej  jet  niewiarygodne oraz  kłamliwe.Pismo  to ponadto nie odnosi się do  tej
trzeciej zmienionej  sygnatury Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 .

24  maja  napisałam do  WSA  pismo w  sprawie  fałszowania sygnatur :

                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                                    
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
                                                                               

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

Dotyczy   Sygn akt  VI SA/Wa 232 / 21 z dnia  19 maja  2021-
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o  odrzuceniu  skargi  postanowieniem  
Sądu z dnia  6  kwietnia  2021  -
oraz
Sygnatury  akt     VI  SO/Wwa  2/21 z dnia  19  maja  2021 -
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o zakonczeniu  sprawy  postanowieniem
z dnia 28 kwietnia  2021   roku.

W  nawiązaniu  do powyższych  pism  uprzejmie  informuję  Sąd, że sygnatury  na tych  pismach  
nie dotyczą  mojej  skargi.  Musiała  zajść  jakaś  pomyłka  lub    niedopatrzenie  co do  sygnatur.

Właściwa  sygnatura  dla  mojej  skargi  to Sygn  VI  DK  / Wa  21.

 W dniu  26 stycznia  do tej sygnaturu wniosłam  pismo  o powiadomieniu Bankowego  Funduszu 
Gwarancyjnego o   konieczności  przeniesienia  mojej skargi do WSA. Na pismo  nie udzielono mi  
odpowiedzi.

W  dniu 1  luty  2021  do  tej samej  Sygnatury  akt  VI  DK  / Wa  21  Sąd  wysłał  do  mnie  
pismo  o wykonaniu  zarządzenia  Przewodniczącego  VI Wydziału z dnia  13 stycznia  2021  roku, 
o  braku  przeniesienia  mojej skargi  ze  strony  BFG.
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W  dniu  4  luty  2021  wystosowałam do  Sądu  do  Sygn  akt VI  DK  / Wa  21 pismo   w sprawie 
wymierzenia  grzywny  Bankowemu  Funduszowi  Gwarancyjnemu  za  celowe  nie  przekazanie 
skargi.

W  dniu  15  luty  Sąd  wystosował  do  mnie   wezwanie  do  sprecyzowania   pisma 
 do Sygn akt  VI DK  /Wa 21.

W  dniu  24  luty 2021  wniosłam do  Sądu pismo – odpowiedź    na   to  wezwanie do  
sprecyzowania  pisma  do  tej samej  Sygnatury  akt   VI DK  / Wa  21.

W  międzyczasie w  dniu   18  luty 2021  Sąd  wystosował  do  mnie  kolejne  wezwanie  -  niestety 
niewłaściwie  oznaczone  - pod  Sygnaturą  akt  VI  SA/ Wa   232  / 21 
do usunięcia  braków  formalnych  poprzez  podpisanie  pisma.

Braki  zostały  usunięte,  pismo  zostało  wysłane  pocztą  podpisane ale do  zmienionej  sygnatury. 

Dalej  Sąd  już    posługiwał się zmienioną  sygnaturą,  bez uzasadnienia  tej zmiany .

Następnie  ponownie  została  zmieniona  sygnatura przez  Sąd  - w doręczeniu  odpisu zarządzenia 
z dnia  23  marca  2021  - na Sygnaturę  akt   VI  SO/ Wa   2/21 – i tak  dalej.

Wnosiłam  pisma  do  tych zmienionych sygnatur, sądząc, że  Sąd  ma  rację,  jednak  Sąd  moim 
zdaniem  mataczył,  niestety.

Nie chcę  obrażać  tym stwierdzeniem Sądu ale  właściwą  sygnaturą  akt dla mojej skargi  była od  
początku  Sygnatura   VI DK / Wa 4 /21 . 

Nie  można   uznać nadesłanych   mi dwóch   ostatnich  pism  od  sekretarz  sądowej, jak też  
poprzednich  wezwań  i innych zarządzeń oraz  postanowień  które  Sąd  do  mnie  wystosował   
pod  innymi  zmienionymi  sygnaturami za  właściwe, ponieważ  nie dotyczyły  one  prawidłowej   
sygnatury   mojej skargi.

W  związku z  powyższym, wnoszę o  przywrócenie  prawidłowej sygnatury  do której  ponownie 
wnoszę  pismo dotyczące    nieprawidłowej  właściwości  sądu  dla  postępowania dotyczącego  
Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  wraz z  nałożeniem  grzywny  dla  BFG  na podstawie  
moich pism w  tej  sprawie z dnia   4  i 24   luty 2021.

W  załączeniu moje  pisma  oraz  pisma  z Sądu  dotyczące  prawidłowej  Sygnatury akt
VI  DK  /  Wa  4/  21  oraz  pismo w  sprawie  złej właściwości  sądu.
Dwa odpisy załączono.

POTEM  kilkakrotnie wnosiłam  to samo pismo  :
  PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  
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Dotyczy Sygn    akt    VI  DK/Wa 4/21 
w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                                 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

19 czerwca  wniosłam do WSA  kolejne  pismo dot. 
 zmienianych  niezasadnie  sygnatur:

          informacja@warszawa.wsa.gov.pl  
                                                           Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                                            ul. Pankiewicza 4 
                                                                                    00- 696 Warszawa 
ZAŻALENIE 

Pismo  dotyczy  
 Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   w  związku z   Sygnaturą  akt VI DK Wa 4/21 
oraz SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21 
                   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
                        Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019
   

w  sprawie  udzielonej mi  odpowiedzi z dnia  14  czerwca  2021 -od  Katarzyny Zielińskiej
starszego sekretarza  sądowego  .

Udzielono mi  odpowiedź  jest poświadczeniem  nieprawdy   z  naruszenia  Art. 271  KK  jak  też
jest to tworzenie  fałszywych dowodów na potrzeby  niewłaściwego  postępowania .
W  tym piśmie,  wystosowanym do  mnie na  zmienioną  Sygnaturę  VI SA 232/21    sekretarz
sądowa  Katarzyna  Zielińska  ,zamieściła  długi  wywód  dotyczący  sygnatur  oraz   poświadczyła
nieprawdę na  stronie   3   tego  pisma,  że  rzekomo  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  miał
przekazać  moją skargę do  Sądu wraz z  odpowiedzią na tę skargę.

Jest to   niestety  kłamstwo  i nieprawda.  Nie  otrzymałam żadnego pisma z  Sądu  o tym, że  BFG 
przekazał  moją skargę i także  nie  otrzymałam  żadnej  odpowiedzi  na tę skargę   ani   z Sądu ani 
od  BFG.

Ponieważ    rzekomo  ta  skarga  miała  wpłynąć do  Sądu  za  pośrednictwem  BFG, proszę  o    
natychmiastowe   nadesłanie mi  dowodu  wpływu tej skargi  oraz  udzielonej na tę skargę  
odpowiedzi w formie  skanów emailem  lub xerokopii  pocztą  dokumentów  takich jak :
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1. -  xerokopia koperty  kolor   to  jest  przesyłki do  Sądu z  tą  moją skargą  i dowód  nadania  jeśli 
taki  był  czyli polecony  lub kurier  etc.

2. -  dowód  wpływu   skargi  do Sądu z pieczątką  Biura Podawczego i datą wpływu oraz  z  liczbą 
stron skargi  jak też  cały odpis  skargi 

3. - xerokopię  udzielonej rzekomo  odpowiedzi  na tę skargę  jakiej  ja  nigdy nie  otrzymałam  -bo 
gdyby  taka odpowiedź  wpłynęła  Sąd  miał  obowiązek  doręczyć mi  odpis  tej odpowiedzi 

4. -  wykazanie sposobu  procedowania  tej skargi  która  miała  wpłynąć  od  BFG

5. -  kopię  udzielonej  dla BFG  odpowiedzi na tę skargę

Jak wynika  z  moich danych w  mojej skardze,  znajdowało się  zawiadomienie  o  przestępstwie z
dnia  4  stycznia  wniesione do  Prokuratory  Okręgowej w Warszawie  w którym jest mowa o
braku sprecyzowanej  podstawy  prawnej  do  prowadzenia działalności  przez  BFG  oraz  zarzut
wykorzystania   mojej   korespondencji  w  obiegu wewnętrznym  przez  BFG  oraz  KNF  co
zaskutkowało   błyskawicznym   przejęciem   Idea   Banku    przez   Bank   Pekao  SA  we
współdziałaniu z  BFG  oraz  KNF.

Sąd  nie wziął  tego  pisma  oraz  zawiadomienia pod uwagę- ciekawe dlaczego ?

Ponieważ  nie  otrzymałam z  Sądu  żadnej  odpowiedzi  z  BFG na  moją skargę,   rzekomo  
wniesioną  przez BFG,  uznaję  pismo  sekretarz  sądowej Katarzyny Zielińskiej  za  umyślne 
poświadczenie nieprawdy  czyli kłamstwo  .
Na  odpowiedź z  BFG  przysługiwała  mi  moja odpowiedź  czyli zajęcie  stanowiska  ,a skoro  
takiej  odpowiedzi  Sąd nie  nadesłał   mi, to znaczy,  że  BFG  nie przenosił  żadnej  mojej skargi, 
chyba, że  otrzymam  wyżej  wymienione  kopie . Jak wynika z  w.w  pisma  sekretarz  sądowej- z 
dnia 14 czerwca 2021  roku- dokumenty  zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą 

W  dniu 4 luty 2021  wniosłam do WSA  najpierw  emailem  a potem  także  pocztą  pismo
           z  którego wynika, że  BFG  nie  przekazał  mojej skargi -   oraz  załączniki  .

W  świetle  tych  pism  preparacja  sekretarz  sądowej  K. Zielińskiej    o tym,że  BFG  przeniósł
moją skargę do WSA  co  miało uzasadnić  zmianę  Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21  na inne
kolejne -  preparacja  ta  jest zamierzona  i  celowa  aby jednak  nie dopuścić  skargi a  jeśli  tak nie
było-  to jaką skargę WSA  procedował  ? 

                                         A  gdzie  jest  odpowiedź na  moją skargę z  BFG  ? 

Jak  wynika  z   w.w   pisma   sekretarz   sądowej-  z  dnia  14  czerwca  2021   roku-  dokumenty
zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą VI DK  /  WA  4/ 21  zostały dołączone do  nowej
sygnatury  VI  SA/  Wa  232/21  - czyli, że  powinny być wzięte pod  uwagę a  tak  nie  było.

       Z  jakiego powodu  dokumenty  te  nie były wzięte pod  uwagę  przez  WSA  ? 
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Przypominam-że  w dniu 1 luty 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo  do  Sygn  akt  VI DK/Wa
4/21  o braku  odpowiedzi na skargę z BFG oraz  braku komplety  akt co  miało  uniemożliwiać
nadanie  biegu  sprawie.   8  marca 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo ze  zmienioną sygnaturą
VI SA/Wa  232/21 – wezwanie-  które  nie wiadomo  czego dotyczyło . W dniu 15  luty 2021  Sąd
wystosował kolejne wezwanie  do Sygn  pierwszej  to jest  Sygn  VI DK/ Wa/4/21  -  jako wyraźne
mataczenie  Sądu.  

18  lutego 2021  Sąd  wystosował z  kolejne  wezwanie do zmienionej Sygnatury  VI Sa/Wa 232/ 21
w  sprawie podpisania  skargi  - jakiej  , której i  z  jaką  datą  nie wiadomo – ale skarga  ta  sama
została  ponownie wniesiona do tej sygnatury  wraz z  danymi  o braku jednoznacznej  sytuacji
prawnej do prowadzenia działalności  przez  BFG.

PYTANIE brzmi :   Kiedy GFB  przeniósł  moją skargę -  w  jakiej  formie    wraz z  rzekomą
odpowiedzią  na moją  skargę? 
                                    Proszę o  natychmiastowe  nadesłanie  mi  kopii 
 dokumentów  wymienionych  w  punkcie- 1- 5  pocztą  lub e- mailem  jako  skany  .

Jeszcze  raz  cytuję  przepisy o  INTERESIE  PRAWNYM:

KPA Rozdział 6 Strona   .Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 
obowiązek.

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie. 

Często stanowi bezwzględny warunek zastosowania przepisów prawa materialnego i procesowego
tak  w  prawie  prywatnym,  jak  i  publicznym,  przy  czym  charakter  interesu  prawnego  w  tych
gałęziach jest zróżnicowany. 

W prawie  cywilnym  interes  prawny  zasadniczo  sprowadza  się  do  subiektywnego  twierdzenia
podmiotu o jego występowaniu. Jako warunek wstępny występuje w powództwie o ustalenie, jego
uprawdopodobnienie jest również warunkiem stosowania przepisów o interwencji ubocznej oraz w
postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. W prawie administracyjnym jest natomiast przesłanką
warunkującą uzyskanie przymiotu strony i tym samym formalnej możliwości oczekiwania ochrony
prawnej. 

Interesu  prawnego  nie  należy  utożsamiać  z  legitymacją  procesową.  Choć  obie  kategorie  mają
zarówno kontekst materialny,  jak i  formalny, to są to niewątpliwie różne pojęcia.  Przez interes
rozumieć  można  określoną  wartość  motywacyjną  ujawnianą  lub  ujawniającą  się  w  razie
kontrowersyjnego  zbiegu  dwóch  zachowań  przejawianych  zależnie  co  najmniej  przez  dwa
podmioty  czy  grupy  podmiotów,  podczas  gdy  legitymacja  procesowa  to  uprawnienie  danego
podmiotu do występowania w charakterze strony w danym postępowaniu. Interes prawny może być
rozumiany wąsko, będąc sprowadzanym wyłącznie do treści prawa przedmiotowego, lub szeroko w
sposób  uwzględniający  ogólną  sytuację  prawną.  Ewolucja  interpretacji  tego  pojęcia  zmierza  w
kierunku ujęcia szerokiego, pojmowanego również z perspektywy konstytucyjnie gwarantowanego
prawa dostępu do sądu (art.  45 Konstytucji  RP).  Odrywa się  coraz  częściej  interes  prawny od
podmiotu praw i obowiązków udzielając ochrony każdemu, kto twierdzi, że interes prawny posiada.
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Wyraża się również pogląd, że interes prawny może mieć również taki podmiot, na którego prawa i
obowiązki  w jakimś zakresie  – rozumianym szeroko – może wpłynąć istnienie  lub nieistnienie
prawa przysługującego innym podmiotom prawa lub stosunku prawnego łączącego inne podmioty.
W doktrynie pojawia się również opinia, że interesu prawnego nie można zakwestionować, gdy
ma  on  znaczenie  zarówno  dla  obecnych,  jak  i  przyszłych  (możliwych),  ale  obiektywnie
prawdopodobnych stosunków prawnych i praw (sytuacji prawnej). 
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W  załączeniu  pismo od  K. Zielińskiej   z dnia  14  czerwca 2021 skan  oraz  skan  koperty z  tym
pismem  jako dowód,  że pismo  odebrałam  osobiście,  aby  zaoszczędzić  na czasie oraz  kosztach
wysyłek  pocztą.

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
                                                                     

            
                        Na powyższe  pismo  odpowiedzi  nie  otrzymałam  od WSA.

14 czerwca  sekretarz  Zielińska  wysłała  do mnie kolejne  poświadczenie  nieprawdy w
którym napisała  między  innymi kłamliwie: po  przekazaniu  przez  BFG  pani skargi wraz z
odpowiedzią   na nią  -  której   to odpowiedzi  jak na oczy nie widziałam – i dalej to  samo
kłamstwo o  nadaniu  nowej  sygnatury    VI  SA/  Wa  232/21  .
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16  lipca  napisałam do WSA  między  innymi :

Raz  jeszcze  powtarzam :
Każdy sędzia  jest  prawnikiem  i  powinien  wiedzieć,   kiedy  postępowanie jest   zasadne lub
niezasadne i na czym polega właściwość  sądu.  Trudno  jest  uwierzyć w  to, że  nie wie  tego
Sędzia  Wegner.Na  pewno wie  i wiedziała  od  początku, ale  nie chce uznać  mojej skargi  oraz
w.w  pisma  i   przy  udziale  sekretarz  sądowej  preparuje i wymyśla  różne  pokrętne  pisma ,
wezwania  i   inne    fałszerstwa   aby   nie   dopuścić  do   unieważnienia   wszczętego   wbrew
właściwości postępowania.    Fałszowanie i  celowe  zmienianie  sygnatur  oraz  podkładanie  pod
te  sygnatury  różnych  pism  z  WSA    podpada pod  Kodeks  Karny    jako  tworzenie  fałszywych
dowodów,  poświadczanie  nieprawdy,  przekroczenie uprawnień  oraz  przestępstwa  przeciwko
wiarygodności dokumentów.

O co  chodzi  Sędzi Wegner  ?  Dlaczego  nie chce  uznać  moich  pism w  sprawie  braku podstawy
prawnej  do  działania  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  jako  organu administracji   ? 

Wstyd nie wiedzieć  tego  co  piszę  i powtarzam  od  kilku miesięcy  ? 

Czy to jest  takie  trudne  i wymaga  jakichś  specjalnych  umiejętności  i zdolności  umysłowych  ? 

I na tym się zakończyło. Na  moje zażalenie i skargę z dnia  5  listopada  oraz  dwa  następne
pisma  odpowiedzi z  WSA  nie otrzymałam.

PODSUMOWANIE

Udzielona  mi  odpowiedż z dnia  31  grudnia z  WIS od  Sędzi   Marcinkowskiej  jest  stronnicza,
bez wniknięcia w  przebieg  sfingowanego w  WSA w  VI Wydziale  postępowania  prowadzonego
na moją szkodę  oraz  na szkodę  Idea  Banku i jego właściciela.  Sędzia  Marcinkowska   na pewno
nie zapoznała się z  aktami  tylko coś  tam napisała  spychologicznie.   Podparła się  ponadto
znanym szablonem  o   tym, że  Prezes  Sądu nie ma  uprawnień  nadzorczych   pozwalających
wpływać na  treść  orzeczeń i  zarządzeń,  które  podlegają  kontroli w drodze  instancyjnej, Tylko,
że  nie  o to chodziło  a  chodziło  o  fałszowanie  sygnatur  oraz  sfingowanie  przez  sędzię Wegner
toku   procesowego   czyli  działanie na szkodę  wymiaru sprawiedliwości, na szkodę  mojej skargi
oraz  na szkodę  pokrzywdzonego  Pana Leszka Czarneckiego właściciela  IDEA  BANKu.

Dlatego  w dniu  29 grudnia  2021  wniosłam  wniosek  dyscyplinarny  przeciwko  sędzi  Wegner
do którego załączam powyższe  pismo.

Nadmieniam,że  zgodnie z wnioskiem  dyscyplinarnym z dnia 29  grudnia  do którego załączony
był obszerny  plik, cała zawartość  tego   pliku   w  tym pisma emaile  do  Bankowego    Funduszu
Gwarancyjnego  oraz  do prokuratury  zostały  przeze  mnie wniesione  wraz ze  skargą na  decyzję
BFG  jako dowody  na przestępczość  zoprganizowaną  jako zachodzi  pomiędzy  BFG i KNF w
sensie   przestępczego układu   sprawczego.   Plik   zaczyna  się  od   wprowadzenia  w  całe   to
zagadnienie.  Sędzia  Wegner  otrzymała  te  same  dokumenty ale nie wiadomo co z nimi zrobiła  i
pod   jaką  podpięła   je  sfałszowaną  sygnaturę.   Niestety,  mieszkając  w   Lublinie  nie  mam
możliwości  sprawdzenia  tego  faktu  co  sędzia  Wegner  wykorzystywała  przeciwko  mnie i na
szkodę  mojej skargi.   Nie wiem  zatem,    jakie  fragmenty  mojej skargi zawierają zmieniane
przez  nią sygnatury. Należy to  ustalić  w  WSA. 

                                                              15.



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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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WNIOSEK  DYSCYPLINARNY

Przeciwko  Sędzi  WSA  Joannie  Wegner.

 Sygnatura  akt   WSA  VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21    w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  
Idea  Banku .

    Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
   Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

Wnoszę  do   Rzecznika   Dyscyplinarnego   NSA  wniosek   dyscyplinarny  z  żądaniem
usunięcia ze  stanowiska  Sędzi  Joanny Wegner za  popełnione  przestępstwa  umyślne  to
jest działanie na szkodę  mojej skargi .  Działanie to polega na  niedopuszczaniu  mojej
skargi  od   31   grudnia  2020   roku,   preparowanie  poświadczeń  nieprawdy  o
niedopuszczalności  skargi,  fałszowanie  czyli celowe  zmienianie  sygnatur  akt  mojej
skargi  aby  mnie wprowadzić  błąd oraz  nie  uwzględniać  mojej skargi  pod  prawidłową
sygnaturą,  w  tym zatajenie  mojej skargi   i zażalenia do NSA z dnia  5  listopada  2021
jako  przestępstwa  umyślne.    Cały  przebieg   sprawy związany z   moją  skargą   jest
zamieszczony w pliku  poniżej wraz ze  skanami  pism z  WSA  oraz  moimi licznymi
zażaleniami  na które  nie udzielono mi  odpowiedzi.



Proszę  zapoznać  się  z   załączonymi   dokumentami  poniżej.  Jednocześnie  w związku z
faktem, że   sędziowie w Polsce  są  nieusuwalni  oraz  w  związku z  twierdzeniami  o tym,
że  są  rzekomo niezawiśli  jak też, że  nie można  zaskarżyć  orzeczenia  sądu ponieważ
jest to ingerowanie w  tak zwaną  niezawisłość, załączam  moje opracowanie  na ten temat
w szerokim  kontekście  i ujęciu  prawnym  , przeznaczone na  mój portal  Wydawnictwa
Biały Orzeł. W  Menu  Prawo    na moim portalu  znajduje się  skarga   jako Zawiadomienie
w sprawie  BFG  KNF i IDEA  BANK w pliku PDF. 

 Poniżej  załączony  jest  ten  sam   zbiór   pism   procesowych   z  wyjątkiem   pism  do
adwokatów  i  innych   osób   powiązanych  z  osobą   Leszka  Czarneckiego,  który   jest
pokrzywdzony decyzją  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego którego dotyczyła  moja
skarga.Na  skutek   umyślnego  nie  uwzględnienia   mojej  skargi  przez   Sędzię  Wegner
pokrzywdzony Idea  Bank  nie mógł  wrócić do właściciela  Pana Leszka Czarneckiego,
ponieważ został  bezprawnie  przejęty  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  który  nie
posiada  uprawnień  organu administracji rządowej  i  nie ma  nawet prawa  prowadzić
działalności    jako taki organ .

Do  przejęcia   Idea  Banku doszło na skutek  przestępstwa to  jest  mojego emaila  do
Komisji   Nadzoru Finansowego – zamieszczony  jest  ten email   dalej   w pliku-  oraz
wykorzystania  informacji w  tym  emailu  przeciwko  Panu Leszkowi  Czarneckiemu oraz
jego Idea  Bank. O  tym wszystkim wie  od początki Sędzia  Wegner ale  konsekwentnie
bojkotuje  te dane w  mojej skardze.  

Z  tego względu  moja  skarga   jest  jako jedyna słuszna, ale  Sędzia Wegner  uparcie  nie
chce  uwzględnić  mojej skargi  ani  przekazać zażalenia  do NSA z dnia  5  listopada  2021,
odmawia  konsekwentnie   uznania  mnie za  uprawnioną  stronę i  toczy ze  mną  wojnę,
poprzez  rozmyślne  niedopuszczanie  moich  pism   procesowych  działając  an szkodę
mojej  osoby, mojej skargi  oraz  na szkodę  Idea  Banku i jego właściciela  Pana Leszka
Czarneckiego.  Nie może się on w związku  z tym dowiedzieć  o mojej  interwencji  od
roku czasu,  także dlatego, że  jego  pełnomocnicy oraz  zarządy jego  banków  nie  chcą mu
przekazać wiadomości  ode  mnie o działaniu   w jego  imieniu   w ramach  mojej skargi.

Pan  Czarnecki   wniósł   niewłaściwą  skargę   na   decyzję   Bankowego   Funduszu
Gwarancyjnego, ponieważ  nie wiedział  o układzie  sprawczym  jako zachodzi pomiędzy
BFG i KNF  jak wynika z  mojej skargi.  Nie wie, że  jest poszkodowany  przez  decyzję
Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  i w  związku z  tym nie może  się bronić  ani
podejmować właściwych decyzji. Jego skarga z kolei  także nie doczekała się od  roku czasu
odpowiedzi,  media  nic nie podały  o  tym, czy  jego skarga  została  uwzględniona,  co
świadczy o tym, że  zaważyła  moja  skarga  wniesiona do  WSA  która  jest  blokowana
przez  Sędzię Wegner. A  to już dowodzi  jakiegoś  układu  sprawczego  tej sędzi z  układem
sprawczym  mafii  BFG i KNF  oraz  wyraźnego    poplecznictwa.

Sędzia  Joanna  Wegner  jest   odpowiedzialna za  popełnione przestępstwa  an  moją szkodę
oraz  mojej  skargi  jak  też działania na szkodę  Idea  Banku i Pana Leszka  Czarneckiego
co uzasadnia  mój wniosek  dyscyplinarny.



Artykuł dziedzinowy – fragment  przeznaczony na  portal  Białego Orła 

Nieusuwalni przestępcy oraz o sądach i prawie 
Krystyna Ziemlańska 

Aplikacja sędziowska i prokuratorska w  Krajowej  Szkole Sądownictwa i Prokuratury  składa  się z
egzaminu z  samych przepisów  niewłaściwych kodeksów  i ustaw !  Nawet nie ma egzaminu z  
prawa  jako takiego : 

https://arslege.pl/poradnik-aplikanta/aplikacja-sedziowska-i-prokuratorska/

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2010-2021 pojawiało się z  niewłaściwych 
Kodeksów oraz Konstytucji  Kwaśniewskiego :

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy     niewłaściwy 
2 Kodeks cywilny  niewłaściwy 

3
Kodeks postępowania cywilnego  
niewłaściwy 

4
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
niewłaściwy 

5
Kodeks postępowania administracyjnego   
JAKO TAKI 

6 Ustawa o samorządzie powiatowym

7
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
ZŁA 

8 Kodeks postępowania karnego  ZŁY 

9
Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi  JAKO  TAKIE

10 Prawo o prokuraturze  niewłaściwe
11 Ustawa o samorządzie gminnym ZŁA 

12
Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

13
Prawo o ustroju sądów powszechnych  
ZŁE przepisy dyscyplinarne 

14
Kodeks spółek handlowych  ZŁY  
KIDYBY 

15 Kodeks wykroczeń  niewłaściwy 
16 Kodeks karny    niewłaściwy   1.
17 Traktat o Unii Europejskiej

I INNE USTAWY  

W  jaki w takim razie sposób  można oczekiwać  jakiegoś poziomu prawniczego po sędziach i
prokuratorach w Polsce?  



W  Menu Prawo na  portalu Białego Orła jest mowa pod plikami o Sensacjach z organami prawa w
Polsce  oraz o  przestępstwach    prokuratorów i sędziów a w  Menu  Wpisy  jest mowa o  tym, że
SSO  Jakubiec z  Lublina  celowo  aby nie dopuścić pozwu  przeciwko   T  Mobile  i nie  zwolnił
mnie z  przymusu zastępstwa  procesowego .Potem SSO  Jakubiec wyznaczył  radcę  prawnego
jako pełnomocnika z urzędu do pisania  poprawnego  pozwu na nowo  oraz  wymyślił  nie istniejące
braki  formalne,    jako hak na pozew. 

 Samo wymyślenie  nie istniejących  braków  formalnych  to już  jest przestępstwo poświadczenia
nieprawdy  co do okoliczności  prawnych   oraz  przekroczenie uprawnień.  Niestety,  nie  było
możliwości zaskarżenia  SSO  Jakubca za  dwa  przestępstwa  ponieważ  jak jest mowa w  Menu
Prawo  rzecznicy dyscyplinarni i  w sądach  to są  koledzy  innych sędziów  i    nie prowadzą
przeciwko   kolegom  żadnych  postępowań  dyscyplinarnych  i  wszelkie   wnioski  dyscyplinarne
oddalają zasłaniając się stwierdzeniem  nieadekwatnym i niewłaściwym,że  sędzia  jest niezawisły
przy  orzekaniu  co oznacza, że  może  popełniać  przestępstwa  ścigane z  urzędu.

W  krajach w których  nie było  Jałty  czyli na zachodzie  Europy czy to w  USA  i w  krajach
anglosaskich,     każdy  sędzia  za  popełnione   uchybienie     nie  mówiąc  o   popełnionym
przestępstwie  może  być  od razu i natychmiast  zdjęty ze  stanowiska  i nie potrzebne jest do  tego
postępowanie   dyscyplinarne.  Sprawę   rozpatruje   prokurator   generalny   lub   okręgowy  w
zależności  od  systemu  i ustroju prawnego i   sędzia  winien  przekroczenia  uprawnień  lub
popełnionego  nadużycia  wylatuje z sądu natychmiast. W  Polsce  jałtańskiej  tacy sędziowie ,
którzy   nie  dość,  że   nie  znają  i  nie  stosują   nagminnie   prawa  rzymskiego  to   jeszcze   są
zawodowymi   przestępcami   ,  fałszują   orzeczenia  i   wyroki,  oraz   postanowienia   i   są
nieusuwalni,  ponieważ   taki   mamy   ustrój  sądów   powszechnych  i   podobną   ustawę   o
prokuraturze.

W  II RP  nie do pomyślenia  było, żeby sędzia  czy prokurator  popełnił  jakieś  nadużycie a już na
pewno  nie przestępstwo, może z  wyjątkiem  spraw  dotyczących  Józefa  Piłsudskiego, ale  to był
tylko  ten jeden  wyjątek,  bo Marszałek był nietykalny jako zbawca  Ojczyzny . Większość  spraw
sądowych  w  II RP   była rozstrzygana z poszanowaniem  wszelkich  przepisów  prawa  oraz  etyki
zawodowej , jakiej  obecni sędziowie  niestety  nie  mają. 
No  i  oczywiście  z   zastosowaniem   prawa   rzymskiego,którego   współcześni  sędziowie   i
prokuratorzy   nie stosują, bo są  tylko funkcyjnymi urzędnikami  tylko  przyuczonymi jako tako do
zawodu w  systemowej Szkole  Sądownictwa  i Prokuratury, w  której uczą się  chyba jak szkodzić
a nie  jak stosować  prawo. 

                                                                     
  COAR -  Centralny Organ Administracji Rządowej  ta  ich szkoła.

Naginanie  czyli łamanie prawa  ( nawet  takiego jakie  obecnie jest)  jest dla  absolwentów  tej
szkoły  normą. A  w II  RP każdy  wyrok    musiał  zawierać  prawo rzymskie,  warto może  by te
wyroki  poczytać w  ramach  nauki  prawdziwego prawa. W Polsce  walczy się z  sędziami  i z
prokuratorami  zamiast  stosować  przez  nich    prawo  i prawdziwą sprawiedliwość.  Jest to droga
przez  mękę dla  wielu  ofiar  tych sędziów  oraz  prokuratorów, która  często trwa  wiele  lat w
przypadku spraw sądowych.   Nawet  adwokaci skarżą się,że  nie mogą  nic  uzyskać  czy to w
sądzie  czy to w prokuraturze  a  są to także  prawnicy   i mają  takie same  dyplomy z  tego samego
prawa. 



Jest doprawdy skandalem, że  krzyczy się od  dłuższego czasu o  praworządności w Polsce  która
ma polegać na   zapewnieniu  wielu sędziom  nietykalności i bezprawności,   jak tego chce  tak na
przykład   Komisja  Europejska,   która   po  prostu  nie  zna     prawdziwych  realiów  w  Polsce
jałtańskiej,   i   sądzi,  że   Polska   to  jest  już  demokratyczny   kraj  z   normalnym  wymiarem
sprawiedliwości. 

Że  tak nie jest, wystarczą  chociażby tylko niektóre  przypadki  ujawnione  przeze  mnie w Menu
Prawo  a  są  ich setki jeśli nie  tysiące podobnych  takich przypadków i nawet  jeszcze  gorszych  i
drastycznych. 

Nie  ma  czegoś   takiego  jak  błędne   czy  wadliwe   orzeczenie   sądu,   takie   orzeczenie   jest
najczęściej   poświadczeniem   nieprawdy   co  do  okoliczności  prawnych   czyli,  że    jest  to
sfałszowanie  orzeczenia  i jego celowe  spreparowanie.

Tymczasem  za  takie  orzecznictwo w Polsce  kary nie ma ani  żadnej  karnej  odpowiedzialności,
bo sędziowie są  rzekomo niezawiśli  przy  orzekaniu  i  są  nieusuwalni.
Takie podejście   tylko świadczy o skali   korupcji  w  sądach oraz także w  prokuraturach  bo
człowiek  skorumpowany to człowiek  zły,  nieetyczny  i po prostu  przestępca  do których  wnosi
się  pozwy,  skargi,  i zawiadomienia  o  przestępstwie.

Co dalej z  tym  tematem  robić ? Po prostu  trzeba  zmienić  ustrój  prawny i dostosować go do
innych  krajów, w których zły sędzia  jest  usuwany  ze  stanowiska  i także  zły prokurator za
popełnione  nadużycie  , każde  nadużycie.  

Najbardziej  znane  wyrazy  bliskoznaczne  słowa nadużycie to:  kant,  kanciarstwo,  oszukaństwo,
szalbierstwo,  krętactwo,  szwindel,  nieuczciwość,  bezprawie,  afera,  cygaństwo,  defraudacja,
kombinatorstwo, kręcenie, przestępstwo, oszustwo,  nieczysty interes, przekręt,  hochsztaplerstwo,
hochsztaplerka,  machlojka,  szachrajstwo,sprzeniewierzenie, kłamstwo, machloja, ciemny
interes, matactwo, malwersacja,  przestępstwo finansowe,  
– same  kategorie  przestępstw  !

Dodajmy  do tej listy  określenia prawnicze  jak poświadczenie nieprawdy, nadużycie uprawnień,
niedopełnienie  obowiązków  oraz  przekroczenie i wykroczenie  przeciwko  przepisom  prawa,
oszukiwanie co  do sensu  określeń prawniczych,  naciąganie  określeń prawniczych i wypaczanie
ich  znaczenia,  przeinaczanie   faktów   prawnych,   niedopuszczanie  dowodów   zwłaszcza
niepodważalnych  (  to już  wynika z niewłaściwego KPC   bardziej niż z KPK  ) czy  po prost
fałszowanie . 

                        W  systemie  anglosaskim :          
               Falsehood in judgment is a  crime. 
        Fałszerstwo w osądzie ( wyroku) jest przestępstwem.

https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy

Tradycyjnie nauka przyjmuje podział błędów sądu na błędy postępowania (errores in procedendo)
oraz na błędy orzekania (errores in iudicando). Pierwsze wynikają z działalności sądu sprzecznej z
przepisami  o  postępowaniu,  natomiast  drugie  występują  w  sferze  rozumowania  –  lub  braku
rozumowania-sądu orzekającego przy wydaniu orzeczenia. 
                       Nie jest to jednak  to samo co  Falsehood  in judgment.
         Ponieważ  poświadczenie  nieprawdy w  orzeczeniu  jest zawsze  umyślne, 
                      nie wynika z  błędnych założeń  czy  braku rozumowania 
                                   czyli  nie jest to błąd ale  przestępstwo  

https://synonim.net/synonim/przest%C4%99pstwo+finansowe
https://synonim.net/synonim/malwersacja
https://synonim.net/synonim/matactwo
https://synonim.net/synonim/ciemny+interes
https://synonim.net/synonim/ciemny+interes
https://synonim.net/synonim/machloja
https://synonim.net/synonim/k%C5%82amstwo
https://synonim.net/synonim/sprzeniewierzenie


Zwalczanie  orzeczeń  sądowych dotkniętych  błędami  zagwarantowane  jest  poprzez  uprawnienie
strony (przysługujące także innym podmiotom, z wyłączeniem jednak sądów) domagania się w
sposób  prawem  przewidziany  usunięcia  takich  błędów  przez  zmianę  względnie  uchylenie
zaskarżonego orzeczenia.

Wady orzeczeń sądowych 

Orzeczenie  wadliwe  jest  to  takie  orzeczenie  sądowe,  którego  treść  lub  forma  odbiega  od
wskazanego dla danego przypadku modelu rozstrzygnięcia prawidłowego. Jest to zatem orzeczenie
nieadekwatne w odniesieniu do przepisów prawa, bądź w odniesieniu do rzeczywistych stosunków
faktycznych lub prawnych, czy też w odniesieniu do tak norm prawa, jak i w odniesieniu do stanu
faktycznego sprawy.

Każde takie „odchylenie od normy” wyraża się w wadach orzeczenia, ale ciężar tych wad może być
rozmaity. Mogą one pociągać za sobą różnego rodzaju skutki, dlatego można mówić o pewnych
stopniach wad orzeczeń sądowych. Niewielkie uchybienia mogą właściwie nie pociągać za sobą
żadnych konsekwencji.  Inne  znaczniejsze  wady stanowią  podstawę do ewentualnej  zmiany czy
uchylenia  orzeczenia  w  drodze  jego  zaskarżenia,  a  wady  najistotniejsze  mogą  skutkować
nieważność postępowania. Brak natomiast jednego z elementów konstrukcyjnych orzeczenia może
prowadzić do uznania go za  nieistniejące.

Wady  orzeczeń  są  skutkiem uchybień  procesowych  popełnianych  przez  sąd  w  różnych  fazach
postępowania. Najistotniejsze są jednak błędy popełniane przez sąd w fazie decyzyjnej.
                                                 Mogą one dotyczyć:
- sposobu wydania orzeczenia sądowego i jego formy, bądź
-  zawartej  w  orzeczeniu  samej  treści  rozstrzygnięcia  sądowego  – i  tu  mamy  właśnie  te
poświadczenia  nieprawdy oraz   fałszerstwa  których   nie  można   było  do   tej  pory  zaskarżyć;
dotyczy  to nie tylko spraw  cywilnych ale  także i  karnych, na przykład  przy wydaniu  zbyt
niskiego wyroku  czyli pobłażliwego  albo  przy  umorzeniu  postępowania   jako  fałszerstwo  a
także  przy  oddaleniu zażalenia na  spreparowane  postanowienie  prokuratora  czyli fałszerstwo
prokuratora lub  jakiegoś   podstawionego aspiranta. 

Fałszowanie   to  nie  jest   tylko  podrobienie  dokumentu  ale   takie  stwierdzenia  w dokumencie
prawnym,  które   fałszują   fakty,okoliczności,  dane,   zafałszowują   okoliczności   prawne   na
przykład  poprzez  celowe  i świadome  pominięcie  dowodów  czy    faktów w zażaleniu czy w
skardze  oraz  poprzez  naciąganie podstawy  prawnej  w taki sposób,  żeby z  tej podstawy  zrobić
inny  przepis  lub doróbkę do  przepisu. Oraz  łapówki i nawet fałszowanie akt  jak w przypadku
sieci  ERA w  roku 2002.To są  przestępstwa nagminne w sądach i  w prokuraturach w Polsce
jałtańskiej. 

Twierdzenie, że  jeśli sędzia  napisał  niewłaściwy wyrok  lub inne  orzeczeniem to można  ten
wyrok zaskarżyć do wyższej instancji są  bezczelnością.  Taki wyrok  i inne postanowienie powinno
podlegać  zaskarżeniu do  prokuratury  jako  przestępstwo  a  nie do sądu wyższej instancji.  Sąd
wyższej  instancji  jest od  apelacji a nie od  rozpatrywania  skarg  na fałszerstwa  sądów  niższej
instancji. 



W  fałszerstwie podrzutce w Wikipedii o  prawie  rzymskim w Polsce jest zamieszczone perfidne
kłamstwo o  tym, że  rzekomo  : 
Prawo  rzymskie  w  Polsce –  elementy prawa  rzymskiego przenikały  do Polski już  od  przyjęcia
chrztu, mimo to do jego recepcji nigdy nie doszło. 

Jest  to   perfidne  kłamstwo   jakiegoś  anonimowego   antypolskiego  wikipedysty,  bowiem   po
pierwsze  żadnego  chrztu Polski w roku 996  nie  było,  a władcy  nasi  doskonale znali  prawo
rzymskie na długo przed  Mieszkiem  I,  tak jak w całej  średniowiecznej  Europie. A  teraz  tego
prawa  nie znają i się  go nie uczą na  studiach  prawniczych bo uczą się  wielu  niewłaściwych
ustaw,  kodeksów  i przepisów  ,ale nie prawa,  to nie jest to samo.
 A  przecież  bez prawa  rzymskiego trudno sobie  wyobrazić poprawne  orzekanie  i rozumienie
zagadnień prawnych.

          Prawo to  sztuka  sprawiedliwości której  trzeba się  uczyć  wiele  lat. 

Prawo  kształtuje politykę , ekonomię , historię i społeczeństwo oraz  służy  jako  pośrednik  w
stosunkach  międzyludzkich. Historia  prawa  wiąże  się  ściśle  z
rozwojem cywilizacji . Starożytne prawo egipskie ,  sięgające  3000  lat  pne,  oparte  było  na
koncepcji Ma'at i  charakteryzowało  się  tradycją, mową retoryczną ,  równością  społeczną  i
bezstronnością. Prawo rzymskie było pod silnym wpływem filozofii greckiej, ale jego szczegółowe
zasady  zostały  opracowane  przez  zawodowych  (  także   greckich)  prawników  i  były  bardzo
wyrafinowane. W ciągu wieków pomiędzy wzrostem i spadkiem od cesarstwa rzymskiego , prawo
zostało przystosowane do radzenia sobie ze zmieniającymi się sytuacjami społecznymi i przeszło
gruntowną kodyfikację pod Teodozjuszem II i Justynianem I Wielkim.  

Niewiele z  tego prawa  mamy już  obecnie w Polsce , można powiedzieć, że  nie mamy  prawa ale
wymyślane  co jakiś  czas  coraz   to nowe  przepisy , które  nie są  prawem  ale  wymysłami  i to
bardzo często niewłaściwymi.

 To samo dotyczy  orzecznictwa  sędziów  oraz  prokuratorów, o ile w ogóle można  ich  wypociny
nazwać  orzecznictwem,  bo orzekania  także  trzeba się  uczyć  i to z  odpowiednich źródeł a nie z
orzeczeń Sądu Najwyższego. 

Wrzask  i kampania w obronie tak zwanej  praworządności    oraz  niezawisłości 
sędziów w Polsce  to była  jawna  przykrywka  dla  ich codziennej  pracy w  sądach polegającej na
nadużyciach i stosowaniu prawa  leninowskiego,   czyli jednolitego  . 

Krytyka    czy to powoływania sędziów  czy to  działalności  Krajowej  Rady Sądownictwa i innych
spraw,  pomija  konsekwentnie  poziom  i jakość  stosowanego orzecznictwa sędziów w Polsce  .
Nawet   tego  zagadnienia  nie  porusza   co  jest  znamienne,  bo  wtłacza  się   ludziom  w  mózgi
propagandowe   określenie   o  niezawisłości  sędziów  co  jest   samowolką  w   orzecznictwie
pozbawioną  kontroli a   nie niezawisłością.  

 Nazywa  się to  naruszaniem  państwa  prawa  i  zasad praworządności ! Doprawdy, lepszego  i
bardziej przewrotnego określenia nie  można  było  propagandowo  wymyślić!   Laikom można
wszystko  wcisnąć   nawet   herezje   i  przewrotność  pod pozorami   prawa   i   praworządności.
Bowiem  określenie  praworządność  składa  się z dwóch słów: z  prawa i  rządzenia  za pomocą
prawa  a  takiego prawa  jakie  było w Polsce  jeszcze  przed  II  wojną światową  od dawna  w
Polsce  jałtańskiej  nie ma.
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Orzecznictwo, judykatura (łac. iudex – sędzia, iudicare – osądzać) – ogół decyzji jednego bądź
wielu  sądów  i  innych  organów  państwa.  Przy  czym  pod  pojęciem  orzeczenia  rozumie  się  tu
zarówno stan faktyczny i  prawny rozstrzygniętej  sprawy,  jak i  sentencję  wyroku oraz samo jej
uzasadnienie.  W Polsce  szczególną  wagę  przywiązuje  się  do  tzw.  tez wyroku,  którymi  są  te
fragmenty sądowego uzasadnienia, w jakich podano propozycje bardziej szczegółowej interpretacji
od  zawartych  w  ustawie  norm  prawnych. Z  kolei  w  systemie   anglosaskim   czyli  common
law zgodnie  z  podziałem  na ratio  decidendi-   powód  rozstrzygnięcia)  –  wiążąca
część wyroku sądowego,   i  obiter dictum większe znaczenie mają pierwsze z nich. 

Obiter dictum (łac. powiedziane mimochodem) 

–   część precedensowego wyroku sądowego w  odróżnieniu  od   ratio  decidendi.  Pojęcie  to
występuje w anglosaskim systemie prawnym (common law).Obiter dicta (l.mn) są formułowane
przy okazji wydawania precedensowego wyroku. Sędzia rozstrzygając sprawę precedensową może
się bowiem podzielić również swoimi spostrzeżeniami w kwestiach mających znaczenie dla  jej
rozstrzygnięcia. Dzięki temu później inni sędziowie, gdy napotkają tę samą kwestię prawną, będą
dysponować  już  pewną  wskazówką  w danym temacie.  Sądy  niskich  instancji  rzadko  bowiem
pozwalają sobie na niezastosowanie się do nawet niewiążącego stanowiska Sądu Najwyższego.

Tylko rationes przysługuje tu bowiem moc powszechnie obowiązująca, podczas gdy dicta, tak jak
orzeczenia sądowe w civil law, mają moc wyłącznie perswazyjną.  W jałtańskim   powojennym
określanym   jako  polski  porządek prawny,  w   przeciwieństwie  do  innych   systemów
prawnych orzecznictwo nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa. 

USTAWA  NORMA  PRAWO  NATURALNE

Sędziowie nie potrafią pisać. Dlatego nie rozumiemy orzeczeń

Dlaczego uzasadnień wyroków tak często nie da się zrozumieć? Bo sędziowie nie umieją ich pisać.
I nikt ich tego nie uczy. Poza tym zwycięża lenistwo . Najgorsze, jest to, że  nie umieją  stosować w
orzecznictwie prawa rzymskiego, bo nie posiadają czegoś co się   nazywa   intuicją prawną i  nie
potrafią  zastosować  prawa  rzymskiego adekwatnie i stosownie do  zakresu  danej  sprawy,  tylko
najczęściej  wtryniają  jakieś  określenie  rzymskie   jako   popisywanie się  wiedzą  ale nie 
umiejętnościami i to też tylko niektórzy  i tylko czasem. 

Czy  ustawa  to jest  zbiór  prawa  ? NIE. Ustawa  to jest zbiór  przepisów, podobnie jak jakiś 
kodeks.  Pod  pojęciem  PRAWO  należy rozumieć  normy prawne ale nie przepisy. Przepisy  mogą 
być   złe lub dobre, właściwe  lub niewłaściwe. Przeważnie  określają  one jakąś  formę  
postępowania w  danej  dziedzinie  lub są to  przepisy określające  ustrój  prawny, służące  organom
do  pracy. 

Norma prawna jest  to   zasada  oraz  określenie  , że organizacje suwerennej władzy ogłaszania i
egzekwowania  prawa  powstały   w  celu  uregulowania stosunków  społecznych . Normy  prawne
określają  prawa  i  obowiązki  jednostek  będących  podmiotami  stosunków  prawnych  w  ramach
obowiązującej w danym momencie jurysdykcji . Właściwe władze państwowe wydają i publikują
podstawowe aspekty norm prawnych poprzez zbiór praw , których muszą przestrzegać osoby pod
tym rządem , co jest dodatkowo gwarantowane przez przymus państwowy . Istnieją dwie kategorie
norm  prawnych: normatywność,  który  reguluje  postępowanie  osób,  oraz  ogólność,  która
obowiązuje nieskończoną liczbę osób i spraw. 
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Teoretycy prawa używają słowa „normatywny” w jego ogólnym znaczeniu, które obejmuje normy
prawne, normy społeczne i normy moralne . Normatywne teorie prawa są wysoce wartościujące i są
splecione z teoriami moralnymi i politycznymi. 

Przykład  podkreślający  różnice  między pozytywną teorią  prawa  a normatywną teorią  prawa
przedstawiono poprzez porównanie ich podejść do prawa deliktów. Podczas gdy teoria pozytywna
stara się wyjaśnić, jakie siły przyczynowe wytworzyły istniejące zasady czynu niedozwolonego,
teoria  normatywna  określa,  jakie  reguły  odpowiedzialności  czynów  niedozwolonych  byłyby
najbardziej uzasadnione. 

Normatywna teoria prawa wykorzystuje osądy do ustalenia najbardziej odpowiedniej reguły do  
zastosowania w rozumowaniu prawniczym i jest pod wpływem teorii moralnych lub politycznych. 

Ogólne teorie normatywne deontologii , utylitaryzmu i etyki cnót to trzy ogólne teorie normatywne,
które w istotny sposób kształtują normatywną teorię prawa: 

Etyka cnoty 

Umieszczając tę teorię w kontekście prawnym, działanie uważa się za słuszne, gdy jednostka, będąc
cnotliwym człowiekiem i  moralnym, dokonuje czynu, który ukazuje istotę ludzkiej doskonałości.

 Stosując  cnotliwe  normy  prawne,  teoria  sądzenia  skoncentrowana  na  cnocie  wykazuje
cechy umiarkowania sędziego , odwagi , temperamentu , inteligencji , mądrości i sprawiedliwości . 
Te doskonałości mogą przekładać się na troskę o słuszność w orzecznictwie dotyczącym cnoty. 

Same normy mogą być modelowane za pomocą logiki,  reguł  lub ontologii,  aby ułatwić proces
wyszukiwania informacji prawnych i przeglądania semantycznego. 

Orzecznictwo ,  czyli teoria  prawa ,  jest  teoretycznym  studium  prawidłowości prawa . W
orzecznictwie  powinno się  dążyć do wyjaśnienia charakteru prawa w jego najbardziej  ogólnej
postaci  oraz  zapewnienie  lepszego  zrozumienia argumentacji  prawnej  i  analogii , systemów
prawnych , instytucji prawnych i właściwego stosowania i roli prawa w społeczeństwie. 

Starożytne  prawo naturalne to   nieśmiertelna   idea, że istnieją racjonalne obiektywne granice
władzy prawodawców. Podstawy prawa są dostępne przez rozum i to z tych praw natury prawa
ludzkie uzyskują jakąkolwiek moc, jaką mają .

Tomasz z Akwinu wyróżnił cztery rodzaje prawa: wieczne, naturalne, boskie i ludzkie:

•Prawo  wieczne  odnosi  się  do  rozumu  Bożego,  znanego  tylko  Bogu. To  jest  Boży  plan  dla
wszechświata. Człowiek potrzebuje tego planu, bo bez niego zupełnie nie miałby kierunku.
•Prawo naturalne jest „uczestnictwem” rozumnych istot ludzkich w odwiecznym prawie, a odkrywa
je rozum
•Boskie prawo jest objawione w pismach i jest pozytywnym prawem Bożym dla ludzkości”.
•Prawo ludzkie jest wspierane przez rozum i stanowione dla dobra wspólnego. 
Prawo naturalne opiera się na „pierwszych zasadach”: 

...to  jest  pierwsze  przykazanie  prawa,  że  należy  czynić  i  promować  dobro,  a  zła
unikać. Wszystkie inne zasady prawa naturalnego opierają się na tym…



Tomasz z  Akwinu czerpał z  Arystotelesa.

O  Arystotelesie  często  mówi  się,  że  jest  ojcem  prawa  naturalnego. Podobnie  jak  jego
filozofowie, Sokrates i  Platon,  Arystoteles  postulował  istnienie naturalnej  sprawiedliwości lub
naturalnego prawa ( dikaion physikon , δικαίον φυσικόν , łac. ius naturale ). Jego związek z prawem
naturalnym  wynika  w  dużej  mierze  z  tego,  jak  został  zinterpretowany  przez Tomasza  z
Akwinu .  Opierało  się  to  na  połączeniu  prawa  naturalnego  i  prawa  naturalnego   Akwinaty,  z
których  to  ostatnie  Arystoteles  zakłada  w  księdze  V Etyki  Nikomachejskiej (Księga  IV Etyki
Eudemejskiej).). Wpływ Akwinaty  był  taki,  aby wpłynąć  na  liczbę  wczesnych przekładów tych
fragmentów,  choć nowsze tłumaczenia czynią je bardziej dosłownie. 

Arystotelesowska teoria sprawiedliwości jest związana z jego ideą złotego środka . Rzeczywiście,
jego podejście do tego, co nazywa „sprawiedliwością polityczną”, wywodzi się z jego dyskusji o
„sprawiedliwym”  jako  cnocie  moralnej  wywodzącej  się  jako  środek  między  przeciwstawnymi
wadami, podobnie jak każda inna cnota, którą opisuje. Jego najdłuższa dyskusja na temat jego teorii
sprawiedliwości  pojawia  się  w Etyce  Nikomachejskiej i  zaczyna  się  od  pytania,  co  to  za
sprawiedliwy czyn. Twierdzi, że termin „sprawiedliwość” w rzeczywistości odnosi się do dwóch
różnych, ale powiązanych ze sobą idei: sprawiedliwości ogólnej i sprawiedliwości partykularnej. 

Kiedy czyny człowieka wobec innych są całkowicie cnotliwe we wszystkich sprawach, Arystoteles
nazywa  je  „sprawiedliwymi”  w  sensie  „powszechnej  sprawiedliwości”; jako  taka,  ta  idea
sprawiedliwości  mniej  lub  bardziej  pokrywa  się  z  cnotą. „Szczególna”  lub  „częściowa
sprawiedliwość” jest  natomiast częścią „powszechnej sprawiedliwości” lub indywidualnej cnoty,
która dotyczy sprawiedliwego traktowania innych. 

Arystoteles  przechodzi  od  tej  bezwarunkowej  dyskusji  o  sprawiedliwości  do  kwalifikowanego
poglądu na sprawiedliwość polityczną, przez co ma na myśli coś bliskiego tematowi nowoczesnej
jurysprudencji. Arystoteles twierdzi, że polityczna sprawiedliwość wywodzi się częściowo z natury,
a  częściowo  jest  kwestią  konwencji.  Można  to  uznać  za  stwierdzenie  podobne  do  poglądów
współczesnych teoretyków prawa naturalnego. 

Arystoteles opisuje pogląd na moralność, a nie system prawa, i dlatego jego uwagi dotyczące
natury dotyczą podstaw moralności ustanowionej jako prawo, a nie samych praw.  I tu leży
sedno  rozumienia  czym jest prawo  bez moralności.

Najlepszy dowód na to, że Arystoteles sądził, że istnieje prawo naturalne, pochodzi z Retoryki , w
której Arystoteles zauważa,  że  oprócz „szczególnych” praw, które każdy naród sobie ustanowił,
istnieje „powszechne” prawo, które jest zgodne z naturą. 

Kontekst tej uwagi sugeruje jednak tylko, że Arystoteles uważał, że retorycznie korzystne może być
odwołanie  się  do  takiego  prawa,  zwłaszcza  gdy  „szczególne”  prawo  własnego  miasta  było
niekorzystne dla prowadzonej sprawy, a nie faktycznie istniało takie prawo. Arystoteles ponadto
uważał  niektórych  kandydatów   prawa naturalne  za  błędne. Arystotelesowskie   Ojcostwo
teoretyczne tradycji prawa naturalnego jest konsekwentnie kwestionowane  przez  współczesnych
materialistycznych  i ateistycznych  niedouków  prawniczych, których  bełkoty pseudoprawnicze
można znaleźć w  wielu  księgarniach. 

           Tylko tacy  Ojcowie  prawa  jak  Arystoteles , Tomasz  z  Akwinu 

 św. Augustyn i  oraz inni  filozofowie  starożytni  są autorytetami   prawniczymi.



Co nie znaczy, że  nie należy  znać dzieł  przedwojennych  polskich prawników  lwowskich, którzy
pisali i wykładali  o prawie  stanowionym  przez  ustawodawcę.Trzeba jednak  mieć na  uwadze
tendencyjność  źródeł  Tomasza z  Akwinu, którego  dzieła  były  kopiowane i przepisywane w
wiekach późniejszych,  przez  co  są zdeformowane poprzez  zamieszczoną  wykładnię i nawiązania
do katolicyzmu oraz  chrześcijaństwa. Kościół  katolicki  zwalczał  starożytną wiedzę  oraz  ją
przerabiał i dopasowywał pod  kątem   własnych doktryn w  celu podpierania się   starożytnymi
dziełami w  spaczonym chrześcijaństwie  jako  chrześcijańskie  nauki. To samo dotyczy  dzieł
świętego   Augustyna  a  nawet   samego   Arystotelesa.W przypadku  zakupienia   takiego  dzieła,
należy  odrzucić wszelkie  chrześcijańskie  interpretacje. 

cd.

Prawo  naturalne,  to nie jest  prawo w dzisiejszym rozumieniu  jako prawo dzikiej  natury  jako
przyrody  .Źródłem prawa natury ma być  wola Boga,  nakaz rozumu lub wrodzonego poczucia
sprawiedliwości  (psychologiczna koncepcja prawa natury). Po rewolucji darwinowskiej prawo to
straciło  dla  zwolenników naturalizmu swój  kategoryczny  wyraz  moralny  i  oznaczać  może  coś
zupełnie  odwrotnego:  wyraz  podporządkowania  się  nieskrępowanym  prawom  rządzącym
biologiczną naturą życia  –  biologiczne  prawo  natury  zdominowane  przez  instynkty.  Do  tak
specyficznie pojmowanego prawa natury odwoływały się nazistowskie Niemcy. 

Zwolennicy  prawa  naturalnego  uznają  je  za  wspólne  wszystkim  kulturom.  Ma  ono  łączyć
wszystkich  ludzi  oraz  –  pomimo wielu  różnic  kulturowych  –  zakładać  pewne  wspólne  zasady
postępowania. 

Według jego zwolenników jest trwałe i nie zmienia się pośród zmian historycznych, zmieniających
się poglądów i obyczajów. Prawa tego nie można człowiekowi odebrać, bo oparte zostało na jego
naturze. Broni ono ludzkiej godności, określa fundamentalne prawa i obowiązki człowieka. Jako
podstawowe  prawa  wymienia  się:  prawo  do  samoposiadania,  prawo  własności,  prawo  do
utrzymania życia, prawo do owoców pracy.

Prawo natury reprezentuje wartości samoistne, autonomiczne, uniwersalne i ponadczasowe, które są
przeciwstawiane prawu pozytywnemu (łac. ius positivum) – stanowionemu w danym czasie przez
określonych ludzi, zmiennemu na przestrzeni dziejów (pozytywizm prawniczy). 

Prawo natury ma uzasadniać (bronić) nienaruszalne prawa człowieka i jako takie jest uważane za
nadrzędne wobec prawa stanowionego,  wobec czego zwolennik prawa natury  jest  zwolniony z
przestrzegania prawa stanowionego, gdy jest ono z nim w sprzeczności.

 Prawo natury  jest  niezmienne,  wspólne  wszystkim ludziom i  można je  poznać  dzięki  refleksji
filozoficznej. 

Dla Hippiasza (VI w. p.n.e.) naturą było to, co ludzi łączy i zgodnie z nią ludzie byli sobie równi.
Prawo natury to  prawo oparte  na tej  pierwotnej,  wspólnej  dla  wszystkich ludzi  naturze.  Prawo
ludzkie natomiast przeciwstawia się tej równości, dzieląc ludzi i pozbawiając ich tego, co odróżnia
ich od siebie. Sprzeciwiając się naturze, prawo ludzkie staje się „tyranem ludzi”. Prawo natury jest
wieczne i niezmienne. Prawo ludzkie natomiast jest przygodne i odmawia się mu wartości. Tezy te
miały istotne konsekwencje dla starożytnej filozofii politycznej. 

Prawo ludzkie stało się prawem opartym wyłącznie na społecznej konwencji, którą można zmieniać
i  dowolnie  kształtować.  Tym  samym  doprowadzono  do  desakralizacji  praw  ludzkich.  Jedność
natury ludzkiej stała się także podstawą kosmopolityzmu, dzięki niej bowiem wszyscy ludzie są
sobie braćmi, niezależnie od tego do jakiego polis należą, czy jakim językiem mówią. 



Przeciwstawienie  prawa  i  natury  zostaje  zradykalizowane  w  filozofii  Antyfonta  (V w.  p.n.e.).
Podobnie jak u Hippiasza, wszyscy ludzie są dla Antyfonta równi wobec prawa natury. Wszelkie
podziały i  wyróżnienia uznane zostały za nieuzasadnione.  Prawo natury jest  wszystkim znane i
wszystkich zobowiązuje,  a  podstawowym jego nakazem jest  zachowanie życia  oraz dążenie do
tego, co przyjemne i co przynosi mu korzyści.  Natura jest  prawdą, natomiast prawa ludzkie są
jedynie mniemaniem. 

Dlatego też należy łamać prawo pozytywne, gdy stoi ono w sprzeczności z prawem natury i jeśli nie
spotka się to z karą. Prawo tworzone przez człowieka opiera się więc wyłącznie na sile i dlatego
roztropność  nakazuje,  aby  go  przestrzegać.  Postępowanie  zgodne  z  prawem  ludzkim  jest
postępowaniem sprawiedliwym. 
Człowiek łamiący nakazy prawa natury nie jest niesprawiedliwy, lecz popełnia zło. Pojęcia dobra i
zła mogą być odnoszone jedynie do prawdziwej rzeczywistości,  a nie do mniemania jakim jest
prawo ludzkie. 

Przestrzeganie  prawa  naturalnego  prowadzi  do  naturalnej sprawiedliwości,  która  wraz  ze
sprawiedliwością stanowioną składa się na sprawiedliwość polityczną. Ponieważ interesy jednostki
i społeczeństwa w sposób konieczny są zbieżne, stąd zbieżne jest też prawo naturalne z prawem
społeczności politycznych. 
Ludzi  odnajdujemy w państwie  ziemskim (civitas  terrena),  w którym przeplatają  się  elementy
państwa diabła i państwa bożego. Utożsamienie prawa z porządkiem prowadzi do przekonania, że
racjonalne działania ludzkie wtedy są moralne, gdy oparte są na obserwacji porządku wszechrzeczy.
Podążając za stoikami św. Augustyn przyjmuje trypartycję prawa na prawo wieczne (lex aeterna,
lex dei, lex divina), prawo naturalne (lex naturalis) i na prawo stanowione (lex temporalis).

 Treścią prawa wiecznego jest naturalny porządek, przenikający wszechnaturę porządek boski, a
jego  istota  sprowadza  się  do  boskiego  rozumu  i  woli.  Jest  to  prawo  wieczne,  niezmienne  i
powszechne.

Lex aeterna uczestniczy w rozumnej naturze człowieka jako prawo naturalne, będące jednocześnie 
prawem racjonalnym (lex rationis) i moralnym (lex naturalis moralis). Prawo naturalne staje się 
subiektywnym przejawem porządku obiektywnego, odnaleźć jego nakazy mogą wszyscy zdolni do 
rozumnej refleksji, przeto nikt nie może zasłaniać się jego nieznajomością.

Prawo doczesne ma swoją przyczynę w ludzkiej inklinacji do zła. Uchodzić może za sprawiedliwe 
tylko, gdy jest wywiedzione z prawa naturalnego, a więc i z wiecznego.

Podkreślony  u  św.  Tomasza  został  charakter  intelektualny  prawa  naturalnego.  Jest  ono
uczestnictwem  rozumnego  człowieka  w  prawie  wiecznym.  Uczestnictwo  to  winno  być  przede
wszystkim czynne, tj. polegające na znajomości i przestrzeganiu prawa wiecznego przez człowieka.
Prawo naturalne pozwala ludziom odróżnić dobro od zła. Trwale pozostaje ono w człowieku, póki
jest  on istotą  rozumną.  Poznanie  norm,  zawartych w lex  naturalis,  następuje  wraz  z  rozwojem
rozumu.  Rozum  określa  naturalne  cele  człowieka,  do  których  realizacji  posłuży  wola.  Prawo
naturalne  jest  częścią  prawa  wiecznego,  znajdującą  się  w  granicach  poznawczych  możliwości
człowieka. Jest ono powszechne i niezmienne, podstawowe jego zasady obowiązują powszechnie
pod względem zarówno przedmiotowym, jak i podmiotowym.

Prawo pozytywne rodzi się z tego powodu, iż człowiek nie potrafi z pomocą rozumu poznać w
pełni  prawa  wiecznego.  Dociera  do  pewnych  ogólnych  zasad,  nie  umie  jednak  rozpoznać
szczegółowych nakazów, adekwatnych do konkretnych stanów faktycznych. Stąd prawo pozytywne
jest uzupełnieniem prawa naturalnego. Nie wiąże ono sumienia, lecz należy je przestrzegać dopóty,
dopóki nie stoi ono w sprzeczności z prawem boskim.



                    Prawo boskie otrzymał człowiek w objawieniu.

 Prawo  rzymskie i inne prawa  starożytne  także ale za  pomocą ludzkiej  ręki. 

Gustav Radbruch określił jakie warunki powinno spełniać prawo natury nie określając jaka ma być
jego treść. Prawo jednak nie może zawierać dowolnej treści. Według niego istnieją zasady prawne
silniejsze od wszystkich przepisów prawnych wobec czego ustawa pozbawiona tych zasad nie ma
mocy obowiązującej (jest „ustawowym bezprawiem”). 

Zasady  te  określił  jako  prawo  naturalne  bądź  rozumowe.  Twierdził,  że  ludzie  mają  pewne
wyobrażenia o prawie i jego naturze – jest im dana idea prawa, która zawiera w sobie 3 elementy:

1.postulat sprawiedliwości – aby prawo było jednakowe dla wszystkich
2.idea dobra powszechnego – musi istnieć wyobrażenie, że prawo służy dobru powszechnemu
3.pewność prawa – z czego wynika bezpieczeństwo prawne

Lon Luvois Fuller – Prawo, aby mogło nim być, musi spełniać określone warunki, które nazwał
wewnętrzną  moralnością  prawa  lub  formalnym  prawem  natury.  Warunki  te  uniemożliwiają
realizowanie prawa niesprawiedliwego. Zgodnie z nimi prawo powinno być:

1.ogólne mające uniwersalne zasady dla wszystkich
2.należycie ogłoszone aby było powszechnie znane
3.może dotyczyć jedynie zachowań mających nastąpić w przyszłości
4.jasne, czyli zrozumiałe dla wszystkich
5.wewnętrznie niesprzeczne
6.wymagające stanów możliwych do zrealizowania
7.stabilne, czyli zmiany w nim powinny przebiegać stosunkowo rzadko

Rudolf Stammler:  Prawem natury jest prawo uznane za sprawiedliwe we wspólnocie wolnych 
ludzi, w której każdy byłby traktowany sprawiedliwie przez wszystkich .
………………………….

           A  jak  ja  jestem  traktowana  przez  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  ? 
Od  roku czasu  jestem  traktowana  niewłaściwie  , rzekomo  nie jestem  uprawnioną  stroną a
nią  jestem w świetle  przepisów  i tak dalej  zgodnie z  moimi  pismami  procesowymi. 
W  związku z  tym wnoszę o  ukaranie  Sędzi  Joanny Wegner  usunięciem jej ze  stanowiska  sędzi
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  za  popełnione w niniejszej  sprawie  nadużycia  czyli
przestępstwa  umyślne. 

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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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ADRESAT: 
SĘDZIA  NSA  Przewodniczący VI Wydziału  Zdzisław  Romanowski 

W  nawiązaniu do mojego pisma do Pana Sędziego ( pismo załączone poniżej)  załączam  dla  Pana
Sędziego  moje  pismo z dnia  31  grudnia  2021  jako  odpowiedź na skargę z dnia  20  grudnia
oraz  jako załącznik do  wniosku  dyscyplinarnego  przeciwko  Sędzi  Joannie Wegner.   Jak wynika
z  załączonego  poniżej  mojego pisma  jest ona winna     fałszowania  akt, fałszowania  sygnatur,
sfingowania     toku postępowania  sądowego w  celu  niedopuszczenia  mojej skargi na decyzję
Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego. Jeśli Pan Sędzia  także za  tym  stał  i  brał  udział w
układzie   z   Sędzią  Wegner,  będę   zmuszona  zaskarżyć   także   Pana   do    Rzecznika
Dyscyplinarnego  za  współudział w  tym  procederze   prowadzonym na moją szkodę  oraz   na
szkodę  Idea  Banku i jego właściciela  Pana Leszka Czarneckiego.

W  związku  z  powyższym  domagam się   przywrócenia   mojej  skargi  która   była  wniesiona
prawidłowo  do WSA  wg  poniższych  wywodów  i unieważnienia  sfingowanego  przez  Sędzię
Wegner   toku   postępowania.   W  przeciwnym wypadku uznam,że   Pan   Przewodniczący  VI
Wydziału  WSA działa w  układzie  sprawczym z  Sędzią  Wegner  an moją szkodę.

Uprzejmie oczekuję  odpowiedzi. 

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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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  Do wiadomości:                                          
Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie 
  informacja@warszawa.wsa.gov.pl

W  związku z  moim wnioskiem  dyscyplinarnym z dnia  29 grudnia  2021  
przeciwko  Sędzi  WSA  Joannie  Wegner  załączam dla  NSA  a  przy  okazji  także 
dla  WSA    pismo odpowiedź   na moje pismo     skargowe z dnia   20 grudnia  2021  
dot.  tej samej  sprawy.  Naczelny Sąd  Administracyjny może się powoływać  na tę 
udzieloną mi  z  WIS  odpowiedź,  która  jest  niewłaściwa  i nieprawidłowa dlatego  
załączam  moją  odpowiedź  na   pismo z  WIS. Poniższe  pismo  ma  także  charakter
sprecyzowania  mojego wniosku  dyscyplinarnego. 

Odpowiedź na pismo z dnia 31  grudnia 2021.0.1805  od  WIS
  nr pisma  WIS 04/1736/2
adresat i nadawca  pisma:  WSA  Ewa  Marcinkowska

Niestety Pani sędzia  poświadczyła  nieprawdę w piśmie do  mnie  albo nie zapoznała
się z  aktami  sprawy  o moimi skargami i zażaleniami  oraz  innymi pismami  
procesowymi.
Pani sędzia  pisze w p2. swojego pisma  , że  rzekomo  nie wniosłam  środka 
odwoławczego od  postanowienia  BFG  . Jest to niezgodne ze  stanem  faktycznym  
sprawy.    W  moim piśmie z dnia 11  stycznia 2021  napisałam  :

SKARGA  NA  DECYZJĘ  BANKOWEGO  FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 
W  dniu 31  grudnia wniosłam za  pośrednictwem  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  skargę:

                                                                   1.



                                                              WOJEWÓDZKI SĄD  ADMINISTRACYJNY
                                                                                    w  Warszawie 
                                                                        za pośrednictwem  organu to jest  BFG
                                                                            Bankowy Fundusz  Gwarancyjny

                                                                    na email       kancelaria@bfg.pl

         Ale  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  nie  przekazał  tej skargi do WSA.

26 stycznia  2021  wniosłam  poniższe  pismo :
                                                                      informacja@warszawa.wsa.gov.pl  
                                                          Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                              ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa 

SYGN VI  DK / WA 4 /21 – sygnaturę  podano  mi  przez  telefon w sekretariacie  WSA.
W  sprawie skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 stycznia  2021
Informuję  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny, że  pismem z dnia  26 stycznia  2021  
powiadomiłam  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny o konieczności przeniesienia  mojej skargi  do  
WSA.Na moje  pismo  nie otrzymałam  odpowiedzi  i jej na  pewno nie  otrzymam, ponieważ  moja
skarga  jest kluczowa w  tej  sprawie  i od  mojej skargi zależy  przyszłość  Idea  Banku.
W  związku z  czym wnoszę o  uwzględnienie  mojej skargi z dnia 11  stycznia  2021   roku  . 

1  lutego 2021  otrzymałam   od  WSA  pismo na  sygnaturę  VI DK/Wa 4/21 o treści, że  moja  
skarga na decyzję  BFG została  przekazana   przez  WSA  do BFG  oraz, że  WSA  nie  
otrzymał z   BFG   odpowiedzi na  moją skargę.

4  lutego wniosłam do WSA  emailem   poniższe  pismo  :  

                                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                    informacja@warszawa.wsa.gov.pl
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21 z dnia 1  luty 2021 -  zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 
dnia 13  stycznia 2021.
Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  z dnia 30 grudnia  2020   
roku.Na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30 sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi  które  stwierdzają, że: 
Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to 
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne  
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz 
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.

                                                                 2.
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W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek 
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

A  także wnoszę o  zastosowanie  przez  WSA przepisu  poniższego to jest  rozpoznanie  skargi 

 §2.Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie 
skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny
przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości

Do wiadomości  : 
Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny 
kancelaria@bfg.pl

Skan własnoręcznego   podpisu.                                      Krystyna Ziemlańska

Razem   stron  43  plik PDF.

NA POWYŻSZE  PISMO NIE OTRZYMAŁAM  ODPOWIEDZI  ani nie  wpłynęła do WSA  z  
BFG  odpowiedź na  moją  skargę.

8 marca  WSA  wystosował  do mnie  pismo odebrane  11  marca  na  zmienioną   bez powodu 
sygnaturę VI SA  Wa  232/21    to jest  spreparowane i  niewłaściwe wezwanie do  usunięcia  
braków  formalnych , nie przeznaczonych dla  mnie    ale  dla klientów  IDEA  BANKu  o tym, że 
mam  przedstawić-  co było niezasadne  i  niewłaściwe   wobec  mojej skargi-  nr obligacji  , 
rachunku  bankowego   dane  domu  maklerskiego  itp., co   było bez  związku z  moją skargą. 

Kolejne wezwanie  z  WSA  zostało  wysłane do mnie na  pierwszą  czyli  prawidłową  sygnaturę   
VI DK/Wa 4/21  o treści,że mam  sprecyzować  moje  pismo z dnia 4  lutego, podpisać  je i 
sprecyzować. Czy  moje  pismo  jest  mało zrozumiałe  ? Na pewno  nie ale chodziło  o 
zablokowanie mojej skargi poprzez  wymyślanie  braków  formalnych.

  18 lutego ten sam  WSA  wysłał  do  mnie  inne  wezwanie na zmienioną sygnaturę 
VI SA  Wa  232/21  że mam  uzupełnić  braki formalne  poprzez  podpisanie skargi  jakiej do tej 
sygnatury  nie wnosiłam.  Czyli, że  dostałam  fałszerstwo  i  wymyślone  braki formalne  na celowo
zmienioną  sygnaturę   . 

23  lutego wniosłam   pocztą  na zmienioną sygnaturę  tę samą skargę  której była   przekazana do  
BFG i na którą  BFG   nie udzielił    sądowi  odpowiedzi.  Czyli, że  zachodzi  jawne  mataczenie ze
strony WSA z  sygnaturami oraz z  moją skargą.  

 Natomiast  pismo  z dnia 4  luty    wniosłam  pocztą  ponownie podpisane   przy  piśmie z dnia
24  luty, oto to pismo  :

                                                                  Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                      
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
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Odpowiedź  w sprawie 
Sygn akt VI DK Wa 4/21  z dnia 15  luty 2021   wezwanie do sprecyzowania pisma 
 w sprawie  ze  skargi  na  decyzję z dnia 30  grudnia  2020 r. 
Nr  DPR.720.2.2019,   DPR.720.4.2019   , DPR.720.8.2019,   DPR.720.9.2019

dotyczy także  
Sygnatury   akt  VI  SA/Wa 232/21 z dnia 18 luty 2021  wezwanie do  usunięcia  braków  
formalnych    -  odpowiedź  wysłana  do  WSA w  dniu 24  luty 2021. 

                                          Odpowiedź na  wezwanie  z dnia 15 luty 2021 
                                           do sprecyzowania pisma z dnia 4  luty 2021.

W  dniu 1  luty 2021  sąd  wystosował  do  mnie pismo  o treści, że  ze  strony  Bankowego
Funduszu  Gwarancyjnego doszło do  niedopełnienia  obowiązków to jest  przekazania w  terminie
skargi wraz   odpowiedzią na  skargę w  ciągu  30 dni  co uniemożliwia  nadanie  sprawie dalaszego
biegu.W   z wiązku  z  tym pismem, wniosłam  ze  swojej  strony  pismo   w  dniu 4 luty w  którym
powołuję się na  przepisy  kpa, które  stwierdzają na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30
sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  że: 

Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to 
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne  
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz 
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.
W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek 
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

WOBEC  CZEGO DOMAGAM SIĘ  
wymierzenia  grzywny  dla  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  zgodnie z powyższym  
 za  niezastosowanie się  do  obowiązku  przekazania   mojej  skargi do  WSA  oraz  nie udzielenia  
odpowiedzi na  tę skargę   -   a w  przypadku   określonym w  pargf 2 :  §2.Jeżeli organ nie 
przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny – domgama się  od  Sądu  na żądanie 
skarżącego rozpoznania  sprawy na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i 
prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości   .

                                                                            mgr Krystyna Ziemlańska

23  marca  WSA  wystosował  do  mnie  kolejne  sfałszowane  czyli spreparowane wezwanie do
uiszczenia wpisu  na  kolejną  zmienioną sygnaturę pod  którą  nie było żadnych  akt :
SYGN VI SO  /  Wa 2/21 .  Chodziło o  moje  pismo  z  dnia 4  luty i  24  luty  w  sprawie
wymierzenia  grzywny  dla BFG  ale  które  było  wniesione na  inną  sygnaturę. 

W  jakim celu WSA  ponownie zmienił   sygnaturę  jeśli  nie   tylko po to aby  fałszować
przebieg  postępowania  i nie dopuścić  mojej skargi ?  
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23  marca  WSA  na  zmienioną  niezasadnie  ale podstępnie  w.w sygnaturę   VI SO  / Wa 2/21
spreparował  wezwanie  o nadesłanie odpisów wniosku z dnia  4  lutego i  pisma z dnia 23  luty  
które  były wniesione  prawidłowo   na  Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21.

W  związku z  faktem, że  już w  końcu  nie wiedziałam  która  sygnatura  była  dla mojej  skargi 
prawidłowa,  dalsze  pisma  procesowe wnosiłam na skutek  wyżej wykazanego mataczenia  WSA  
na  zmienione sygnatury, są one w  aktach w WSA.

Nadal  jednak  nie  nadeszła  odpowiedź  od  BFG  na wysłaną do  nich  przez  WSA  moją skargę  
ale  wniosłam  ponownie  tę samą  skargę  tylko na  drugą  zmienioną sygnaturę,  która  była 
zmieniona  jako podstęp  aby  nie  uwzględnić  mojej  pierwszej skargi  wysłanej do BFG  zupełnie 
nieprawidłowo,  ponieważ  BFG  otrzymał  ode  mnie  kopię  tej  samej  skargi. 

2  kwietnia  wniosłam  kluczowe  pismo  ale  na sfałszowaną w  WSA  sygnaturę,  przez  co tok  
postępowania  był nieprawidłowy a  moja skarga  nadal  była nie  rozpatrzona. Oto  to pismo  :

Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  2  kwietnia    2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 
w  związku z poprzednią  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21  oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 
w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                               POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

W  odpowiedzi  czyli fałszerstwie  WSA  Joanny Wegner z dnia  14  kwietnia  2021  które  to pismo
sędzia  Wegner  spreparowała  na sygnaturę    VI SA/Wa  232/21  o treści, że  WSA  czyli sędzia  
Wegner  odrzuca  moją skargę  . W  tym fałszerstwie  Sędzia Wegner  twierdzi, że  rzekomo nie  
uzupełniłam w  terminie  braków  formalnych ale  nie  celowo  o rozmyślnie nie  pisze  o  które  
wezwanie  chodzi  i o którą  sygnaturę  na wezwaniu, tak , że  można  odnieść wrażenie,że  chodzi o
jedną  i tę samą  sygnaturę a  ni kilka  zmienianych co  chwila  przy każdym wezwaniu.
Czyli, że  sędzia  Wegner    poświadczyła  nieprawdę w  swoim  postanowieniu  o odrzuceniu skargi
które  wysłała  do  mnie na zmienioną sygnaturę   VI SA/Wa  232/21 .A  przecież  na tę zmienioną 
sygnaturę  wniosłam  prawidłowo  tę samą skargę z odpisem.   Tak wynika z  moich  pism do  
WSA.  
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Dnia  20 kwietnia  napisałam  nast. Pismo  :

 Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                                               
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
SYGN akt  VI W  SA/  Wa 232/21 z dnia  14  kwietnia  2021  
- postanowienie  o odrzuceniu skargi.

Informuję  Sąd, że  na  nadesłane  mi postanowienie  o odrzuceniu  skargi  nie  może 
 przysługiwać zażalenie, ponieważ    Sąd  posługuje się w korespondencji ze  mną  trzema różnymi  
sygnaturami.  Nie wiadomo  zatem,  która  sygnatura  jest właściwa dla  mojej skargi.

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 

poprzednia  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21 
 oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 .

Sprawa  powinna  posiadać  jedną  sygnaturę a nie  kilka. 

W  dniu 2  kwietnia  wniosłam  pismo w  sprawie  niezasadności  postępowania  w związku z
brakiem podstaw  prawnych do  prowadzenia działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny
-  do Sygnatury   VI  SO/  Wa  2/21  -  na które  to pismo  Sąd  nie udzielił  mi  odpowiedzi.

Uznaję, że  zmiana  sygnatur  jest  mataczeniem ze  strony Sądu, ponieważ  moja  skarga  jest nie
oddalenia.   Tym  nie  mniej,   moje  ostatnie  pismo  z  dnia  2   kwietnia  podważa  zasadność
postępowania  w sprawie  zaskarżania  Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego  wg treści  tego
pisma.    Ponieważ  Sąd  zmieniał  kilkakrotnie  sygnatury   w  korespondencji  ze  mną,  ponownie
wnoszę  to samo pismo z dnia  2  kwietnia  do  Sygnatury  akt VI A  SA/  Wa 232/21 .

Tym  samym  moja skarga  stała się  nieaktualna  jak też skargi innych  osób i podmiotów, ponieważ
status   prawny  Bankowego   Funduszu  Gwarancyjnego   nie  uprawnia     tej  instytucji  do
występowania  na podstawie  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego  ani na podstawie  Prawa  o
Postępowaniu  przed  Sądami  Administracyjnymi.   Sąd  powinien  był to  stwierdzić od  razu
zamiast  procedować  różne skargi  i powinien  był  o  tym zawiadomić wszystkich skarżących    
 i nie wiem dlaczego tego nie uczynił?  

W  dniu   6  maja wystosowałam do  WSA  pismo  :

                                                              Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  WarszawaDotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
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Odpowiedź  do 
SYGN akt  VI A  SO/  Wa 2/21 z dnia  28   kwietnia  2021    - postanowienie  odebrane w dniu 6  
maja 2021.- postanowienie  o odrzuceniu skargi  od  Przewodniczącej VI  Wydziału  SA  Joanny 
Wegner.
Informuję  Sędzię  Joannę Wegner  o wniesieniu  przeciwko  niej zawiadomienia  o  przestępstwie
do właściwego  organu ścigania  z powodu  popełnienia  przestępstwa  naruszenia Art.  270  KK -
§  1. KK:  
 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
Przestępstwo  to polega na  fałszowaniu sygnatur  do  powyższego postępowania  poprzez  celowe
stworzenie  kilku   sygnatur   zamiast jednej ,  w  celu  oddalenia  moich pism skargowych  i
fałszowania postanowień  z   naruszenia  Art.   271  KK  oraz  Art.  231 KK    przekroczenie
uprawnień.

Sędzia Sądu  Administracyjnego  powinna znać  przepisy  prawa  i powinna wiedzieć, 

  zgodnie z  moimi  pismami  z dnia  2  i  20 kwietnia   wniesionymi  do 

 Sygnatur   VI SO Wa 2/ 21   -  sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

oraz  VI W  SA /Wa   232/21 - sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

-   że   postępowanie   jest  niezasadne  z  powodu  braku  podstawy   prawnej   do  prowadzenia
działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny jako  organ administracji  publicznej  na
podstawie  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  oraz  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego
- jak  to wykazuję w  pismach z dnia  2 i 20  kwietnia 2021.

  Moja  skarga  w    świetle  tych  pism  jest  także  niezasadna, ale  zawierała  te  okoliczności
opisane  szczegółowo w  pismach z dnia 2 i 20  kwietnia , które  Sędzia  Wegner  pominęła  zamiast
umorzyć  postępowanie  jako   pozbawione podstaw  prawnych  lub je oddalić .

Zamiast  to uczynić  Sędzia  Wegner  nadsyła  mi  kolejne  postanowienia  do różnych sygnatur ,
które   sobie wymyśliła  aby odpowiednio  kombinować  i nie dopuścić  mojej  interwencji .
Zważywszy  powyższe,  Sędzia  Wegner  powinna  być   odsunięta  od  tego postępowania  .
Może  się  także  sama  usunąć  , nikt  jej tego nie  zabrania.
Może  także  uwzględnić  moje  pisma z dnia  2 i 20  kwietnia  2021   roku  zamiast  kombinować z
sygnaturami i podrabiać  kolejne  postanowienia, pozbawione  podstaw  prawnych, tak samo  jak
pozbawione jest  podstaw  prawnych wszczęte   postępowanie  w  sprawie   Bankowy  Fundusz
Gwarancyjny  i Idea  Bank.
W  załączeniu  po  raz  trzeci  pismo z dnia 2  i  kwietnia 2021.
                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
         

   W  odpowiedzi  na  powyższe  pismo  30   kwietnia   sędzia  Wegner   bezczelnie
spreparowała  do mnie  kolejne  postanowienie  do  sfałszowanej  i zmienionej sygnatury
jako podstęp  Sygn  VI  SO/Wa  2/21  o odrzuceniu  mojego wniosku  o wymierzenie
grzywny  dla  BFG  pisząc w  uzasadnieniu, że  nie uściłam także wpisu od  tego mojego
wniosku  jako pretekst  do spreparowania  tego postanowienia.
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Walcząc  dalej z  fałszerstwami  sędzi Wegner dnia  7  maja napisałam w  piśmie do WSA:

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                   
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
Dotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

Odpowiedź na  pismo z  Sądu z dnia  30 kwietnia  2021  Sygnatura  akt  VI SA/Wa  232 /21  od
starszego sekretarza  sądowego  Katarzyny Zielińskiej,  informuję,  co następuje:

- w dniu  6  maja  2021  w  piśmie do Sądu wypowiedziałam się  na temat  fałszowania  sygnatur
przez  Sędzię  Wegner 

- do  tego pisma  po raz  trzeci  zostało załączone  moje  pismo z dnia  2 i 20  kwietnia w sprawie
niezasadności  wszczętego postępowania

- w  piśmie do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego  Katarzyny
Zielińskiej   znajduje się  poświadczenie nieprawdy, że  rzekomo  moja  skarga  została  przekazana
za  pośrednictwem  BFG  do Sądu  co nie miało  miejsca -  i dlatego  rzekomo  została  zmieniona
sygnatura  na  Sygn  VI SA/ Wa 231/ 21- wg  treści  tego  pisma preparacji.

-  następnie w  tym samym zdaniu  cytowanym powyżej – o  rzekomym  przekazanie  przez  organ
skargi  wniesionej  za  pośrednictwem BFG  -  który to  BFG żadnej  mojej skargi nie  przekazał-
sekretarz  sądowa   Katarzyna Zielińska  pisze  o tym, że  po  tym przekazaniu  którego nie  było,
została  nadana  Sygnatura  VI  SA/Wa  232/ 21.

W  takim  razie  skąd się  wzięła  Sygnatura   akt  VI SO/ Wa/2/21  ? 

 Dlaczego  została  zmieniona  ? W  jakim celu  i  przez  kogo  ?

-  następnie pismo  do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego
Katarzyny Zielińskiej  nie jest zatytułowane  jako zarządzenie , a  powinno być  w  ten sposób
zatytułowane   ; z tego powodu  nie jest to żadne , zarządzenie  ale  jakieś  prywatne  pismo, które
nie ma mocy urzędowej.

 Dla porównania   w dniu  23 marca 2021  zostało sporządzone  doręczenie   odpisu zarządzenia
Sygn  VI  SO/ Wa 2/21 wezwanie z  inną    celowo  zmienioną sygnaturą  do  uiszczenia wpisu-   a
wyżej  wymienione pismo z dnia  30 kwietnia  2021  nie jest  doręczeniem  zarządzenia . Wobec
powyższego pismo  to,  które  nie  posiada  jednoznacznego charakteru i zawiera  poświadczenie
nieprawdy z  naruszenia  Art. 271  KK  przez  starszego sekretarza  sądowego  Katarzynę Zielińską
nie może  być  uznane  za  zarządzenie. Oczekuję na  odpowiedź na  pismo z dnia  2, 20  kwietnia
oraz  6  maja  2021 w  sprawie  niezasadności  wszczętego postępowania. 
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30 kwietnia otrzymałam  poświadczenie nieprawdy w sprawie zmienianych sygnatur  od sekretarz
Zielińskiej,  która   kłamie  w  swoim  piśmie,że  (....)  po  przekazaniu   przez   organ   skagi  za
pośrednictwem  BFG  - o czym  jak nie byłam  powiadomiona ani o odpowiedzi na  tę  moją
skargę- że  została  jej  nadana  nowa  sygnatura Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  a  dokumenty spod
Sygnatury  akt  VI DK / Wa   4/21 zostały  rzekomo włączone do Sygn   VI  SA/Wa  232/21 . 

Jednak  nei  byłam  przez  WSA  powiadomiona o  tym fakcie  tylko  WSA zmienił  trzeci raz
sygnaturę  specjalnie  do  oddalenia   mojego  wniosku w  sprawie   grzywny  dla   BFG  i   nie
otrzymałam  także  żadnej  odpowiedzi  od  BFG   na moją skargę. W  tym świetle  pismo od
sekretarz  Zielińskiej  jet  niewiarygodne oraz  kłamliwe.Pismo  to ponadto nie odnosi się do  tej
trzeciej zmienionej  sygnatury Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 .

24  maja  napisałam do  WSA  pismo w  sprawie  fałszowania sygnatur :

                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                                    
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
                                                                               

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

Dotyczy   Sygn akt  VI SA/Wa 232 / 21 z dnia  19 maja  2021-
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o  odrzuceniu  skargi  postanowieniem  
Sądu z dnia  6  kwietnia  2021  -
oraz
Sygnatury  akt     VI  SO/Wwa  2/21 z dnia  19  maja  2021 -
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o zakonczeniu  sprawy  postanowieniem
z dnia 28 kwietnia  2021   roku.

W  nawiązaniu  do powyższych  pism  uprzejmie  informuję  Sąd, że sygnatury  na tych  pismach  
nie dotyczą  mojej  skargi.  Musiała  zajść  jakaś  pomyłka  lub    niedopatrzenie  co do  sygnatur.

Właściwa  sygnatura  dla  mojej  skargi  to Sygn  VI  DK  / Wa  21.

 W dniu  26 stycznia  do tej sygnaturu wniosłam  pismo  o powiadomieniu Bankowego  Funduszu 
Gwarancyjnego o   konieczności  przeniesienia  mojej skargi do WSA. Na pismo  nie udzielono mi  
odpowiedzi.

W  dniu 1  luty  2021  do  tej samej  Sygnatury  akt  VI  DK  / Wa  21  Sąd  wysłał  do  mnie  
pismo  o wykonaniu  zarządzenia  Przewodniczącego  VI Wydziału z dnia  13 stycznia  2021  roku, 
o  braku  przeniesienia  mojej skargi  ze  strony  BFG.

                                                                        9.



W  dniu  4  luty  2021  wystosowałam do  Sądu  do  Sygn  akt VI  DK  / Wa  21 pismo   w sprawie 
wymierzenia  grzywny  Bankowemu  Funduszowi  Gwarancyjnemu  za  celowe  nie  przekazanie 
skargi.

W  dniu  15  luty  Sąd  wystosował  do  mnie   wezwanie  do  sprecyzowania   pisma 
 do Sygn akt  VI DK  /Wa 21.

W  dniu  24  luty 2021  wniosłam do  Sądu pismo – odpowiedź    na   to  wezwanie do  
sprecyzowania  pisma  do  tej samej  Sygnatury  akt   VI DK  / Wa  21.

W  międzyczasie w  dniu   18  luty 2021  Sąd  wystosował  do  mnie  kolejne  wezwanie  -  niestety 
niewłaściwie  oznaczone  - pod  Sygnaturą  akt  VI  SA/ Wa   232  / 21 
do usunięcia  braków  formalnych  poprzez  podpisanie  pisma.

Braki  zostały  usunięte,  pismo  zostało  wysłane  pocztą  podpisane ale do  zmienionej  sygnatury. 

Dalej  Sąd  już    posługiwał się zmienioną  sygnaturą,  bez uzasadnienia  tej zmiany .

Następnie  ponownie  została  zmieniona  sygnatura przez  Sąd  - w doręczeniu  odpisu zarządzenia 
z dnia  23  marca  2021  - na Sygnaturę  akt   VI  SO/ Wa   2/21 – i tak  dalej.

Wnosiłam  pisma  do  tych zmienionych sygnatur, sądząc, że  Sąd  ma  rację,  jednak  Sąd  moim 
zdaniem  mataczył,  niestety.

Nie chcę  obrażać  tym stwierdzeniem Sądu ale  właściwą  sygnaturą  akt dla mojej skargi  była od  
początku  Sygnatura   VI DK / Wa 4 /21 . 

Nie  można   uznać nadesłanych   mi dwóch   ostatnich  pism  od  sekretarz  sądowej, jak też  
poprzednich  wezwań  i innych zarządzeń oraz  postanowień  które  Sąd  do  mnie  wystosował   
pod  innymi  zmienionymi  sygnaturami za  właściwe, ponieważ  nie dotyczyły  one  prawidłowej   
sygnatury   mojej skargi.

W  związku z  powyższym, wnoszę o  przywrócenie  prawidłowej sygnatury  do której  ponownie 
wnoszę  pismo dotyczące    nieprawidłowej  właściwości  sądu  dla  postępowania dotyczącego  
Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  wraz z  nałożeniem  grzywny  dla  BFG  na podstawie  
moich pism w  tej  sprawie z dnia   4  i 24   luty 2021.

W  załączeniu moje  pisma  oraz  pisma  z Sądu  dotyczące  prawidłowej  Sygnatury akt
VI  DK  /  Wa  4/  21  oraz  pismo w  sprawie  złej właściwości  sądu.
Dwa odpisy załączono.

POTEM  kilkakrotnie wnosiłam  to samo pismo  :
  PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  
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Dotyczy Sygn    akt    VI  DK/Wa 4/21 
w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                                 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

19 czerwca  wniosłam do WSA  kolejne  pismo dot. 
 zmienianych  niezasadnie  sygnatur:

          informacja@warszawa.wsa.gov.pl  
                                                           Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                                            ul. Pankiewicza 4 
                                                                                    00- 696 Warszawa 
ZAŻALENIE 

Pismo  dotyczy  
 Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   w  związku z   Sygnaturą  akt VI DK Wa 4/21 
oraz SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21 
                   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
                        Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019
   

w  sprawie  udzielonej mi  odpowiedzi z dnia  14  czerwca  2021 -od  Katarzyny Zielińskiej
starszego sekretarza  sądowego  .

Udzielono mi  odpowiedź  jest poświadczeniem  nieprawdy   z  naruszenia  Art. 271  KK  jak  też
jest to tworzenie  fałszywych dowodów na potrzeby  niewłaściwego  postępowania .
W  tym piśmie,  wystosowanym do  mnie na  zmienioną  Sygnaturę  VI SA 232/21    sekretarz
sądowa  Katarzyna  Zielińska  ,zamieściła  długi  wywód  dotyczący  sygnatur  oraz   poświadczyła
nieprawdę na  stronie   3   tego  pisma,  że  rzekomo  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  miał
przekazać  moją skargę do  Sądu wraz z  odpowiedzią na tę skargę.

Jest to   niestety  kłamstwo  i nieprawda.  Nie  otrzymałam żadnego pisma z  Sądu  o tym, że  BFG 
przekazał  moją skargę i także  nie  otrzymałam  żadnej  odpowiedzi  na tę skargę   ani   z Sądu ani 
od  BFG.

Ponieważ    rzekomo  ta  skarga  miała  wpłynąć do  Sądu  za  pośrednictwem  BFG, proszę  o    
natychmiastowe   nadesłanie mi  dowodu  wpływu tej skargi  oraz  udzielonej na tę skargę  
odpowiedzi w formie  skanów emailem  lub xerokopii  pocztą  dokumentów  takich jak :
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1. -  xerokopia koperty  kolor   to  jest  przesyłki do  Sądu z  tą  moją skargą  i dowód  nadania  jeśli 
taki  był  czyli polecony  lub kurier  etc.

2. -  dowód  wpływu   skargi  do Sądu z pieczątką  Biura Podawczego i datą wpływu oraz  z  liczbą 
stron skargi  jak też  cały odpis  skargi 

3. - xerokopię  udzielonej rzekomo  odpowiedzi  na tę skargę  jakiej  ja  nigdy nie  otrzymałam  -bo 
gdyby  taka odpowiedź  wpłynęła  Sąd  miał  obowiązek  doręczyć mi  odpis  tej odpowiedzi 

4. -  wykazanie sposobu  procedowania  tej skargi  która  miała  wpłynąć  od  BFG

5. -  kopię  udzielonej  dla BFG  odpowiedzi na tę skargę

Jak wynika  z  moich danych w  mojej skardze,  znajdowało się  zawiadomienie  o  przestępstwie z
dnia  4  stycznia  wniesione do  Prokuratory  Okręgowej w Warszawie  w którym jest mowa o
braku sprecyzowanej  podstawy  prawnej  do  prowadzenia działalności  przez  BFG  oraz  zarzut
wykorzystania   mojej   korespondencji  w  obiegu wewnętrznym  przez  BFG  oraz  KNF  co
zaskutkowało   błyskawicznym   przejęciem   Idea   Banku    przez   Bank   Pekao  SA  we
współdziałaniu z  BFG  oraz  KNF.

Sąd  nie wziął  tego  pisma  oraz  zawiadomienia pod uwagę- ciekawe dlaczego ?

Ponieważ  nie  otrzymałam z  Sądu  żadnej  odpowiedzi  z  BFG na  moją skargę,   rzekomo  
wniesioną  przez BFG,  uznaję  pismo  sekretarz  sądowej Katarzyny Zielińskiej  za  umyślne 
poświadczenie nieprawdy  czyli kłamstwo  .
Na  odpowiedź z  BFG  przysługiwała  mi  moja odpowiedź  czyli zajęcie  stanowiska  ,a skoro  
takiej  odpowiedzi  Sąd nie  nadesłał   mi, to znaczy,  że  BFG  nie przenosił  żadnej  mojej skargi, 
chyba, że  otrzymam  wyżej  wymienione  kopie . Jak wynika z  w.w  pisma  sekretarz  sądowej- z 
dnia 14 czerwca 2021  roku- dokumenty  zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą 

W  dniu 4 luty 2021  wniosłam do WSA  najpierw  emailem  a potem  także  pocztą  pismo
           z  którego wynika, że  BFG  nie  przekazał  mojej skargi -   oraz  załączniki  .

W  świetle  tych  pism  preparacja  sekretarz  sądowej  K. Zielińskiej    o tym,że  BFG  przeniósł
moją skargę do WSA  co  miało uzasadnić  zmianę  Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21  na inne
kolejne -  preparacja  ta  jest zamierzona  i  celowa  aby jednak  nie dopuścić  skargi a  jeśli  tak nie
było-  to jaką skargę WSA  procedował  ? 

                                         A  gdzie  jest  odpowiedź na  moją skargę z  BFG  ? 

Jak  wynika  z   w.w   pisma   sekretarz   sądowej-  z  dnia  14  czerwca  2021   roku-  dokumenty
zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą VI DK  /  WA  4/ 21  zostały dołączone do  nowej
sygnatury  VI  SA/  Wa  232/21  - czyli, że  powinny być wzięte pod  uwagę a  tak  nie  było.

       Z  jakiego powodu  dokumenty  te  nie były wzięte pod  uwagę  przez  WSA  ? 
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Przypominam-że  w dniu 1 luty 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo  do  Sygn  akt  VI DK/Wa
4/21  o braku  odpowiedzi na skargę z BFG oraz  braku komplety  akt co  miało  uniemożliwiać
nadanie  biegu  sprawie.   8  marca 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo ze  zmienioną sygnaturą
VI SA/Wa  232/21 – wezwanie-  które  nie wiadomo  czego dotyczyło . W dniu 15  luty 2021  Sąd
wystosował kolejne wezwanie  do Sygn  pierwszej  to jest  Sygn  VI DK/ Wa/4/21  -  jako wyraźne
mataczenie  Sądu.  

18  lutego 2021  Sąd  wystosował z  kolejne  wezwanie do zmienionej Sygnatury  VI Sa/Wa 232/ 21
w  sprawie podpisania  skargi  - jakiej  , której i  z  jaką  datą  nie wiadomo – ale skarga  ta  sama
została  ponownie wniesiona do tej sygnatury  wraz z  danymi  o braku jednoznacznej  sytuacji
prawnej do prowadzenia działalności  przez  BFG.

PYTANIE brzmi :   Kiedy GFB  przeniósł  moją skargę -  w  jakiej  formie    wraz z  rzekomą
odpowiedzią  na moją  skargę? 
                                    Proszę o  natychmiastowe  nadesłanie  mi  kopii 
 dokumentów  wymienionych  w  punkcie- 1- 5  pocztą  lub e- mailem  jako  skany  .

Jeszcze  raz  cytuję  przepisy o  INTERESIE  PRAWNYM:

KPA Rozdział 6 Strona   .Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 
obowiązek.

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie. 

Często stanowi bezwzględny warunek zastosowania przepisów prawa materialnego i procesowego
tak  w  prawie  prywatnym,  jak  i  publicznym,  przy  czym  charakter  interesu  prawnego  w  tych
gałęziach jest zróżnicowany. 

W prawie  cywilnym  interes  prawny  zasadniczo  sprowadza  się  do  subiektywnego  twierdzenia
podmiotu o jego występowaniu. Jako warunek wstępny występuje w powództwie o ustalenie, jego
uprawdopodobnienie jest również warunkiem stosowania przepisów o interwencji ubocznej oraz w
postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. W prawie administracyjnym jest natomiast przesłanką
warunkującą uzyskanie przymiotu strony i tym samym formalnej możliwości oczekiwania ochrony
prawnej. 

Interesu  prawnego  nie  należy  utożsamiać  z  legitymacją  procesową.  Choć  obie  kategorie  mają
zarówno kontekst materialny,  jak i  formalny, to są to niewątpliwie różne pojęcia.  Przez interes
rozumieć  można  określoną  wartość  motywacyjną  ujawnianą  lub  ujawniającą  się  w  razie
kontrowersyjnego  zbiegu  dwóch  zachowań  przejawianych  zależnie  co  najmniej  przez  dwa
podmioty  czy  grupy  podmiotów,  podczas  gdy  legitymacja  procesowa  to  uprawnienie  danego
podmiotu do występowania w charakterze strony w danym postępowaniu. Interes prawny może być
rozumiany wąsko, będąc sprowadzanym wyłącznie do treści prawa przedmiotowego, lub szeroko w
sposób  uwzględniający  ogólną  sytuację  prawną.  Ewolucja  interpretacji  tego  pojęcia  zmierza  w
kierunku ujęcia szerokiego, pojmowanego również z perspektywy konstytucyjnie gwarantowanego
prawa dostępu do sądu (art.  45 Konstytucji  RP).  Odrywa się  coraz  częściej  interes  prawny od
podmiotu praw i obowiązków udzielając ochrony każdemu, kto twierdzi, że interes prawny posiada.
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Wyraża się również pogląd, że interes prawny może mieć również taki podmiot, na którego prawa i
obowiązki  w jakimś zakresie  – rozumianym szeroko – może wpłynąć istnienie  lub nieistnienie
prawa przysługującego innym podmiotom prawa lub stosunku prawnego łączącego inne podmioty.
W doktrynie pojawia się również opinia, że interesu prawnego nie można zakwestionować, gdy
ma  on  znaczenie  zarówno  dla  obecnych,  jak  i  przyszłych  (możliwych),  ale  obiektywnie
prawdopodobnych stosunków prawnych i praw (sytuacji prawnej). 
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W  załączeniu  pismo od  K. Zielińskiej   z dnia  14  czerwca 2021 skan  oraz  skan  koperty z  tym
pismem  jako dowód,  że pismo  odebrałam  osobiście,  aby  zaoszczędzić  na czasie oraz  kosztach
wysyłek  pocztą.

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
                                                                     

            
                        Na powyższe  pismo  odpowiedzi  nie  otrzymałam  od WSA.

14 czerwca  sekretarz  Zielińska  wysłała  do mnie kolejne  poświadczenie  nieprawdy w
którym napisała  między  innymi kłamliwie: po  przekazaniu  przez  BFG  pani skargi wraz z
odpowiedzią   na nią  -  której   to odpowiedzi  jak na oczy nie widziałam – i dalej to  samo
kłamstwo o  nadaniu  nowej  sygnatury    VI  SA/  Wa  232/21  .
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16  lipca  napisałam do WSA  między  innymi :

Raz  jeszcze  powtarzam :
Każdy sędzia  jest  prawnikiem  i  powinien  wiedzieć,   kiedy  postępowanie jest   zasadne lub
niezasadne i na czym polega właściwość  sądu.  Trudno  jest  uwierzyć w  to, że  nie wie  tego
Sędzia  Wegner.Na  pewno wie  i wiedziała  od  początku, ale  nie chce uznać  mojej skargi  oraz
w.w  pisma  i   przy  udziale  sekretarz  sądowej  preparuje i wymyśla  różne  pokrętne  pisma ,
wezwania  i   inne    fałszerstwa   aby   nie   dopuścić  do   unieważnienia   wszczętego   wbrew
właściwości postępowania.    Fałszowanie i  celowe  zmienianie  sygnatur  oraz  podkładanie  pod
te  sygnatury  różnych  pism  z  WSA    podpada pod  Kodeks  Karny    jako  tworzenie  fałszywych
dowodów,  poświadczanie  nieprawdy,  przekroczenie uprawnień  oraz  przestępstwa  przeciwko
wiarygodności dokumentów.

O co  chodzi  Sędzi Wegner  ?  Dlaczego  nie chce  uznać  moich  pism w  sprawie  braku podstawy
prawnej  do  działania  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  jako  organu administracji   ? 

Wstyd nie wiedzieć  tego  co  piszę  i powtarzam  od  kilku miesięcy  ? 

Czy to jest  takie  trudne  i wymaga  jakichś  specjalnych  umiejętności  i zdolności  umysłowych  ? 

I na tym się zakończyło. Na  moje zażalenie i skargę z dnia  5  listopada  oraz  dwa  następne
pisma  odpowiedzi z  WSA  nie otrzymałam.

PODSUMOWANIE

Udzielona  mi  odpowiedż z dnia  31  grudnia z  WIS od  Sędzi   Marcinkowskiej  jest  stronnicza,
bez wniknięcia w  przebieg  sfingowanego w  WSA w  VI Wydziale  postępowania  prowadzonego
na moją szkodę  oraz  na szkodę  Idea  Banku i jego właściciela.  Sędzia  Marcinkowska   na pewno
nie zapoznała się z  aktami  tylko coś  tam napisała  spychologicznie.   Podparła się  ponadto
znanym szablonem  o   tym, że  Prezes  Sądu nie ma  uprawnień  nadzorczych   pozwalających
wpływać na  treść  orzeczeń i  zarządzeń,  które  podlegają  kontroli w drodze  instancyjnej. Tylko,
że  nie  o to chodziło  a  chodziło  o  fałszowanie  sygnatur  oraz  sfingowanie  przez  sędzię Wegner
toku   procesowego   czyli  działanie na szkodę  wymiaru sprawiedliwości, na szkodę  mojej skargi
oraz  na szkodę  pokrzywdzonego  Pana Leszka Czarneckiego właściciela  IDEA  BANKu.

Dlatego  w dniu  29 grudnia  2021  wniosłam  wniosek  dyscyplinarny  przeciwko  sędzi  Wegner
do którego załączam powyższe  pismo.

Nadmieniam,że  zgodnie z wnioskiem  dyscyplinarnym z dnia 29  grudnia  do którego załączony
był obszerny  plik, cała zawartość  tego   pliku   w  tym pisma emaile  do  Bankowego    Funduszu
Gwarancyjnego  oraz  do prokuratury  zostały  przeze  mnie wniesione  wraz ze  skargą na  decyzję
BFG  jako dowody  na przestępczość  zoprganizowaną  jako zachodzi  pomiędzy  BFG i KNF w
sensie   przestępczego układu   sprawczego.   Plik   zaczyna  się  od   wprowadzenia  w  całe   to
zagadnienie.  Sędzia  Wegner  otrzymała  te  same  dokumenty ale nie wiadomo co z nimi zrobiła  i
pod   jaką  podpięła   je  sfałszowaną  sygnaturę.   Niestety,  mieszkając  w   Lublinie  nie  mam
możliwości  sprawdzenia  tego  faktu  co  sędzia  Wegner  wykorzystywała  przeciwko  mnie i na
szkodę  mojej skargi.   Nie wiem  zatem,    jakie  fragmenty  mojej skargi zawierają zmieniane
przez  nią sygnatury. Należy to  ustalić  w  WSA. 
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                                                                              mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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                                                                                                      Dnia  4  stycznia 2022

STRONA oraz  POKRZYWDZONA 
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
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                                                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                               PROKURATURA  OKRĘGOWA                             

                                                     ul.    Chocimska 28, 00-591 Warszawa 

W  związku  z   pismem   do  mnie  z  dnia   18   stycznia  2021   z   Prokuratury
Okręgowej w Warszawie  Sygn  PO V Ko 22.2021  o  przekazaniu w dniu  18
stycznia 2021  mojego zawiadomienia  o przestępstwie  przeciwko  BFG   KNF i
innym do Prokuratury  Rejonowej  Warszawa Śródmieście wmoszę  ponownie to
samo ale  poszerzone  zawiadomienie  o  przestępstwie z dnia 4  stycznia  2021 ,
zwłaszcza,że  Prokuratura  Rejonowa  nie podjęła żadnych czynności w  tej sprawie
od roku czasu. 

 Podstawa  prawna  zwrotu  zawiadomienia  :  - Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania 
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury .
1. Prokuratura okręgowa:
1) prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne 
przestępstwa kryminalne i gospodarcze, w tym:
a) przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się 
względem mienia o znacznej wartości;
c)  przestępstwa  z art. 171 odpowiedzialność  karna  za  prowadzenie  działalności  wbrew
przepisom ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1376,  z  późn.  zm.),przestępstwa  z art. 43 odpowiedzialność  karna  za  zmuszanie
dziennikarza  do  opublikowania  lub  zaniechania  publikacji  materiału  albo  podjęcia  lub
zaniechania  interwencji  prasowej i art. 44 odpowiedzialność  karna  za  utrudnienie  lub
tłumienie krytyki prasowej ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5,
poz. 24, z późn. zm.).

oraz  inne  przestępstwa  powiązane z  przedmiotem  sprawy. 
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Do zawiadomienia z dnia 4  stycznia 2021 dodaję  nowe  fakty i okoliczności  przeciwko
nowym osobom związanym z  tą  sprawą  :

1. zawiadomienie o  popełnieniu  przestępstwa  przez  Polską  Agencję Prasową  oraz  inne redakcje
wg    załączonych dowodów - (   załączone płyta   DVD z plikiem z  pismami procesowymi oraz
emailami  między  innymi do PAP  i innych  redakcji  )- które  polegało na umyślnym  zatajeniu
mojego  materiału  informacyjnego i działanie w  ten sposób    na moją szkodę  oraz  na szkodę
Idea  Banku i jego właściciela  Pan Leszka  Czarneckiego

2. zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa przez  sędzię  WSA  Joannę Wegner polegające  na
fałszowaniu  sygnatur  w sprawie  mojej skargi     na  decyzję  BFG w układzie sprawczym z
sekretarz  sądową  Katarzyną Zielińską   jak też  mataczenie i niedopuszczenie  mojej skargi od
roku czasu jako działanie z  przekroczenia  uprawnień i poświadczanie  nieprawdy w  orzeczeniach
i pismach  z  WSA  do mnie-   wg  pism  i wniosku dyscyplinarnego  na załączonej płycie  DVD.
Na razie nie można zażądać od  WSA  akt ponieważ  procedowany jest mój wniosek  dyscyplinarny.

3. zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  przez  pełnomocników  Leszka Czarneckiego
adwokatów z kancelarii  Domański Zakrzewski Palinka polegające na rozmyślnym  zatajeniu  przed
Panem Czarneckim  moich  pism w sprawie    powiadomienia go o  mojej  skardze  i   mojej
interwencji w  jego  obronie    oraz  skardze na decyzję  BFG -  wg  pism w  tej sprawie  które
znajdują się na załączonej  płycie  DVD  czym   została  mi wyrządzona szkoda majątkowa  w
formie  braku  możliwości  uzyskania  od  Pana Czarneckiego wynagrodzenia za  moją  pracę na
jego  rzecz oraz    jako działanie na szkodę  samego    Pana Czarneckiego   i  jego  banków 

4. zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  przez  prezesa  zarządu  Geting  Noble Bank Artura
Klimczaka  polegające  na  rozmyślnym  zatajeniu   przed   Panem Czarneckim moich  pism w
sprawie    powiadomienia go o  mojej skardze  i  mojej  interwencji w  jego obronie    oraz  skardze
na decyzję  BFG -  wg  pism w  tej sprawie  które znajdują się na załączonej  płycie  DVD  czym
została  mi wyrządzona szkoda majątkowa  w  formie braku  możliwości  uzyskania  od  Pana
Czarneckiego wynagrodzenia za  moją  pracę na jego  rzecz oraz    jako działanie  na szkodę
samego    Pana Czarneckiego   i  jego  banków .

Na  załączonej  płycie  DVD   znajduje się  obszerny  plik z zawiadomieniem w którym  jest cała
sprawa  dotycząca  przejęcia Idea  Banku  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny, zawiadomienie
o  przestępstwie z dnia  4  stycznia  2021  wniesione do  Prokuratury  Okręgowej,  wszystkie  pisma
procesowe  wnoszone do  WSA  oraz  otrzymane z  WSA  jak   pisma  do  adwokatów  Leszka
Czarneckiego  i  Artura  Klimczaka  oraz  wniosek  dyscyplinarny  przeciwko  sędzi Wegner  i inne
pisma  procesowe.  Należy się z  tym  materiałem  wnikliwie zapoznać, drobiazgowo  i dokładnie  .

Powyższe    pismo  nie wymaga  ustnego zawiadomienia  o  przestępstwie,  ponieważ  opiera się na
dowodach z dokumentów  do których  nie mam  nic do dodania. 

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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 

Załącznik  : Plik  PDF  stron 208  A-4  na płycie  DVD.
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Załącznik

Do zawiadomienia z dnia 4  stycznia  2022  w  sprawie BFG  KNF Idea  Bank oraz  adwokatom
Domański Zakrzewski Palinka  i prezesowi    Klimczakowi z  Getin Noble Bank   oraz    innym
wnoszę  załącznik  przeciwko wyżej  wymienionym.   Jest  to informacja  prasowa  o  działaniu
Komisji  Nadzoru Finansowego   na szkodę  Pana Leszka Czarneckiego i  Getin  Noble  Bank
którego  jest właścicielem  oraz  przewodniczącym  Rady Nadzorczej  które  to działanie polega na
zastosowaniu niezasadnego  i przymusowego  kuratora w  tym  banku  jako  pretekst  to  przejęcia
tego banku metodą   jaką  został  bezprawnie przejęty  Idea  Bank  przez  Bankowy  Fundusz
Gwarancyjny  powiązany    układami   personalnymi  z   Komisją   Nadzoru  Finansowego   wg
zawiadomienia z dnia  4  stycznia. 

Działania  KNF na szkodę    Getin  Noble Banku są spowodowane  umyślnym nie przekazaniem
Panu Czarneckiemu  moich pism  do niego  przez  prezesa  Klimczaka  z  Getin  Noble  Bank oraz
przez  jego  pełnomocników z  kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.    Wyżej wymienieni
mają i mieli całkowitą świadomość  ,że  moja interwencja  z  którą  w  całości  mogli się zapoznać
na  moim  portalu Wydawnictwa  Biały  Orzeł w Menu  Prawo  jest  jedyną słuszną  linią  obrony  ,
która  tym nie mniej  została  zablokowana w  WSA  przez  sędzię Wegner  wg zawiadomienia i
wniosku  dyscyplinarnego.  Jednakże  gdyby  Pan Czarnecki  wiedział  o mojej interwencji  na jego
rzecz    miałby wiedzę co do zaplecza  przejęcia  Idea  Banku  oraz  działania  KNF na jego szkodę
w  układzie z  BFG,  mógłby zmienić  pełnomocników   i  odzyskać  Idea  Bank    . 

                                                                   

Nie  doszłoby  także   do  działania   KNF na  szkodę   Getin  Noble  Banku  wg
poniższej  informacji prasowej  zamieszczonej w  Internecie:

                                                                 1.



Nadal  niszczą Czarneckiego 
4 stycznia 2022  wnp.pl

Kolejne ciosy w imperium Leszka Czarneckiego

Końcówka roku okazała się fatalna dla byłego miliardera (obecnie  już milionera) Leszka
Czarneckiego.  W Wigilię  Komisja  Nadzoru  Finansowego  ogłosiła,  że  odmówiła  zatwierdzenia
planu naprawczego Getin Noble Banku i zdecydowała o wprowadzeniu tam kuratora. W końcówce
roku  wniosek  o  upadłość  złożył  również  wchodzący  w  skład  grupy  Czarneckiego  pośrednik
finansowy Open Finance. 
Leszek Czarnecki  ma kolejne kłopoty:  odrzucenie planu naprawczego i  kurator  w Getin Noble
Banku. 
Niemal dokładnie rok wcześniej biznesmen stracił już bank - Idea Bank, który został w ramach
przymusowej restrukturyzacji przejęty przez Pekao. 
Na biznesmena poluje również prokuratura, która od dawna chce mu postawić zarzuty w sprawie
GetBack. Sądy odrzucają jednak jej wnioski o areszt

Wynika z  tej wiadomości, że  był    jakiś  plan  naprawczy  aby zapobiec  problemom  płynności
finansowej  w  Getin Noble  Banku   ale    KNF  uwzięła się na  przedsiębiorcę  i konsekwentnie
realizuje politykę niszczenia  jego  banków  i jego osoby.  Gdyby  Pan Czarnecki wiedział  o moim
portalu   to  dowiedziałby  się   także,że    problemy   z   kredytami  we   frankach  (  sprawa
frankowiczów  )  była  zawiniona  przez  Centralny Bank  Szwajcarski  od którego  mógłby żądać
odszkodowania  podobnie   jak  inne   pokrzywdzone  banki  w  tej  sprawie.   Ale  z  winy  jego
pełnomocników  oraz  prezesa  Getin  Noble  Banku nie dowiedział się  tego  i ponownie  został
bezkarnie zaatakowany  przez  układ  sprawczy  KNF  i BFG.  Od tego dzieli tylko  krok  do
podstępnego  przejęcia  drugiego  banku  Leszka Czarneckiego przez  mafię  KNG i BFG  a  w
przypadku  BFG  organ ten nie posiada  uprawnień    jako organ  administracji rządowej  wg  mojej
interwencji  oraz  zawiadomienia  i prowadzi  działalność  przestępczą w  układzie  sprawczym z
KNF. O tym wszystkim wiedzieli  pełnomocnicy   Pana Czarneckiego     jak też  prezes  Getin
Noble  Banku i świadomie odcięli   go ode  mnie  oraz  od mojego portalu, działając  na jego szkodę
oraz  na moją szkodę  abym  nie  otrzymała od  Pana  Czarneckiego wynagrodzenia na  moją
działalność  w  jego obronie  którą prowadzą  od roku czasu. 

Brak  pieniędzy od Pana Czarneckiego  miał  i ma daleko  idące  negatywne  konsekwencje dla
mnie,  oznacza    bowiem  brak   potrzebnych   dużych środków na  kampanię promocyjną  mojego
portalu  przez   co   oznacza   brak sprzedaży ebooków  poprzez   portal   i   tym  samym brak
dochodów,  co  przekłada  się  także na    brak  możliwości  powiększenia portalu  oraz  działalności
na którą  są potrzebne bardzo duże  środki  finansowe  jakich ja nie posiadam będąc  w  bardzo
trudnej  sytuacji  materialnej.Oraz  także  brak możliwości  nagłośnienia wielu spraw  o których jest
mowa na  moim portalu  z  powodu  braku środków na  zakładaną wielką    kampanię promocyjną.
Wobec   czego  jak  powyżej.   Oczekuję   od  Prokuratury   stosownych  działań    i  wszczęcia
postępowania  przygotowawczego w  tej sprawie.     

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

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
                                                                            2.



Do wiadomości   wraz z zawiadomieniem z dnia  4  stycznia  2022

Artur  Klimczak
  Prezes  Zarządu Getin Noble Bank S.A. 
 ul.  Rondo  Daszyńskiego 2 C
 00- 843 Warszawa

……………………………..

     Kancelaria Adwokacka 
   Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
            Rondo ONZ 1
     Budynek Rondo 1 - 21 piętro
          00-124 Warszawa

………………………………





                                                                                                     



                                                                                 
                                                                         Dnia  19  stycznia 2022

STRONA oraz  POKRZYWDZONA 
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
                                                                                              
                                                                                                  

                                                                                                              www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                               PROKURATURA  OKRĘGOWA                             

                                                     ul.    Chocimska 28, 00-591 Warszawa 

Załącznik

Do zawiadomienia z dnia 4  stycznia  2022  w  sprawie  sędzi  WSA  Joanny Wegner  dołączam
zawiadomienie   o  popełnieniu   przestępstwa    poplecznictwa z   Art.   239  pargf  1  KK oraz
poświadczania nieprawdy z  Art.  271  KK  i  przekroczenia uprawnień z  Art. 231  KK  przez
przewodniczącego V I Wydziału  WSA  sędziego   Zdzisława  Romanowskiego i sekretarz  sądowej
Katarzyny Zielińskiej specjalisty  w  VI Wydziale   WSA w Warszawie.

Wyżej wymienieni  brali czynny udział w  układzie  sprawczym z  sędzią  Joanną Wegner   w
działaniu na szkodę  mojej skargi an decyzję  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego poprzez
fałszowanie i celowe  zmienianie sygnatur  akt  mojej skargi,  w  celu  jej  oddalenia na  fałszywej
przesłance  prawnej  zgodnie z  aktami zawiadomienia  o  przestępstwie z dnia 4  stycznia  oraz
wnioskiem dyscyplinarnym przeciwko sędzi  Wegner.  Jak  wynika z  nadesłanego mi w dniu 19 
stycznia   pisma z   WSA  od   Katarzyny   Zielińskiej   na   zmienioną  niewłaściwą  sygnaturę
przewodniczący  VI  Wydziału   podtrzymuje   stanowisko   sędzi  Wegner   czyli   poświadczanie
nieprawdy  w  pismach do mnie   w roku 2021 , które  poświadczeniami nieprawdy  preparowanymi
rozmyślnie na  trzy  różne  sygnatury  .  W normalnym sądzie do  akt sprawy  przypisana  jest  jedna
ta  sama i  niezmienna  sygnatura a nie  trzy różne  sygnatury  aby    pod  nimi  preparować
poświadczenia nieprawdy i  fałszować tok  postępowania.  
W  załączonym  piśmie do mnie z dnia 14 stycznia  Katarzyna Zielińska  powołuje  się na  nie
doręczone  mi zarządzenie  przewodniczącego  VI Wydziału z  którego ma wynikać, że    to ja
rzekomo   nie  dopełniłam   obowiązku  wniesienia  w   terminie   zażalenia  na   spreparowane
postanowienie  sędzi  Wegner  pod  zmienioną sygnaturą  aby  nie było  pod  jedną  sygnaturą
całych  akt   bo skarga  była  niewygodna  politycznie z  powodu  Komisji  Nadzoru  Finansowego
organu  podległego  premierowi  i  rządowi.
Następnie  w  nadesłanym mi  piśmie    Katarzyna  Zielińska   powołuje  się   jako   szablon   na
niezawisłość   sędziów  co  jest wybiegiem    jako  przykrywka do  nie uznawania  moich  zażaleń i
pism  procesowych.                                                                                                                      1.



Powoływanie się na  tak zwaną  niezawisłość  jest  nie tylko że  niezasadne  ale  jest w  tym  
przypadku  szablonowym  wybiegiem,  wciskaniem ciemnoty  osobie  która  bardzo dobrze zna 
prawo i  przepisy.  Niezawisłość  nie ma  nic  wspólnego z orzekaniem  , które  polega  na  
fałszowaniu  sygnatur i  postanowień. 

Jak wynika z    poprzednich pism  Katarzyny Zielińskiej  działa  ona w  układzie  sprawczym z  
sędzią  Wegner  oraz  sędzią   Zdzisławem Romanowskim,    na zasadzie  wzajemnego  
poplecznictwa.  Zgodnie z zawiadomieniem  o  przestępstwie,   podkreślam co  jest meritum    tego 
zawiadomienia  oraz  wniosku dyscyplinarnego :  

26 stycznia  2021  wniosłam  poniższe  pismo :
                                                                      informacja@warszawa.wsa.gov.pl  
                                                          Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                              ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa 

SYGN VI  DK / WA 4 /21 – sygnaturę  podano  mi  przez  telefon w sekretariacie  WSA.
W  sprawie skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 stycznia  2021
Informuję  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny, że  pismem z dnia  26 stycznia  2021  
powiadomiłam  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny o konieczności przeniesienia  mojej skargi  do  
WSA.Na moje  pismo  nie otrzymałam  odpowiedzi  i jej na  pewno nie  otrzymam, ponieważ  moja
skarga  jest kluczowa w  tej  sprawie  i od  mojej skargi zależy  przyszłość  Idea  Banku.
W  związku z  czym wnoszę o  uwzględnienie  mojej skargi z dnia 11  stycznia  2021   roku  . 

1  lutego 2021  otrzymałam   od  WSA  pismo na  sygnaturę  VI DK/Wa 4/21 o treści, że  moja  
skarga na decyzję  BFG została  przekazana   przez  WSA  do BFG  oraz, że  WSA  nie  
otrzymał z   BFG   odpowiedzi na  moją skargę.

4  lutego wniosłam do WSA  emailem   poniższe  pismo  :  

                                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                    informacja@warszawa.wsa.gov.pl
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21 z dnia 1  luty 2021 -  zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 
dnia 13  stycznia 2021.
Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  z dnia 30 grudnia  2020   
roku.Na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30 sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi  które  stwierdzają, że: 
Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to 
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne  
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz 
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.

                                                                      2.



W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek 
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

A  także wnoszę o  zastosowanie  przez  WSA przepisu  poniższego to jest  rozpoznanie  skargi 

 §2.Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie 
skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny
przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości

Do wiadomości  : 
Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny 
kancelaria@bfg.pl

Skan własnoręcznego   podpisu.                                      Krystyna Ziemlańska

Razem   stron  43  plik PDF.

NA POWYŻSZE  PISMO NIE OTRZYMAŁAM  ODPOWIEDZI  ani nie  wpłynęła do WSA  
z  BFG  odpowiedź na  moją  skargę.

8 marca  WSA  wystosował  do mnie  pismo odebrane  11  marca  na  zmienioną   bez powodu
sygnaturę VI SA  Wa  232/21    to jest  spreparowane i  niewłaściwe wezwanie do  usunięcia
braków  formalnych , nie przeznaczonych dla  mnie    ale  dla klientów  IDEA  BANKu  o tym, że
mam  przedstawić-  co było niezasadne  i  niewłaściwe   wobec  mojej skargi-  nr obligacji  ,
rachunku  bankowego   dane  domu  maklerskiego  itp., co   było bez  związku z  moją skargą. 

Kolejne wezwanie  z  WSA  zostało  wysłane do mnie na  pierwszą  czyli  prawidłową  sygnaturę
VI DK/Wa 4/21  o treści,że mam  sprecyzować  moje  pismo z dnia 4  lutego, podpisać  je i
sprecyzować.  Czy   moje   pismo   jest   mało  zrozumiałe   ?  Na  pewno   nie  ale  chodziło   o
zablokowanie mojej skargi poprzez  wymyślanie  braków  formalnych.

  18 lutego ten sam  WSA  wysłał  do  mnie  inne  wezwanie na zmienioną sygnaturę 
VI SA  Wa  232/21  że mam  uzupełnić  braki formalne  poprzez  podpisanie skargi  jakiej do tej
sygnatury  nie wnosiłam.  Czyli, że  dostałam  fałszerstwo  i  wymyślone  braki formalne  na celowo
zmienioną  sygnaturę   . 

23  lutego wniosłam   pocztą  na zmienioną sygnaturę  tę samą skargę  której była   przekazana do
BFG i na którą  BFG   nie udzielił    sądowi  odpowiedzi.  Czyli, że  zachodzi  jawne  mataczenie ze
strony WSA z  sygnaturami oraz z  moją skargą.  

 Natomiast  pismo  z dnia 4  luty    wniosłam  pocztą  ponownie podpisane   przy  piśmie z dnia
24  luty, oto to pismo  :

                                                                  Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                      
                                                                       Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
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Odpowiedź  w sprawie 
Sygn akt VI DK Wa 4/21  z dnia 15  luty 2021   wezwanie do sprecyzowania pisma 
 w sprawie  ze  skargi  na  decyzję z dnia 30  grudnia  2020 r. 
Nr  DPR.720.2.2019,   DPR.720.4.2019   , DPR.720.8.2019,   DPR.720.9.2019

dotyczy także  
Sygnatury   akt  VI  SA/Wa 232/21 z dnia 18 luty 2021  wezwanie do  usunięcia  braków  
formalnych    -  odpowiedź  wysłana  do  WSA w  dniu 24  luty 2021. 

                                          Odpowiedź na  wezwanie  z dnia 15 luty 2021 
                                           do sprecyzowania pisma z dnia 4  luty 2021.

W  dniu 1  luty 2021  sąd  wystosował  do  mnie pismo  o treści, że  ze  strony  Bankowego
Funduszu  Gwarancyjnego doszło do  niedopełnienia  obowiązków to jest  przekazania w  terminie
skargi wraz   odpowiedzią na  skargę w  ciągu  30 dni  co uniemożliwia  nadanie  sprawie dalaszego
biegu.W   z wiązku  z  tym pismem, wniosłam  ze  swojej  strony  pismo   w  dniu 4 luty w  którym
powołuję się na  przepisy  kpa, które  stwierdzają na  podstawie  przepisów   USTAWY  z dnia 30
sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  że: 

Art.54.§1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi   a  który   to
przepis  został  naruszony  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  poprzez  celowe  i rozmyślne
nie przekazanie  mojej skargi wraz z załącznikami to jest  zawiadomieniem  o  przestępstwie    oraz
pismem z dnia   31  grudnia 2020   roku wykorzystanym  przeciwko  Idea  Bank wg  zawiadomienia
o  przestępstwie  - wnoszę o  ukarania  winnych grzywną -   zgodnie z   Art.55.§1.
W razie  niezastosowania  się  do  obowiązków,  o których mowa w art.  54  § 2,  sąd na  wniosek
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

WOBEC  CZEGO DOMAGAM SIĘ  
wymierzenia  grzywny  dla  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  zgodnie z powyższym  
 za  niezastosowanie się  do  obowiązku  przekazania   mojej  skargi do  WSA  oraz  nie udzielenia
odpowiedzi na  tę skargę   -   a w  przypadku   określonym w  pargf 2 :   §2.Jeżeli organ nie
przekazał  sądowi  skargi  mimo  wymierzenia  grzywny  –  domgama  się   od   Sądu   na  żądanie
skarżącego rozpoznania  sprawy na podstawie nadesłanego odpisu skargi,  gdy stan faktyczny i
prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości   .

                                                                            mgr Krystyna Ziemlańska

23  marca  WSA  wystosował  do  mnie  kolejne  sfałszowane  czyli spreparowane wezwanie do
uiszczenia wpisu  na  kolejną  zmienioną sygnaturę pod  którą  nie było żadnych  akt :
SYGN VI SO  /  Wa 2/21 .  Chodziło o  moje  pismo  z  dnia 4  luty i  24  luty  w  sprawie
wymierzenia  grzywny  dla BFG  ale  które  było  wniesione na  inną  sygnaturę. 

W  jakim celu WSA  ponownie zmienił   sygnaturę  jeśli  nie   tylko po to aby  fałszować
przebieg  postępowania  i nie dopuścić  mojej skargi ?  
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23  marca  WSA  na  zmienioną  niezasadnie  ale podstępnie  w.w sygnaturę   VI SO  / Wa 2/21
spreparował  wezwanie  o nadesłanie odpisów wniosku z dnia  4  lutego i  pisma z dnia 23  luty  
które  były wniesione  prawidłowo   na  Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21.

W  związku z  faktem, że  już w  końcu  nie wiedziałam  która  sygnatura  była  dla mojej  skargi
prawidłowa,  dalsze  pisma  procesowe wnosiłam na skutek  wyżej wykazanego mataczenia  WSA
na  zmienione sygnatury, są one w  aktach w WSA.

Nadal  jednak  nie  nadeszła  odpowiedź  od  BFG  na wysłaną do  nich  przez  WSA  moją skargę
ale  wniosłam  ponownie  tę samą  skargę  tylko na  drugą  zmienioną sygnaturę,  która  była
zmieniona  jako podstęp  aby  nie  uwzględnić  mojej  pierwszej skargi  wysłanej do BFG  zupełnie
nieprawidłowo,  ponieważ  BFG  otrzymał  ode  mnie  kopię  tej  samej  skargi. 

2  kwietnia  wniosłam  kluczowe  pismo  ale  na sfałszowaną w  WSA  sygnaturę,  przez  co tok
postępowania  był nieprawidłowy a  moja skarga  nadal  była nie  rozpatrzona. Oto  to pismo  :

Krystyna  Ziemlańska                                                                     Dnia  2  kwietnia    2021
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 
w  związku z poprzednią  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21  oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 
w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                               POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

W  odpowiedzi  czyli fałszerstwie  WSA  Joanny Wegner z dnia  14  kwietnia  2021  które  to pismo
sędzia  Wegner  spreparowała  na sygnaturę    VI SA/Wa  232/21  o treści, że  WSA  czyli sędzia
Wegner  odrzuca  moją skargę  . W  tym fałszerstwie  Sędzia Wegner  twierdzi, że  rzekomo nie
uzupełniłam w  terminie  braków  formalnych ale  nie  celowo  o rozmyślnie nie  pisze  o  które
wezwanie  chodzi  i o którą  sygnaturę  na wezwaniu, tak , że  można  odnieść wrażenie,że  chodzi o
jedną  i tę samą  sygnaturę a  ni kilka  zmienianych co  chwila  przy każdym wezwaniu.
Czyli, że  sędzia  Wegner    poświadczyła  nieprawdę w  swoim  postanowieniu  o odrzuceniu skargi
które  wysłała  do  mnie na zmienioną sygnaturę   VI SA/Wa  232/21 .A  przecież  na tę zmienioną
sygnaturę  wniosłam  prawidłowo  tę samą skargę z odpisem.   Tak wynika z  moich  pism do
WSA.  
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Dnia  20 kwietnia  napisałam  nast. Pismo  :

 Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                                               
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
SYGN akt  VI W  SA/  Wa 232/21 z dnia  14  kwietnia  2021  
- postanowienie  o odrzuceniu skargi.

Informuję  Sąd, że  na  nadesłane  mi postanowienie  o odrzuceniu  skargi  nie  może 
 przysługiwać zażalenie, ponieważ    Sąd  posługuje się w korespondencji ze  mną  trzema różnymi  
sygnaturami.  Nie wiadomo  zatem,  która  sygnatura  jest właściwa dla  mojej skargi.

SYGN  akt  VI  SO/Wa 2/21 z dnia  23  marca 2021 – sygnatura  omyłkowa? SO zamiast SA? 

poprzednia  Sygn   akt VI  SA/  Wa  232/21 
 oraz   Sygn akt VI DK Wa 4/21 .

Sprawa  powinna  posiadać  jedną  sygnaturę a nie  kilka. 

W  dniu 2  kwietnia  wniosłam  pismo w  sprawie  niezasadności  postępowania  w związku z
brakiem podstaw  prawnych do  prowadzenia działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny
-  do Sygnatury   VI  SO/  Wa  2/21  -  na które  to pismo  Sąd  nie udzielił  mi  odpowiedzi.

Uznaję, że  zmiana  sygnatur  jest  mataczeniem ze  strony Sądu, ponieważ  moja  skarga  jest nie
oddalenia.   Tym  nie  mniej,   moje  ostatnie  pismo  z  dnia  2   kwietnia  podważa  zasadność
postępowania  w sprawie  zaskarżania  Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego  wg treści  tego
pisma.    Ponieważ  Sąd  zmieniał  kilkakrotnie  sygnatury   w  korespondencji  ze  mną,  ponownie
wnoszę  to samo pismo z dnia  2  kwietnia  do  Sygnatury  akt VI A  SA/  Wa 232/21 .

Tym  samym  moja skarga  stała się  nieaktualna  jak też skargi innych  osób i podmiotów, ponieważ
status   prawny  Bankowego   Funduszu  Gwarancyjnego   nie  uprawnia     tej  instytucji  do
występowania  na podstawie  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego  ani na podstawie  Prawa  o
Postępowaniu  przed  Sądami  Administracyjnymi.   Sąd  powinien  był to  stwierdzić od  razu
zamiast  procedować  różne skargi  i powinien  był  o  tym zawiadomić wszystkich skarżących    
 i nie wiem dlaczego tego nie uczynił?  

W  dniu   6  maja wystosowałam do  WSA  pismo  :

                                                              Wojewódzki Sąd  Administracyjny
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  WarszawaDotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
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Odpowiedź  do 
SYGN akt  VI A  SO/  Wa 2/21 z dnia  28   kwietnia  2021    - postanowienie  odebrane w dniu 6  
maja 2021.- postanowienie  o odrzuceniu skargi  od  Przewodniczącej VI  Wydziału  SA  Joanny 
Wegner.
Informuję  Sędzię  Joannę Wegner  o wniesieniu  przeciwko  niej zawiadomienia  o  przestępstwie
do właściwego  organu ścigania  z powodu  popełnienia  przestępstwa  naruszenia Art.  270  KK -
§  1. KK:  
 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
Przestępstwo  to polega na  fałszowaniu sygnatur  do  powyższego postępowania  poprzez  celowe
stworzenie  kilku   sygnatur   zamiast jednej ,  w  celu  oddalenia  moich pism skargowych  i
fałszowania postanowień  z   naruszenia  Art.   271  KK  oraz  Art.  231 KK    przekroczenie
uprawnień.

Sędzia Sądu  Administracyjnego  powinna znać  przepisy  prawa  i powinna wiedzieć, 

  zgodnie z  moimi  pismami  z dnia  2  i  20 kwietnia   wniesionymi  do 

 Sygnatur   VI SO Wa 2/ 21   -  sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

oraz  VI W  SA /Wa   232/21 - sygnatura  sfałszowana  jako  VI  SO  zamiast VI SA 

-   że   postępowanie   jest  niezasadne  z  powodu  braku  podstawy   prawnej   do  prowadzenia
działalności  przez  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny jako  organ administracji  publicznej  na
podstawie  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  oraz  Kodeksu  Prawa  Administracyjnego
- jak  to wykazuję w  pismach z dnia  2 i 20  kwietnia 2021.

  Moja  skarga  w    świetle  tych  pism  jest  także  niezasadna, ale  zawierała  te  okoliczności
opisane  szczegółowo w  pismach z dnia 2 i 20  kwietnia , które  Sędzia  Wegner  pominęła  zamiast
umorzyć  postępowanie  jako   pozbawione podstaw  prawnych  lub je oddalić .

Zamiast  to uczynić  Sędzia  Wegner  nadsyła  mi  kolejne  postanowienia  do różnych sygnatur ,
które   sobie wymyśliła  aby odpowiednio  kombinować  i nie dopuścić  mojej  interwencji .
Zważywszy  powyższe,  Sędzia  Wegner  powinna  być   odsunięta  od  tego postępowania  .
Może  się  także  sama  usunąć  , nikt  jej tego nie  zabrania.
Może  także  uwzględnić  moje  pisma z dnia  2 i 20  kwietnia  2021   roku  zamiast  kombinować z
sygnaturami i podrabiać  kolejne  postanowienia, pozbawione  podstaw  prawnych, tak samo  jak
pozbawione jest  podstaw  prawnych wszczęte   postępowanie  w  sprawie   Bankowy  Fundusz
Gwarancyjny  i Idea  Bank.
W  załączeniu  po  raz  trzeci  pismo z dnia 2  i  kwietnia 2021.
                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
         

   W  odpowiedzi  na  powyższe  pismo  30   kwietnia   sędzia  Wegner   bezczelnie
spreparowała  do mnie  kolejne  postanowienie  do  sfałszowanej  i zmienionej sygnatury
jako podstęp  Sygn  VI  SO/Wa  2/21  o odrzuceniu  mojego wniosku  o wymierzenie
grzywny  dla  BFG  pisząc w  uzasadnieniu, że  nie uściłam także wpisu od  tego mojego
wniosku  jako pretekst  do spreparowania  tego postanowienia.
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Walcząc  dalej z  fałszerstwami  sędzi Wegner dnia  7  maja napisałam w  piśmie do WSA:

                                                                     Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                   
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
Dotyczy 
Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 
 Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  
 Sygn   akt  VI DK / Wa   4/21 

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

Odpowiedź na  pismo z  Sądu z dnia  30 kwietnia  2021  Sygnatura  akt  VI SA/Wa  232 /21  od
starszego sekretarza  sądowego  Katarzyny Zielińskiej,  informuję,  co następuje:

- w dniu  6  maja  2021  w  piśmie do Sądu wypowiedziałam się  na temat  fałszowania  sygnatur
przez  Sędzię  Wegner 

- do  tego pisma  po raz  trzeci  zostało załączone  moje  pismo z dnia  2 i 20  kwietnia w sprawie
niezasadności  wszczętego postępowania

- w  piśmie do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego  Katarzyny
Zielińskiej   znajduje się  poświadczenie nieprawdy, że  rzekomo  moja  skarga  została  przekazana
za  pośrednictwem  BFG  do Sądu  co nie miało  miejsca -  i dlatego  rzekomo  została  zmieniona
sygnatura  na  Sygn  VI SA/ Wa 231/ 21- wg  treści  tego  pisma preparacji.

-  następnie w  tym samym zdaniu  cytowanym powyżej – o  rzekomym  przekazanie  przez  organ
skargi  wniesionej  za  pośrednictwem BFG  -  który to  BFG żadnej  mojej skargi nie  przekazał-
sekretarz  sądowa   Katarzyna Zielińska  pisze  o tym, że  po  tym przekazaniu  którego nie  było,
została  nadana  Sygnatura  VI  SA/Wa  232/ 21.

W  takim  razie  skąd się  wzięła  Sygnatura   akt  VI SO/ Wa/2/21  ? 

 Dlaczego  została  zmieniona  ? W  jakim celu  i  przez  kogo  ?

-  następnie pismo  do mnie  z dnia  30 kwietnia  2021  od  starszego sekretarza    sądowego
Katarzyny Zielińskiej  nie jest zatytułowane  jako zarządzenie , a  powinno być  w  ten sposób
zatytułowane   ; z tego powodu  nie jest to żadne , zarządzenie  ale  jakieś  prywatne  pismo, które
nie ma mocy urzędowej.

 Dla porównania   w dniu  23 marca 2021  zostało sporządzone  doręczenie   odpisu zarządzenia
Sygn  VI  SO/ Wa 2/21 wezwanie z  inną    celowo  zmienioną sygnaturą  do  uiszczenia wpisu-   a
wyżej  wymienione pismo z dnia  30 kwietnia  2021  nie jest  doręczeniem  zarządzenia . Wobec
powyższego pismo  to,  które  nie  posiada  jednoznacznego charakteru i zawiera  poświadczenie
nieprawdy z  naruszenia  Art. 271  KK  przez  starszego sekretarza  sądowego  Katarzynę Zielińską
nie może  być  uznane  za  zarządzenie. Oczekuję na  odpowiedź na  pismo z dnia  2, 20  kwietnia
oraz  6  maja  2021 w  sprawie  niezasadności  wszczętego postępowania. 
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30 kwietnia otrzymałam  poświadczenie nieprawdy w sprawie zmienianych sygnatur  od sekretarz
Zielińskiej,  która   kłamie  w  swoim  piśmie,że  (....)  po  przekazaniu   przez   organ   skagi  za
pośrednictwem  BFG  - o czym  jak nie byłam  powiadomiona ani o odpowiedzi na  tę  moją
skargę- że  została  jej  nadana  nowa  sygnatura Sygn   akt  VI  SA/Wa  232/21  a  dokumenty spod
Sygnatury  akt  VI DK / Wa   4/21 zostały  rzekomo włączone do Sygn   VI  SA/Wa  232/21 . 

Jednak  nei  byłam  przez  WSA  powiadomiona o  tym fakcie  tylko  WSA zmienił  trzeci raz
sygnaturę  specjalnie  do  oddalenia   mojego  wniosku w  sprawie   grzywny  dla   BFG  i   nie
otrzymałam  także  żadnej  odpowiedzi  od  BFG   na moją skargę. W  tym świetle  pismo od
sekretarz  Zielińskiej  jet  niewiarygodne oraz  kłamliwe.Pismo  to ponadto nie odnosi się do  tej
trzeciej zmienionej  sygnatury Sygn    akt  VI  SO/ Wa 2/21 .

24  maja  napisałam do  WSA  pismo w  sprawie  fałszowania sygnatur :

                                                    Wojewódzki Sąd  Administracyjny                                                    
                                                                         Wydział  VI W Warszawie
                                                                                ul. Pankiewicza 4
                                                                               00-  696  Warszawa
                                                                               

W  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

Dotyczy   Sygn akt  VI SA/Wa 232 / 21 z dnia  19 maja  2021-
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o  odrzuceniu  skargi  postanowieniem  
Sądu z dnia  6  kwietnia  2021  -
oraz
Sygnatury  akt     VI  SO/Wwa  2/21 z dnia  19  maja  2021 -
  pismo  od  starszej sekretarz  sądu  Katarzyny  Zielińskiej o zakonczeniu  sprawy  postanowieniem
z dnia 28 kwietnia  2021   roku.

W  nawiązaniu  do powyższych  pism  uprzejmie  informuję  Sąd, że sygnatury  na tych  pismach  
nie dotyczą  mojej  skargi.  Musiała  zajść  jakaś  pomyłka  lub    niedopatrzenie  co do  sygnatur.

Właściwa  sygnatura  dla  mojej  skargi  to Sygn  VI  DK  / Wa  21.

 W dniu  26 stycznia  do tej sygnaturu wniosłam  pismo  o powiadomieniu Bankowego  Funduszu 
Gwarancyjnego o   konieczności  przeniesienia  mojej skargi do WSA. Na pismo  nie udzielono mi  
odpowiedzi.

W  dniu 1  luty  2021  do  tej samej  Sygnatury  akt  VI  DK  / Wa  21  Sąd  wysłał  do  mnie  
pismo  o wykonaniu  zarządzenia  Przewodniczącego  VI Wydziału z dnia  13 stycznia  2021  roku, 
o  braku  przeniesienia  mojej skargi  ze  strony  BFG.

                                                                        9.



W  dniu  4  luty  2021  wystosowałam do  Sądu  do  Sygn  akt VI  DK  / Wa  21 pismo   w sprawie 
wymierzenia  grzywny  Bankowemu  Funduszowi  Gwarancyjnemu  za  celowe  nie  przekazanie 
skargi.

W  dniu  15  luty  Sąd  wystosował  do  mnie   wezwanie  do  sprecyzowania   pisma 
 do Sygn akt  VI DK  /Wa 21.

W  dniu  24  luty 2021  wniosłam do  Sądu pismo – odpowiedź    na   to  wezwanie do  
sprecyzowania  pisma  do  tej samej  Sygnatury  akt   VI DK  / Wa  21.

W  międzyczasie w  dniu   18  luty 2021  Sąd  wystosował  do  mnie  kolejne  wezwanie  -  niestety 
niewłaściwie  oznaczone  - pod  Sygnaturą  akt  VI  SA/ Wa   232  / 21 
do usunięcia  braków  formalnych  poprzez  podpisanie  pisma.

Braki  zostały  usunięte,  pismo  zostało  wysłane  pocztą  podpisane ale do  zmienionej  sygnatury. 

Dalej  Sąd  już    posługiwał się zmienioną  sygnaturą,  bez uzasadnienia  tej zmiany .

Następnie  ponownie  została  zmieniona  sygnatura przez  Sąd  - w doręczeniu  odpisu zarządzenia
z dnia  23  marca  2021  - na Sygnaturę  akt   VI  SO/ Wa   2/21 – i tak  dalej.

Wnosiłam  pisma  do  tych zmienionych sygnatur, sądząc, że  Sąd  ma  rację,  jednak  Sąd  moim
zdaniem  mataczył,  niestety.

Nie chcę  obrażać  tym stwierdzeniem Sądu ale  właściwą  sygnaturą  akt dla mojej skargi  była od
początku  Sygnatura   VI DK / Wa 4 /21 . 

Nie  można   uznać nadesłanych   mi dwóch   ostatnich  pism  od  sekretarz  sądowej, jak też
poprzednich  wezwań  i innych zarządzeń oraz  postanowień  które  Sąd  do  mnie  wystosował
pod  innymi  zmienionymi  sygnaturami za  właściwe, ponieważ  nie dotyczyły  one  prawidłowej
sygnatury   mojej skargi.

W  związku z  powyższym, wnoszę o  przywrócenie  prawidłowej sygnatury  do której  ponownie
wnoszę  pismo dotyczące    nieprawidłowej  właściwości  sądu  dla  postępowania dotyczącego
Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  wraz z  nałożeniem  grzywny  dla  BFG  na podstawie
moich pism w  tej  sprawie z dnia   4  i 24   luty 2021.

W  załączeniu moje  pisma  oraz  pisma  z Sądu  dotyczące  prawidłowej  Sygnatury akt
VI  DK  /  Wa  4/  21  oraz  pismo w  sprawie  złej właściwości  sądu.
Dwa odpisy załączono.

POTEM  kilkakrotnie wnosiłam  to samo pismo  :
  PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  
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Dotyczy Sygn    akt    VI  DK/Wa 4/21 
w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .

           Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                    PISMO  W  SPRAWIE   NIEZASADNOŚCI  
                                 POSTĘPOWANIA WBREW  WŁAŚCIWOŚCI  

19 czerwca  wniosłam do WSA  kolejne  pismo dot. 
 zmienianych  niezasadnie  sygnatur:

          informacja@warszawa.wsa.gov.pl  
                                                           Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie 
                                                                                            ul. Pankiewicza 4 
                                                                                    00- 696 Warszawa 
ZAŻALENIE 

Pismo  dotyczy  
 Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   w  związku z   Sygnaturą  akt VI DK Wa 4/21 
oraz SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21 
                   w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .
                        Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019
   

w  sprawie  udzielonej mi  odpowiedzi z dnia  14  czerwca  2021 -od  Katarzyny Zielińskiej
starszego sekretarza  sądowego  .

Udzielono mi  odpowiedź  jest poświadczeniem  nieprawdy   z  naruszenia  Art. 271  KK  jak  też
jest to tworzenie  fałszywych dowodów na potrzeby  niewłaściwego  postępowania .
W  tym piśmie,  wystosowanym do  mnie na  zmienioną  Sygnaturę  VI SA 232/21    sekretarz
sądowa  Katarzyna  Zielińska  ,zamieściła  długi  wywód  dotyczący  sygnatur  oraz   poświadczyła
nieprawdę na  stronie   3   tego  pisma,  że  rzekomo  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny  miał
przekazać  moją skargę do  Sądu wraz z  odpowiedzią na tę skargę.

Jest to   niestety  kłamstwo  i nieprawda.  Nie  otrzymałam żadnego pisma z  Sądu  o tym, że  BFG 
przekazał  moją skargę i także  nie  otrzymałam  żadnej  odpowiedzi  na tę skargę   ani   z Sądu ani 
od  BFG.

Ponieważ    rzekomo  ta  skarga  miała  wpłynąć do  Sądu  za  pośrednictwem  BFG, proszę  o
natychmiastowe    nadesłanie  mi   dowodu   wpływu tej  skargi   oraz   udzielonej  na  tę  skargę
odpowiedzi w formie  skanów emailem  lub xerokopii  pocztą  dokumentów  takich jak :
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1. -  xerokopia koperty  kolor   to  jest  przesyłki do  Sądu z  tą  moją skargą  i dowód  nadania  jeśli 
taki  był  czyli polecony  lub kurier  etc.

2. -  dowód  wpływu   skargi  do Sądu z pieczątką  Biura Podawczego i datą wpływu oraz  z  liczbą 
stron skargi  jak też  cały odpis  skargi 

3. - xerokopię  udzielonej rzekomo  odpowiedzi  na tę skargę  jakiej  ja  nigdy nie  otrzymałam  -bo 
gdyby  taka odpowiedź  wpłynęła  Sąd  miał  obowiązek  doręczyć mi  odpis  tej odpowiedzi 

4. -  wykazanie sposobu  procedowania  tej skargi  która  miała  wpłynąć  od  BFG

5. -  kopię  udzielonej  dla BFG  odpowiedzi na tę skargę

Jak wynika  z  moich danych w  mojej skardze,  znajdowało się  zawiadomienie  o  przestępstwie z
dnia  4  stycznia  wniesione do  Prokuratory  Okręgowej w Warszawie  w którym jest mowa o
braku sprecyzowanej  podstawy  prawnej  do  prowadzenia działalności  przez  BFG  oraz  zarzut
wykorzystania   mojej   korespondencji  w  obiegu wewnętrznym  przez  BFG  oraz  KNF  co
zaskutkowało   błyskawicznym   przejęciem   Idea   Banku    przez   Bank   Pekao  SA  we
współdziałaniu z  BFG  oraz  KNF.

Sąd  nie wziął  tego  pisma  oraz  zawiadomienia pod uwagę- ciekawe dlaczego ?

Ponieważ  nie  otrzymałam z  Sądu  żadnej  odpowiedzi  z  BFG na  moją skargę,   rzekomo
wniesioną  przez BFG,  uznaję  pismo  sekretarz  sądowej Katarzyny Zielińskiej   za  umyślne
poświadczenie nieprawdy  czyli kłamstwo  .
Na  odpowiedź z  BFG  przysługiwała  mi  moja odpowiedź  czyli zajęcie  stanowiska  ,a skoro
takiej  odpowiedzi  Sąd nie  nadesłał   mi, to znaczy,  że  BFG  nie przenosił  żadnej  mojej skargi,
chyba, że  otrzymam  wyżej  wymienione  kopie . Jak wynika z  w.w  pisma  sekretarz  sądowej- z
dnia 14 czerwca 2021  roku- dokumenty  zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą 

W  dniu 4 luty 2021  wniosłam do WSA  najpierw  emailem  a potem  także  pocztą  pismo
           z  którego wynika, że  BFG  nie  przekazał  mojej skargi -   oraz  załączniki  .

W  świetle  tych  pism  preparacja  sekretarz  sądowej  K. Zielińskiej    o tym,że  BFG  przeniósł
moją skargę do WSA  co  miało uzasadnić  zmianę  Sygn   akt  VI  DK / Wa  4 /21  na inne
kolejne -  preparacja  ta  jest zamierzona  i  celowa  aby jednak  nie dopuścić  skargi a  jeśli  tak nie
było-  to jaką skargę WSA  procedował  ? 

                                         A  gdzie  jest  odpowiedź na  moją skargę z  BFG  ? 

Jak  wynika  z   w.w   pisma   sekretarz   sądowej-  z  dnia  14  czerwca  2021   roku-  dokumenty
zgromadzone  pod  dotychczasową  sygnaturą VI DK  /  WA  4/ 21  zostały dołączone do  nowej
sygnatury  VI  SA/  Wa  232/21  - czyli, że  powinny być wzięte pod  uwagę a  tak  nie  było.

       Z  jakiego powodu  dokumenty  te  nie były wzięte pod  uwagę  przez  WSA  ? 
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Przypominam-że  w dniu 1 luty 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo  do  Sygn  akt  VI DK/Wa
4/21  o braku  odpowiedzi na skargę z BFG oraz  braku komplety  akt co  miało  uniemożliwiać
nadanie  biegu  sprawie.   8  marca 2021  Sąd  wystosował  do mnie  pismo ze  zmienioną sygnaturą
VI SA/Wa  232/21 – wezwanie-  które  nie wiadomo  czego dotyczyło . W dniu 15  luty 2021  Sąd
wystosował kolejne wezwanie  do Sygn  pierwszej  to jest  Sygn  VI DK/ Wa/4/21  -  jako wyraźne
mataczenie  Sądu.  

18  lutego 2021  Sąd  wystosował z  kolejne  wezwanie do zmienionej Sygnatury  VI Sa/Wa 232/ 21
w  sprawie podpisania  skargi  - jakiej  , której i  z  jaką  datą  nie wiadomo – ale skarga  ta  sama
została  ponownie wniesiona do tej sygnatury  wraz z  danymi  o braku jednoznacznej  sytuacji
prawnej do prowadzenia działalności  przez  BFG.

PYTANIE brzmi :   Kiedy GFB  przeniósł  moją skargę -  w  jakiej  formie    wraz z  rzekomą
odpowiedzią  na moją  skargę? 
                                    Proszę o  natychmiastowe  nadesłanie  mi  kopii 
 dokumentów  wymienionych  w  punkcie- 1- 5  pocztą  lub e- mailem  jako  skany  .

Jeszcze  raz  cytuję  przepisy o  INTERESIE  PRAWNYM:

KPA Rozdział 6 Strona   .Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 
obowiązek.

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie. 

Często stanowi bezwzględny warunek zastosowania przepisów prawa materialnego i procesowego
tak  w  prawie  prywatnym,  jak  i  publicznym,  przy  czym  charakter  interesu  prawnego  w  tych
gałęziach jest zróżnicowany. 

W prawie  cywilnym  interes  prawny  zasadniczo  sprowadza  się  do  subiektywnego  twierdzenia
podmiotu o jego występowaniu. Jako warunek wstępny występuje w powództwie o ustalenie, jego
uprawdopodobnienie jest również warunkiem stosowania przepisów o interwencji ubocznej oraz w
postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. W prawie administracyjnym jest natomiast przesłanką
warunkującą uzyskanie przymiotu strony i tym samym formalnej możliwości oczekiwania ochrony
prawnej. 

Interesu  prawnego  nie  należy  utożsamiać  z  legitymacją  procesową.  Choć  obie  kategorie  mają
zarówno kontekst materialny,  jak i  formalny, to są to niewątpliwie różne pojęcia.  Przez interes
rozumieć  można  określoną  wartość  motywacyjną  ujawnianą  lub  ujawniającą  się  w  razie
kontrowersyjnego  zbiegu  dwóch  zachowań  przejawianych  zależnie  co  najmniej  przez  dwa
podmioty  czy  grupy  podmiotów,  podczas  gdy  legitymacja  procesowa  to  uprawnienie  danego
podmiotu do występowania w charakterze strony w danym postępowaniu. Interes prawny może być
rozumiany wąsko, będąc sprowadzanym wyłącznie do treści prawa przedmiotowego, lub szeroko w
sposób  uwzględniający  ogólną  sytuację  prawną.  Ewolucja  interpretacji  tego  pojęcia  zmierza  w
kierunku ujęcia szerokiego, pojmowanego również z perspektywy konstytucyjnie gwarantowanego
prawa dostępu do sądu (art.  45 Konstytucji  RP).  Odrywa się  coraz  częściej  interes  prawny od
podmiotu praw i obowiązków udzielając ochrony każdemu, kto twierdzi, że interes prawny posiada.
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Wyraża się również pogląd, że interes prawny może mieć również taki podmiot, na którego prawa i
obowiązki  w jakimś zakresie  – rozumianym szeroko – może wpłynąć istnienie  lub nieistnienie
prawa przysługującego innym podmiotom prawa lub stosunku prawnego łączącego inne podmioty.
W doktrynie pojawia się również opinia, że interesu prawnego nie można zakwestionować, gdy
ma  on  znaczenie  zarówno  dla  obecnych,  jak  i  przyszłych  (możliwych),  ale  obiektywnie
prawdopodobnych stosunków prawnych i praw (sytuacji prawnej). 
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W  załączeniu  pismo od  K. Zielińskiej   z dnia  14  czerwca 2021 skan  oraz  skan  koperty z  tym
pismem  jako dowód,  że pismo  odebrałam  osobiście,  aby  zaoszczędzić  na czasie oraz  kosztach
wysyłek  pocztą.

                                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                             działacz  narodowy,  prawnik,  naukowiec.    
                                                                     

            
                        Na powyższe  pismo  odpowiedzi  nie  otrzymałam  od WSA.

14 czerwca  sekretarz  Zielińska  wysłała  do mnie kolejne  poświadczenie  nieprawdy w
którym napisała  między  innymi kłamliwie: po  przekazaniu  przez  BFG  pani skargi wraz z
odpowiedzią   na nią  -  której   to odpowiedzi  jak na oczy nie widziałam – i dalej to  samo
kłamstwo o  nadaniu  nowej  sygnatury    VI  SA/  Wa  232/21  .

..........................................................................................................................................................
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W  związku  z   powyższym    domagam  się  od   Prokuratury   wszczęcia   postępowania
przygotowawczego  przeciwko Katarzynie Zielińskiej  oraz  sędziemu  Romanowskiemu.

Zaskarżone  osoby  informuje także   o wniesieniu do NSA  wniosków  dyscyplinarnych   celem 
dołączenia do wniosku  przeciwko sędzi  Wegner za  popełnione  przestępstwa o nadużycia.

Załączniki: 

Pismo z dnia  24 stycznia  2022  od    specjalisty  VI Wydziały WSA   Katarzyny  Zielińskiej. 

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

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

                                                          Redaktor Naczelna  portalu  Wydawnictwa Biały  Orzeł 

Do wiadomości  : 
 Przewodniczący VI Wydziały WSA w  Warszawie
 Sędzia  NSA  Zdzisław  Romanowski
ul. Pankiewicza 4
00 698 Warszawa  
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STRONA 
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
    20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
PESEL 61031305122                                                                                   
                                                                                                  

                                                                                                              www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                                                                 

                              Naczelny Sąd Administracyjny
                                    ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
                                                    00-011 Warszawa 

Do wniosku  dyscyplinarnego z dnia  29  grudnia 2021  oraz  31  grudnia 2021  wysłanego emailem
do  NSA  dołączam wniosek  dyscyplinarny  przeciwko  Przewodniczącemu VI Wydziału WSA
Sędziemu  Zdzisławowi   Romanowskiemu    oraz   specjaliście   Katarzynie  Zielińskiej  z   tego
wydziału   na  podstawie   załączonego  zawiadomienia   o   przestępstwie   przeciwko  wyżej
wymienionym.  

 Sygnatura  akt   WSA  VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21    w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  
Banku .

Załączniki  :

 w/w zawiadomienie oraz  pismo z  VI Wydziału  którego  dotyczy  zawiadomienie  jak też  
poświadczenia  wysłania  wniosku  emailem.

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

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

                                                          Redaktor Naczelna  portalu  Wydawnictwa Biały  Orzeł 



-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: WNIOSEK  DYSCYPLINARNY  przeciwko  sędzi  WSA 29.12.2021  Krystyna  
Ziemlańska  Lublin
Data: 2021-12-29 11:03
Od: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>
Do: informacje@nsa.gov.pl

Uprzejmie proszę o  przyjęcie  mojego wniosku  dyscyplinarnego  przeciwko  sędzi  WSA  
Joannie  Wegner - plik PDF. Proszę  pobrać.
-- 
Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
     Mgr Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna,naukowiec  historyk,
prawnik, działacz społeczny i narodowy
kontakt : redakcja@bialy-orzel.edu.pl
               www.bialy-orzel.edu.pl
zajrzyj na naszą  stronę, poczytaj,kup e-booki
adres siedziby Wydawnictwa  Biały Orzeł:
20- 860 Lublin, ul. Paderewskiego 4-179
Regon 432503844  NIP 5241018263
Kapitał zakładowy: Wiedza  i Mądrość

………………………………………………………………………………………...
-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Krystyna  Ziemlańska  Lublin 31.12.2021  PISMO
Data: 2021-12-31 15:26
Od: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>
Do: informacje@nsa.gov.pl, informacja@warszawa.wsa.gov.pl

ADRESAT
  Naczelny Sąd  Administracyjny w Warszawie   informacje@nsa.gov.pl

 Do wiadomości:  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie
  informacja@warszawa.wsa.gov.pl

W  związku z  moim wnioskiem  dyscyplinarnym z dnia  29 grudnia  2021  przeciwko  Sędzi  WSA 
Joannie  Wegner  załączam dla  NSA  a  przy  okazji  także dla  WSA    pismo odpowiedź   na moje 
pismo     skargowe z dnia   20 grudnia  2021  dot.  tej samej  sprawy.  Naczelny Sąd  
Administracyjny może się powoływać  na tę udzieloną mi  z  WIS  odpowiedź,  która  jest  
niewłaściwa  i nieprawidłowa dlatego  załączam  moją  odpowiedź  na   pismo z  WIS. Poniższe  
pismo  ma  także  charakter  sprecyzowania  mojego wniosku  dyscyplinarnego.

Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
     Mgr Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna,naukowiec  historyk,
prawnik, działacz społeczny i narodowy
kontakt : redakcja@bialy-orzel.edu.pl
               www.bialy-orzel.edu.pl
zajrzyj na naszą  stronę, poczytaj,kup e-booki
adres siedziby Wydawnictwa  Biały Orzeł:
20- 860 Lublin, ul. Paderewskiego 4-179
Regon 432503844  NIP 5241018263
Kapitał zakładowy: Wiedza  i Mądrość
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                    SĘDZIA  NSA  Przewodniczący VI Wydziału  Zdzisław  Romanowski 

                                         Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie 

                                                                         ul. Pankiewicza 4 
                                                                   00- 696 Warszawa 

 Sygnatura  akt   WSA  VI DK Wa 4/21 
Dalsze  nieprawidłowe   Sygnatury    akt VI  SA/  Wa  232/21   
  SYGN   akt  VI  SO/Wa 2/21    w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  
Idea  Banku .    Sprawa  ze  skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny 
   Numer  DPR.  720.2.2019,  DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                 PISMO DO SĘDZIEGO NSA  ZDZISŁAWA  ROMANOWSKIEGO 
                                                do wiadomości  NSA                 

Powołując się na  moje  ostatnie pisma w powyższej sprawie  oraz  na wniosek  dyscyplinarny
które  podtrzymuję w  całości  wraz z  zawiadomieniem  o  przestępstwie, informuję  Pana Sędziego
oraz  Rzecznika  Dyscyplinarnego NSA   że :

Rządy fasadowej  partii  która  się  zamaskowała pod  nazwą  Prawo  i Sprawiedliwość  niedługo się
zakończą.    Następne wybory   wygra   Klub  Białego Orła   którego  jestem  prezesem  oraz
założycielem.  Prowadzę   działalność  jako  polityk  i działacz  społeczny i narodowy  i  prowadzę
stronę   internetową   Wydawnictwo   Biały  Orzeł,  z   która  można  się  zapoznać.  Dla   mojego
wydawnictwa  przewidziana  jest  wielka  kampania  promocyjna  ogólnopolska dzięki  której cała
Polska  i zagranica dowie  się o  wielu  sprawach  ujawnionych na  moim  portalu a  dojdzie  jeszcze
więcej  spraw  i afer.
W  związku z  tym,  że jestem  politykiem, informuję, że  sędziowie  oraz  prokuratorzy, którzy
mają na sumieniu  nie tylko  mnie ale w  ogóle  różne  nadużycia  i często  także  przestępstwa,  nie
tylko, że nie będą wykonywać swojego zawodu  bo  będą  usunięci z  sądów i prokuratur  ale  także
będą pozbawieni  prawa do  emerytury państwowej  jako, że  nie  płacili składek  ZUS, co wiąże się
z  brakiem  uprawnień do  emerytury  i innych  świadczeń. O tym,   jaki i który sędzia  oraz
prokurator  otrzyma  emeryturę  państwową  będzie  decydować  przebieg  jego  i  jej   pracy
zawodowej  czyli    praworządność  i  przestrzeganie  prawa.
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Nie chcę  straszyć nikogo   ani   naciskać,   tylko  informuję  o  planach  reformy sądownictwa  i
prokuratury.  Już  jest o tym szeroko    mowa na moim  portalu w  Menu Prawo.Są  tam również
kodeksy i ustawy znowelizowane  przeze  mnie,  jedne z  wielu innych  jakie  jeszcze  będą dodane,
które  prawdopodobnie  będą wdrożone  jeszcze  przed   następnymi wyborami  przez  obecnego
prezydenta,  do   czego  będzie  zobowiązany, bo  nie będzie  mieć  wyboru.

 Samo wymyślenie   trzech różnych  sygnatur  do mojej skargi w  celu  mataczenia   to już  jest
przestępstwo  działania na szkodę  wymiaru sprawiedliwości  oraz poświadczenia nieprawdy  co do
okoliczności  prawnych   oraz  przekroczenie uprawnień w pismach  z  Sądu  do mnie.   Zasłanianie
się stwierdzeniem  nieadekwatnym i niewłaściwym,że  sędzia  jest niezawisły  przy  orzekaniu  co
oznacza, że  może  popełniać  przestępstwa  ścigane z  urzędu  jest  wybiegiem oraz  nadużyciem
prawa.Niezawisły  oznacza   niezależny  od nacisków  a  nie   fałszowanie   akt,   sygnatur   oraz
postanowień. 

W  krajach w których  nie było  Jałty  czyli na zachodzie  Europy czy to w  USA  i w  krajach
anglosaskich,     każdy  sędzia  za  popełnione   uchybienie     nie  mówiąc  o   popełnionym
przestępstwie  może  być  od razu i natychmiast  zdjęty ze  stanowiska  i nie potrzebne jest do  tego
postępowanie   dyscyplinarne.  Sprawę   rozpatruje   prokurator   generalny   lub   okręgowy  w
zależności  od  systemu  i ustroju prawnego i   sędzia  winien  przekroczenia  uprawnień  lub
popełnionego  nadużycia  wylatuje z sądu natychmiast. 

W  Polsce  jałtańskiej  tacy sędziowie , którzy  nie dość, że  nie znają i nie stosują  nagminnie
prawa  rzymskiego to  jeszcze  są  zawodowymi  przestępcami  , fałszują  orzeczenia i  wyroki, oraz
postanowienia  i  są   nieusuwalni, ponieważ  taki  mamy  ustrój sądów  powszechnych i  podobną
ustawę  o prokuraturze.

W  II RP  nie do pomyślenia  było, żeby sędzia  czy prokurator  popełnił  jakieś  nadużycie a już na
pewno  nie przestępstwo, może z  wyjątkiem  spraw  dotyczących  Józefa  Piłsudskiego, ale  to był
tylko  ten jeden  wyjątek,  bo Marszałek był nietykalny jako zbawca  Ojczyzny . Większość  spraw
sądowych  w  II RP   była rozstrzygana z poszanowaniem  wszelkich  przepisów  prawa  oraz  etyki
zawodowej , jakiej  obecni sędziowie  niestety  nie  mają. 

No  i  oczywiście  z   zastosowaniem   prawa   rzymskiego,którego   współcześni  sędziowie   i
prokuratorzy   nie stosują, bo są  tylko funkcyjnymi urzędnikami  tylko  przyuczonymi jako tako do
zawodu w  systemowej Szkole  Sądownictwa  i Prokuratury, w  której uczą się  chyba jak szkodzić
a nie  jak stosować  prawo. 

Naginanie  czyli łamanie prawa  ( nawet  takiego jakie  obecnie jest)  jest dla  absolwentów   Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury normą. A  w II  RP każdy  wyrok    musiał  zawierać  prawo rzymskie,
warto może  by te  wyroki  poczytać w  ramach  nauki  prawdziwego prawa. W Polsce  walczy się z
sędziami  i z prokuratorami  zamiast  stosować  przez  nich    prawo  i prawdziwą sprawiedliwość.
Jest to droga  przez  mękę dla  wielu  ofiar  tych sędziów  oraz  prokuratorów, która  często trwa
wiele  lat w  przypadku spraw sądowych.   Nawet  adwokaci skarżą się,że  nie mogą  nic  uzyskać
czy to w sądzie  czy to w prokuraturze  a  są to także  prawnicy   i mają  takie same  dyplomy z
tego samego prawa. 
Jest doprawdy skandalem, że  krzyczy się od  dłuższego czasu o  praworządności w Polsce  która
ma polegać na   zapewnieniu  wielu sędziom  nietykalności i bezprawności,   jak tego chce  tak na
przykład   Komisja  Europejska,   która   po  prostu  nie  zna     prawdziwych  realiów  w  Polsce
jałtańskiej,   i   sądzi,  że   Polska   to  jest  już  demokratyczny   kraj  z   normalnym  wymiarem
sprawiedliwości. 
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Że  tak nie jest, wystarczą  chociażby tylko niektóre  przypadki  ujawnione  przeze  mnie w Menu
Prawo  a  są  ich setki jeśli nie  tysiące podobnych  takich przypadków i nawet  jeszcze  gorszych  i
drastycznych. 

Nie  ma  czegoś   takiego  jak  błędne   czy  wadliwe   orzeczenie   sądu,   takie   orzeczenie   jest
najczęściej   poświadczeniem   nieprawdy   co  do  okoliczności  prawnych   czyli,  że    jest  to
sfałszowanie  orzeczenia  i jego celowe  spreparowanie.

Tymczasem  za  takie  orzecznictwo w Polsce  kary nie ma ani  żadnej  karnej  odpowiedzialności,
bo sędziowie są  rzekomo niezawiśli  przy  orzekaniu  i  są  nieusuwalni.Powoływanie się na  tak
zwaną  niezawisłość  nie ma nic  wspólnego ze  sfałszowanie orzeczenia  lub innego postanowienia.
Niezawisłość  oznacza  niezależność  od  nacisków  a  nie  poświadczanie  nieprawdy.

Takie podejście   tylko świadczy o skali   korupcji  w  sądach oraz także w  prokuraturach  bo
człowiek  skorumpowany to człowiek  zły,  nieetyczny  i po prostu  przestępca  do których  wnosi
się  pozwy,  skargi,  i zawiadomienia  o  przestępstwie.

Co dalej z  tym  tematem  robić ? Po prostu  trzeba  zmienić  ustrój  prawny i dostosować go do
innych  krajów, w których zły sędzia  jest  usuwany  ze  stanowiska  i także  zły prokurator za
popełnione  nadużycie  , każde  nadużycie. I tak będzie    jeszcze  przed  następnymi wyborami.. 

Najbardziej  znane  wyrazy  bliskoznaczne  słowa nadużycie to:  kant,  kanciarstwo,  oszukaństwo,
szalbierstwo,  krętactwo,  szwindel,  nieuczciwość,  bezprawie,  afera,  cygaństwo,  defraudacja,
kombinatorstwo, kręcenie, przestępstwo, oszustwo,  nieczysty interes, przekręt,  hochsztaplerstwo,
hochsztaplerka,  machlojka,  szachrajstwo,sprzeniewierzenie, kłamstwo, machloja, ciemny
interes, matactwo, malwersacja,  przestępstwo finansowe,  
                                                                   – same  kategorie  przestępstw  !

Dodajmy  do tej listy  określenia prawnicze  jak poświadczenie nieprawdy, nadużycie uprawnień,
niedopełnienie  obowiązków  oraz  przekroczenie i wykroczenie  przeciwko  przepisom  prawa,
oszukiwanie co  do sensu  określeń prawniczych,  naciąganie  określeń prawniczych i wypaczanie
ich  znaczenia,  przeinaczanie   faktów   prawnych,   niedopuszczanie  dowodów   zwłaszcza
niepodważalnych  (  to już  wynika z niewłaściwego KPC   bardziej niż z KPK  ) czy  po prostu
fałszowanie . 
                       W  systemie  anglosaskim :          
               Falsehood in judgment is a  crime. 
        Fałszerstwo w osądzie ( wyroku) jest przestępstwem.

                                                                   
Tradycyjnie nauka przyjmuje podział błędów sądu na błędy postępowania (errores in procedendo)
oraz na błędy orzekania (errores in iudicando). Pierwsze wynikają z działalności sądu sprzecznej z
przepisami  o  postępowaniu,  natomiast  drugie  występują  w  sferze  rozumowania  –  lub  braku
rozumowania-sądu orzekającego przy wydaniu orzeczenia. 
                       Nie jest to jednak  to samo co  Falsehood  in judgment.
         Ponieważ  poświadczenie  nieprawdy w  orzeczeniu  jest zawsze  umyślne, 
                      nie wynika z  błędnych założeń  czy  braku rozumowania 
                                  czyli  nie jest to błąd ale  przestępstwo  
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https://synonim.net/synonim/przest%C4%99pstwo+finansowe
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Orzeczenie  wadliwe  jest  to  takie  orzeczenie  sądowe,  którego  treść  lub  forma  odbiega  od
wskazanego dla danego przypadku modelu rozstrzygnięcia prawidłowego. Jest to zatem orzeczenie
nieadekwatne w odniesieniu do przepisów prawa, bądź w odniesieniu do rzeczywistych stosunków
faktycznych lub prawnych, czy też w odniesieniu do tak norm prawa, jak i w odniesieniu do stanu
faktycznego  sprawy.Każde  takie  „odchylenie  od  normy”  wyraża  się  w  wadach  orzeczenia,  ale
ciężar tych wad może być rozmaity. Mogą one pociągać za sobą różnego rodzaju skutki, dlatego
można  mówić  o  pewnych  stopniach  wad  orzeczeń  sądowych.  Niewielkie  uchybienia  mogą
właściwie nie pociągać za sobą żadnych konsekwencji. Inne znaczniejsze wady stanowią podstawę
do ewentualnej zmiany czy uchylenia orzeczenia w drodze jego zaskarżenia, a wady najistotniejsze
mogą skutkować nieważność postępowania. Brak natomiast jednego z elementów konstrukcyjnych
orzeczenia może prowadzić do uznania go za  nieistniejące.

Wady  orzeczeń  są  skutkiem uchybień  procesowych  popełnianych  przez  sąd  w  różnych  fazach
postępowania. Najistotniejsze są jednak błędy popełniane przez sąd w fazie decyzyjnej.
                                                 Mogą one dotyczyć:
- sposobu wydania orzeczenia sądowego i jego formy, bądź
-  zawartej  w  orzeczeniu  samej  treści  rozstrzygnięcia  sądowego  – i  tu  mamy  właśnie  te
poświadczenia nieprawdy oraz  fałszerstwa .
Twierdzenie, że  jeśli sędzia  napisał  niewłaściwy wyrok  lub inne  orzeczeniem to można  ten
wyrok lub inne  postanowienie   zaskarżyć do wyższej instancji są  bezczelnością.  Taki wyrok  i
inne postanowienie powinno  podlegać  zaskarżeniu do  prokuratury  jako  przestępstwo  a  nie do
sądu wyższej instancji.  Sąd  wyższej  instancji  jest od  apelacji a nie od  rozpatrywania  skarg  na
fałszerstwa  sądów  niższej  instancji. 
Powyższe  uzasadnia  wniosek  dyscyplinarny oraz  zawiadomienie  o  przestępstwie.
Nie zamierzam więcej walczyć z  Panem Sędzią  i tracić  czasu na  zaskarżenia  i zażalenia na
wymyślane  postanowienia  które  mają na celu  niedopuszczenie mojej  skargi  oraz  stosu zażaleń.
Podjęłam się obrony  Pana Leszka Czarneckiego oraz  jego IDEA  BANKu  pokrzywdzonego
decyzją  mafii  BFG  i KNF  do czego  mam  niezbywalne prawo  zgodnie z  moją skargą oraz
przepisami.
  Załączyłam    powyższą  wykładnię  oraz  informację  o  przyszłości  jak może  czekać Pana
Sędziego dla Pana  wiadomości.  Od Pana  Sędziego postawy  i   udzielanych  mi  odpowiedzi
zależeć  także  będzie  emerytura  Pana  Sędziego.   Nie straszę  i nie  grożę  tylko  grzecznie
informuję  o  przyszłości,  bo  może się  ona okazać dla  Pana  Sędziego    bardzo  biedna,  czyli
bezrobocie na zasiłku  lub   inna  praca  na przykład  sprzątanie klatek  schodowych.  Bo  pracy w
wymiarze  sprawiedliwości na pewno nie  dostaniecie,  jest to  tylko kwestią czasu  , może  kilku
miesięcy a  już na pewno  po następnych  wyborach.

                                                               Strona   mgr  Krystyna  Ziemlańska 
                                      polityk  prawnik  ustrojowy,  naukowiec  historyk, działacz  społeczny
                                                     ……………………………………...

Do wiadomości  do akt  wniosku  dyscyplinarnego 
 Naczelny Sąd Administracyjny

     ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
            00-011 Warszawa                                                     
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                                                                         Dnia  27  stycznia 2022

STRONA oraz  POKRZYWDZONA 
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
                                                                                              
                                                                                                  

                                                                                                              www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                               PROKURATURA  OKRĘGOWA                             

                                                     ul.    Chocimska 28, 00-591 Warszawa 

Załącznik

Do zawiadomienia w  sprawie  sędzi  WSA  Joanny Wegner , przewodniczącego V I Wydziału
WSA  sędziego   Zdzisława  Romanowskiego i sekretarz  sądowej  Katarzyny Zielińskiej specjalisty
w  VI Wydziale   WSA w Warszawie załączam  pismo do  WSA z dnia 27 stycznia  2022.

                                                                    Mgr  Krystyna  Ziemlańska 
                                      polityk  prawnik  ustrojowy,  naukowiec  historyk, działacz  społeczny

                                                              
                                                     ………………………………………
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                    SĘDZIA  NSA  Przewodniczący VI Wydziału  Zdzisław  Romanowski 

                                         Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie 

                                                                         ul. Pankiewicza 4 
                                                                   00- 696 Warszawa 

 Sygnatura  akt   WSA  VI  SA/  Wa  232/21   
  w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .    Sprawa  ze  
skargi na decyzję  Bankowy Fundusz  Gwarancyjny    Numer  DPR.  720.2.2019,  
DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

                                   

                        WNIOSEK I  ŻĄDANIE 
                  PRZYWRÓCENIA  SKARGI 

31 grudnia 2020  wniosłam

              ZASKARŻENIE  DECYZJI  ADMINISTRACYJNEJ  BFG  
                               o przymusowej restrukturyzacji IDEA BANK

Podstawa   prawna 
KPA Rozdział 6 Strona 
Art.28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie 
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

     za pośrednictwem  organu to jest  BF    Bankowy Fundusz  Gwarancyjny
                                    na adres email       kancelaria@bfg.pl

4  stycznia  2021  wniosłam       do  PROKURATURY  OKRĘGOWEJ  w  Warszawie
     na adres email   sekretariat@warszawa.po.gov.pl
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                                      ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE
                                        z wnioskiem   o ściganie  z oskarżenia publicznego
Tryb ścigania z oskarżenia publicznego obejmuje w większości przestępstwa wymienione 
w kodeksie karnym i w ustawach szczególnych. Uzyskanie informacji o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa ściganego z urzędu uprawnia organ do wszczęcia postępowania. Jeżeli ustawa milczy 
na temat ścigania, przestępstwa ścigane są z oskarżenia publicznego. 

Zawiadomienie   to załączam.
Wynika  z niego, że  Jacek  Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i który 
jest także  członkiem  BFG   popełnił  przestępstwo   umyślne z   Art.266.§1. Kto, wbrew przepisom
ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą 
zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, 
społeczną, gospodarczą lub naukową,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

W  Uzasadnieniu  napisałam :

UZASADNIENIE  
W  dniu 31  grudnia  2020   rano  około godziny 6:30 wniosłam do  Prokuratury Regionalnej w
Warszawie  oraz  do  Sądu Rejonowego w Warszawie  -wniosek o  oddalenie  aktu  oskarżenia
Prokuratury Regionalnej w  Warszawie przeciwko  Leszkowi Czarneckiemu oraz  pracownikom
zarządu  IDEA  BANK i innym  osobom oskarżonym o świadomy  udział w  tak zwanej  aferze  Get
Back  z zaskarżeniem  :i zaskarżam ponadto działania  samej  Prokuratury  jako  przekroczenie
uprawnień  i  niedopełnienie   obowiązków   w  tym tworzenie   fałszywych dowodów  wraz  z
działaniem na szkodę  wymiaru  sprawiedliwości, poprzez  stworzenie  fałszywych  okoliczności i
fałszywych  przesłanek  prawnych w  tym postępowaniu na szkodę  oskarżonych w  poplecznictwie
z  Komisją  Nadzoru  Finansowego  oraz zatajenie  wielu  danych w  tym  danych o działalności
Giełdy  Papierów Wartościowych  wg poniższego wniosku i   danych w  nim zawartych.

Do  wniosku   dołączyłam   obszerny  wyciąg  i  uzasadnienie,  z  którego  wynika   bezprawność
działania   prokuratorów   regionalnych   w   tej  sprawie   oraz   niewłaściwe   ustawy   i   inne
zagadnienia  prawne  związane z działalnością    Giełdy  GPW  i  przestępstw  popełnionych  przez
Komisję  Nadzoru Finansowego w  aferze  Get Back   - wyciąg z  raportu NIK  jak tez dane  o  tak
zwanym  alternatywnym   systemie  obrotu  ASO  w   kontekście   postępowania  prowadzonego
przeciwko Leszkowi  Czarneckiemu  oraz  Idea  Bank.

Trzeba  się z  tymi  danymi dokładnie zapoznać.

  Do w.w wniosku  załączyłam całe  obszerne opracowanie śledcze w sprawie  afery Get  Back z
którego  także  wynika, że  Idea  Bank  oraz  jego właściciel Leszek Czarnecki  mogą dochodzić
roszczeń od Skarbu Państwa  za   działania niezgodne z  prawem w  tym  niewłaściwe  ustawy
które  umożliwiały prowadzenie  przestępczej  działalności  finansowej  przez  spółkę  Get  Back  i
inne  złodziejskie   spółki  wcześniej. 

Te  dwa  dokumenty wysłałam do wiadomości   Komisji   Nadzoru  Finansowego  oraz NIK i
rzecznika prasowego Prokuratury  Regionalnej w Warszawie. 
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Wyżej wymienieni dowiedzieli  się z  tych  dwóch  dokumentów o  tych  faktach ,  i  zadziałali kilka
godzin  później w  układzie  sprawczym    na szkodę  Idea  Bank , poprzez  ogłoszenie w zmowie
o przymusowej  restrukturyzacji  Idea  Banku to jest przejęcia  jego  aktywów  wartości  kilkunastu
miliardów złotych  w  ramach  kontynuowania  afery Get Back  i działania  na szkodę  Idea  Banku 
poprzez  wzajemne  powiązania  zawodowe .

Po  godzinie  14-  tej Polska  Agencja  Prasowa  podała o  tym do wiadomości,  co zostało następnie
przekazane  przez  inne  portale  prasowe w  Internecie, przy czym PAP nie podała do wiadomości
treści   tych moich dwóch dokumentów  wysłanych do PAP  celem    opracowania  wiadomości
prasowej   jak też  wiele  innych  portali.

  Mowa  jest o tym  dalej w danych  o  wysłanych emailach  oraz  przepisach  naruszonych  przez
PAP  i inne  prasowe  portale. 

Wynika z  powyższego  także  układ  sprawczy z  Polską  Agencją  Prasową,  która  jest  jedyną
agencją  ogólnopolską  prowadzącą serwisy informacyjne z  których  czerpią wiedzę  inne  portale
prasowe  a  także  cała  Polska  i  organy państwowe. 

Po  zebraniu danych z  tych portali  wniosłam do  BFG  pismo  skargę  na  decyzję  administracyjną
w sprawie  przejęcia  Idea  Banku  w  tym  samym dniu, na którą  jeszcze  nie udzielono mi
odpowiedzi.  Załączone  są  także  dane z  wypowiedzi Leszka  Czarneckiego  oraz  prezesa  Banku 
PEKAO SA i  prezesa  BFG  jak też  pytania  odnośnie tych wypowiedzi. 

Skarga na decyzję  BFG  wraz z innymi dokumentami  została  zarejestrowana w WSA   pod Sygn
VI  Dk Wa  421.

Jak  później  pisał  WSA  8  marca  skarga  wraz  z    tym   zawiadomieniem  została  zarejestrowana
pod  zmienioną  Sygn  VI  Sa/  Wa  232/ 21. Na  tę  sygnaturę  potem  powoływał  się VI Wydział  
WSA  czyli, że  WSA  Wegner wiedziała  o   przestępstwie  w  zawiadomieniu .

Potem WSA  Wegner  kombinowała z   sygnaturami  wg  wniosku dyscyplinarnego.

23  lutego na wezwanie do usunięcia  braków  formalnych  ponownie  wniosła do  nowej  sygnatury
to zawiadomienie oraz  pozostałe dokumenty.

Sygn  akt  VI  SA/Wa 232/21 z dnia 18 luty 2021
 wezwanie do  usunięcia  braków  formalnych

W załączeniu  skarga  oraz  załączniki  i  pisma wniesione do  WSA  -    razem  stron  A- 4 34
plus  Załącznik dotyczący Leszka Czarneckiego i Idea  Bank  -  stron 112
oraz  pismo Wezwanie z  Sądu    razem  stron  147.

Pomijając  już  moje wywody  w sprawie  nie  jasnej  sytuacji  prawnej  BFG  WSA  Wegner  miała
obowiązek  uwzględnić  treść  tego  zawiadomienia    ale tergo  nie zrobiła  tylko dalej  mataczyła  z
sygnaturami  i wymyśliła  Sygn VI  So Wa  2 /21. 
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14  kwietnia  2021   WSA  Wegner  spreparowała  postanowienie  pod  Sygn  VI  SA/Wa  232/21  o
oddaleniu mojej   skargi   oczywiście   z  pominięciem  treści   zawiadomienia .  Poświadczyła w
uzasadnieniu   nieprawdę,  że   rzekomo   nie   uzupełniłam   braków   formalnych   które   były
uzupełnione w  dniu   18  lutym 2021.  Jak też  poświadczyła  nieprawdę, że  powoływałam się na
Art. 28  KPA  o  obowiązku  prawnym  ale  celowo  pominęła  żądanie  czynności  organu ze
względu na  obowiązek.

 Ja  do takiego  obowiązku się poczuwałam  ponieważ  zrobiłam opracowanie  także  wniesione do
WSA o  aferze  Get  Back i Idea  Banku z  którego wynika,  i co  było wiadome  WSA  Wegner, że
Komisja Nadzoru  Finansowego  działała  na szkodę  Leszka  Czarneckiego w tej  aferze  co także
potwierdzał  raport    NIK. 

 Jak wynika z w/w  zawiadomienia  KNF  nadal  działała na  szkodę Leszka  Czarneckiego  i  jego
Idea   Bank  jako  zemsta  za  oskarżanie  KNF  przez  Leszka  Czarneckiego.

O  tym  wszystkim  WSA  Wegner doskonale  wiedziała  i  bezpodstawnie oddaliła  moją skargę
działając w  poplecznictwie z  KNF  i  BFG  na szkodę  Leszka  Czarneckiego  oraz  Idea  Banku.

W  związku  z  tym,  poza  uwzględnieniem  wniosku  dyscyplinarnego wniesionego  do  NSA
domagam  się od  Przewodniczącego  VI  Wydziału  NSA  Romanowskiego  przywrócenia  mojej
skargi   wraz  z   zawiadomieniem   o   przestępstwie   oraz   unieważnienia   spreparowanego
postanowienia  WSA  Wegner z    dnia   14  kwietnia  2021.

W  załączeniu  Zawiadomienie  o  przestępstwie

DO  WIADOMOŚCI 
                                                                                                                                                                

Naczelny Sąd Administracyjny
 ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa 

                                                    Skarżąca  Mgr   Krystyna Ziemlańska

                                              ………………………………...
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Załączniki  dodatkowe

                    PISMO Z DNIA 31  grudnia 2020 
                                  które  było wysłane  emailem 
                               do Komisji Nadzoru Finansowego  
                             które  odebrał Przewodniczący   KNF Jacek  
                                Jastrzębski,  który jest członkiem Rady  
                           Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego   
                        i to on zadziałał w sprawie  przejęcia  Idea  Banku 
                                   przez  BFG oraz  Bank Pekao SA 
                             po zapoznaniu się  z  moim  pismem.

Do wiadomości   z prośbą o  zajęcie  stanowiska  i udzielenie odpowiedzi: 

2.  Komisja Nadzoru Finansowego  knf@knf.gov.pl

  STĄD czyli od  KNF   WYSZŁA  INFORMACJA DO BFG  o tym   piśmie
i  kilka  godzin później podano do wiadomości, że  IDEA  BANK  Leszka Czarneckiego  został
przejęty przez BFG i   bank PKO.

Zawiadomienie o przestępstwie  do tej  pory  pozostaje  nieuwzględnione   przez  Prokuraturę
Okręgową  bo są  to prokuratorzy  PIS  a  prokurator  generalny  Zbigniew  Ziobro
wykreował we  TVP  strasznego mafioza z  Leszka  Czarneckiego i ochraniał  KNF
w  aferze Get  back.   Jak widać jest   to sprawa   polityczna.

mailto:knf@knf.gov.pl


STRONA                                                                                         Dnia 2  marca   2022
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179                                                                      

                                                                                                  
                                                                                                    www.bialy-orzel.edu.pl
______________________________________________  _redakcja@bialy-orzel.edu.pl_______

                                            

                    SĘDZIA  NSA  Przewodniczący VI Wydziału  Zdzisław  Romanowski 

                                         Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie 

                                                                         ul. Pankiewicza 4 
                                                                   00- 696 Warszawa 

 Sygnatura  akt   WSA  VI  SA/  Wa  232/21   
  w  sprawie  Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego  oraz  Idea  Banku .    Sprawa  ze
skargi  na  decyzję   Bankowy  Fundusz   Gwarancyjny     Numer   DPR.   720.2.2019,
DPR.720.4.2019,  DPR.720.8.2019,  DPR. 720.9.2019

 Inne Sygnatury tych sygnatury   akt   WSA  VI DK Wa 4/21 oraz   VI  SO/Wa 2/21 

                         INFORMACJA   dla  WSA  i NSA

W  związku z  brakiem  odpowiedzi na  mój wniosek  oraz  skargę z dnia 27 stycznia  2022
w  w.w  sprawie  informuję  Wojewódzki Sąd  Administracyjny  a  także  Naczelny  Sąd
Administracyjny  że z  powodu  działania na  moją szkodę w  tej sprawie  oraz  braku
odpowiedzi  na  wnioski   dyscyplinarne  z   NSA    WSA  oraz   NSA  zapłacą   mi
odszkodowanie  2  kwocie  co  najmniej 10  milionów złotych  które  miał  mi zapłacić
pokrzywdzony  Pan Leszek Czarnecki w  imieniu  którego prowadziłam  sprawę  na  jego
rzecz  oraz   na rzecz   jego Idea  Banku  pokrzywdzonego  działaniami  BFG i KNF  wg
zawiadomienia  o  przestępstwie które  jest w aktach  tej sprawy  i  które  zostało  załączone
do  skargi i pisma z dnia 27 stycznia.
Ponad  rok czasu  Pan Leszek Czarnecki  nie  mógł się dowiedzieć  o  moim wystąpieniu w
tej sprawie,  przez  co  ja nie  mogłam  nawiązać z  nim  kontaktu i uzyskać od  niego
wynagrodzenia a  on sam nie znając  zaplecza    przejęcia  jego    Banku  przez  mafię BFG
i  Bank Pekao  SA w  ramach  sfingowanej  restrukturyzacji  nie był w  stanie podjąć
właściwych działań i był  dalej  narażony na    konsekwencje  utraty  innego  jego  banku
poprzez  niezgodne z  prawem  działania  Komisji  Nadzoru Finansowego .
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Gdyby  WSA  zgodnie z  prawem  uwzględnił   moją skargę  oraz  skargę i wniosek z dnia
27 stycznia  2022 a  NSA  podjął  czynności  dyscyplinarne  sprawy te  byłyby  nagłośnione
przez  media w Polsce i wówczas  Leszek  Czarnecki  dowiedziałby się o  wszystkim i
miałby także  możliwość  zaskarżenia  jego  pełnomocników  którzy  także   nie chcieli
umyślnie  powiadomić go o mojej skardze  działając w zmowie  przeciwko  niemu  oraz
jego  bankom.

W  tej sytuacji, ponieważ  nie można  było  poprzez  brak  nagłośnienia  tej  sprawy w
mediach    uzyskać  kontaktu z  Leszkiem Czarneckim  którego odmawiali mi także  prezesi
jego  banków  oraz  różni  pełnomocnicy,  jedyną  możliwością skontaktowania się z  nim
było  uwzględnienie mojej skargi oraz  podanie  tego do  publicznej wiadomości  co  jednak
nie    nastąpiło w  wyniku  czego nie otrzymałam od Leszka  Czarneckiego spodziewanych
10  milionów  złotych  za  moją  pomoc  prawną.

Kwotę  tę  zapłaci mi WSA  oraz NSA  to jest Skarb Państwa z winy  WSA  oraz  NSA.

Przy okazji  ponownie  informuję,  co już uczyniłam poprzednio,że  tak czy owak  sprawa
ta  będzie  nagłośniona  poprzez  kampanię  promocyjną  mojego portalu  Wydawnictwa
Biały   Orzeł    na   którym w  Menu  prawo jest   plik  z   moją  skargą,   na  promocję
otrzymałam  dotację   z  innego  źródła , będzie to kampania  ogólnopolska poprzez  folder
promocyjny  do  wszystkich gospodarstw  domowych w Polsce,  cała Polska będzie  czytać
mój  portal  oraz  cały  świat.  Portal  będzie  poszerzony a  obecne  pliki  PDF  będą
zamienione na  podstrony  do  automatycznego  tłumaczenia na  różne  języki.

Ponawiać więcej  pism  do WSA  ani do  NSA  nie   zamierzam,  następne  moje pismo   to
będzie pozew  oraz  postępowania  karne  także  przeciwko  NSA.

                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                Redaktor Naczelna  Wydawnictwa  Biały  Orzeł
                                                                  historyk, prawnik,  naukowiec , polityk,

DO  WIADOMOŚCI 
                                                                                                                                                                

Naczelny Sąd Administracyjny
 ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa 

                                                                 2.




	Oferowanie instrumentów finansowych
	Czynności bankowe i inne rodzaje działalności dozwolone dla banków
	Oferowanie instrumentów finansowych

	Art. 69. obrót inst. Finan. Działalność maklerska
	Alternatywne systemy obrotu w Polsce
	Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.

	Decyzja uznaniowa nie oznacza jednak dowolności w załatwieniu sprawy.
	Brak jest nawet zacytowanej Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. Poz. 89) oraz przepisu w Art.3 p.2) o alternatywnym systemie obrotu. Nie ma w tej ustawie także żadnych przepisów które mogłyby posłużyć do utworzenia tego systemu , tylko jest ogólna informacja .
	A więc system ASO czyli mafia giełdowa został podciągnięty pod legalne instrumenty finansowe.
	Rozdział  2 Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym
	Podmioty niebędące osobami prawnymi

	Biuro Ministra Dane kierownictwa:Dyrektor: Aneta Rożek

	Idea Bank mógł uniknąć przymusowej restrukturyzacji
	Pytania o wycenę aktywów i pasywów

	Pekao przejmuje bank Czarneckiego. Mamy komentarz z rady nadzorczej Idea Banku
	Dz.U.2016.1484| Akt obowiązujący Wersja od: 16 września 2016 r.
	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
	z dnia 1 września 2016 r.
	w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia
	Publikacje
	Ordery i odznaczenia
	jako zobowiązanie moralne ,misja, obowiązek, powinność, służba, świadczenie, zadanie, zobowiązanie,

	Bibliografia
	Jest to niestety kłamstwo i nieprawda. Nie otrzymałam żadnego pisma z Sądu o tym, że BFG przekazał moją skargę i także nie otrzymałam żadnej odpowiedzi na tę skargę ani z Sądu ani od BFG.
	Bibliografia
	Kompetencje NSA
	Bibliografia
	Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
	Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
	Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

	Jest to niestety kłamstwo i nieprawda. Nie otrzymałam żadnego pisma z Sądu o tym, że BFG przekazał moją skargę i także nie otrzymałam żadnej odpowiedzi na tę skargę ani z Sądu ani od BFG.
	Bibliografia
	Aplikacja sędziowska i prokuratorska w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury składa się z egzaminu z samych przepisów niewłaściwych kodeksów i ustaw ! Nawet nie ma egzaminu z prawa jako takiego :
	Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!
	Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:
	https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy

	Wady orzeczeń sądowych
	Etyka cnoty 

	Jest to niestety kłamstwo i nieprawda. Nie otrzymałam żadnego pisma z Sądu o tym, że BFG przekazał moją skargę i także nie otrzymałam żadnej odpowiedzi na tę skargę ani z Sądu ani od BFG.
	Bibliografia

	Kolejne ciosy w imperium Leszka Czarneckiego
	Jest to niestety kłamstwo i nieprawda. Nie otrzymałam żadnego pisma z Sądu o tym, że BFG przekazał moją skargę i także nie otrzymałam żadnej odpowiedzi na tę skargę ani z Sądu ani od BFG.
	Bibliografia


