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Lech Jeziorny o sprawie 
Krakowskich Zakładów Mięsnych 
oraz Polmozbytu Kraków S.A. Zemsta prokuratora

Art. 4.1 Władza zwierzchnia 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę 
przez swych przedstawicieli 
lub bezpośrednio.

Prawo o ustroju 
sądów powszechnych

Projekt ustawy Układ zamknięty Sprawa 
Marka Kubali

Przedstawiane do tej 

por y  p ropoz yc je 

rządzącego Polską 

ugrupowania i obecnego 

kierownictwa Ministerstwa 

Sprawiedliwości są jedy-

nie cząstkowe i nie dotykają 

istotnej przyczyny patologii w 

sądach i prokuraturze. 

Za oczywistą przyczynę 

uważamy brak jakiejkolwiek, 

zewnętrznej, społecznej kon-

troli nad działaniami sądów i 

prokuratury. 

Owszem – prokuratura 

obecnie została ściślej pod-

porządkowana ministrowi 

– co zakończyło okres au-

tonomii tej instytucji i stan 

bezwładu w jakim tkwiła 

za rządów „niezależnego” 

Prokuratora Generalnego, 

wybieranego przez Krajową 

Radę Sądownictwa. Pomi-

mo jednak pewnej poprawy 

sprawności osobista kontrola 

ministra nad prokuraturą nie 

wyeliminuje z niej niespraw-

ności i patologii. Widzimy jak 

funkcjonariusze prokuratury, 

którzy od lat pozorują pracę, 

albo przekraczają wobec oby-

wateli swoje uprawnienia dziś 

odnajdują się w nowej rzeczy-

wistości politycznej całkiem 

dobrze. 

Prawdziwe zmiany w pro-

kuraturze nastąpią – naszym 

zdaniem – po wprowadzeniu 

pełnej społecznej kontroli w 

postaci bezpośrednich wybo-

rów prokuratorów wojewódz-

kich (okręgowych) i proku-

ratora generalnego – przez 

obywateli. Natomiast bieżą-

cą kontrolę nad prokuraturą 

sprawowałby każdorazowo 

minister sprawiedliwości. 

Będzie to całkowicie 

zgodne z fundamentalną za-

sadą demokracji – zasadą 

zwierzchności Narodu nad 

każdym rodzajem władzy.

 Domagamy się także i 

przede wszystkim naprawy 

sytuacji w sądach, które nie 

tylko w Polsce masowo ła-

mią podstawowe prawa czło-

wieka, ale wręcz w obecnym 

kształcie nie pełnią swojej 

roli – trzeciej władzy, bez 

której nie może funkcjono-

wać żadne społeczeństwo i 

państwo.

Niesprawność polskiego 

sądownictwa stała się przy-

kładowa, a samowola sę-

dziów i ich arogancja w trak-

towaniu obywateli i łamanie 

prawa jest normą. Przyczyną 

jest brak jakiejkolwiek ze-

wnętrznej, społecznej kon-

troli nad działalnością sądów 

w Polsce. Sytuacja ta gwałci 

art. 4 Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej, który stwier-

dza iż „Władza zwierzchnia 

w Rzeczypospolitej należy 

do Narodu. Naród sprawuje 

władzę przez swych przed-

stawicieli albo bezpośrednio.”

Oznacza to w sposób  jasny, 

że sędziowie powinni być wy-

bierani przez obywateli  albo 

przez wybranych w tym celu 

przedstawicieli obywateli. 

Oznacza także konieczność 

ustanowienia zewnętrznej 

kontroli społecznej nad dzia-

łalnością sądów. Tymczasem 

obecnie sędziowie sami wy-

bierają kolejnych sędziów i 

sami się kontrolują.

Domagamy się zatem do-

konania pilnych ustrojowych 

zmian i wprowadzenia wy-

bieralności sędziów  w wy-

borach powszechnych albo 

wprowadzenia wyborów bez-

pośrednich w tym zakresie z 

pełną ich przejrzystością. 

Domagamy się także wpro-

wadzenia kontroli obywatel-

skiej, (zewnętrznej) nad dzia-

łalnością sądów i sędziów 

– obecna kontrola instancyjna 

jest czystą fi kcją.

Bez tych zmian nie dokona 

się żadna zmiana w funkcjo-

nowaniu wymiaru sprawie-

dliwości w Polsce. 

Dopiero postulowane przez 

nas zmiany ustrojowe – przy-

wrócą prawomocność działa-

nia sądów w Polsce ponieważ 

dziś działają one z narusze-

niem fundamentalnej zasady 

konstytucyjnej zawartej w 

art. 4 Konstytucji.

Domagamy się także po-

wołania parlamentarnej ko-

misji do zbadania szczególnie 

kwestionowanych a niespra-

wiedliwych wyroków jakie 

zapadły w Polsce w okresie 

od uchwalenia Konstytucji 

czyli od 1997 r.

Domagamy się wprowa-

dzenia w polskim prawie 

instytucji rewizji nadzwy-

Ogólnopolskie spotkanie Społecznych Komitetów Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

Naprawić wymiar sprawiedliwości

czajnej, która pomogłaby w 

szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wyeliminować z 

obrotu prawnego jawnie nie-

sprawiedliwe wyroki sądowe.

Domagamy się by sejmo-

wa Komisja Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka zbadała 

zgłaszane przez obywateli 

przypadki sądowo-prokura-

torskiego bezprawia w Polsce 

dokonywanego przez instytu-

cje państwa.

Wyrażamy także mocne 

przekonanie, ze zmiany w 

wymiarze sprawiedliwości w 

Polsce – konieczne i pilne – 

wymagają szerokiej społecznej 

debaty i nie mogą być jedynie 

wynikiem pracy polityków 

kontrolujących obecnie dzia-

łalność ministerstwa sprawie-

dliwości.  Zmiany te nie mogą 

także być dokonywane w in-

teresie obecnej ekipy mającej 

większość w Sejmie.  Oczywi-

Konferencja poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości - Sejm, Sala Kolumnowa, 25.06.2016 r. 
zorganizowanan przez Poselski Zespół na Rzecz Nowej Konstytucji

stym warunkiem uczciwości 

wobec obywateli, warunkiem 

akceptowalności wprowadza-

nych reform jest dokonywanie 

ich w interesie ogólnym, w 

imię dobra wspólnego, a więc 

przy szerokiej społecznej deba-

cie, w której – oprócz stowa-

rzyszeń i grup obywatelskich 

zajmujących się tą tematyką, 

powinni brać również udział  

uczciwi przedstawiciele śro-

dowisk sędziów i prokurato-

rów. Na nich także spoczywa 

obowiązek dbania o naprawę 

wymiaru sprawiedliwości w 

Polsce, który nie może być je-

dynie miejscem dostarczania 

jego funkcjonariuszom wyso-

kich zarobków i przywilejów 

prowadzących do wytworzenia 

„nadzwyczajnej kasty ludzi” 

oderwanych całkowicie od 

społeczeństwa i lekceważących 

rolę jaką powinni spełniać.

Janusz Sanocki

 Zebrani w Warszawie 26 marca 2017 
przedstawiciele środowisk obywatelskich 
dotkniętych niesprawiedliwością 
polskiego „wymiaru sprawiedliwości”  
stwierdzamy iż obecny stan „trzeciej 
władzy” w Polsce wymaga pilnej 
i głębokiej naprawy.
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Z nadzieją zakładali-

śmy końcem 25.11. 

2015 r. Poselski Zespół 

ds. zmiany Konstytucji RP. 

Mieliśmy razem z Januszem 

Sanockim nadzieję, że PIS i 

Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści Zbigniewa Ziobry widzi 

skalę niegodziwości i bezpra-

wia prokuratorsko – sądowe-

go w Polsce. Niewielu dzisiaj 

pamięta, że w 2010 r. kiedy 

protestowaliśmy pod Sejmem 

RP nikt do sejmu nie chciał 

nas wpuścić a tym bardziej z 

nami rozmawiać. Po raz pierw-

szy na tak szeroką skalę mie-

liśmy możliwość wprowadzić 

do sejmu pokrzywdzonych w 

trakcie pierwszej konferen-

cji osób pokrzywdzonych w 

Polsce. Do Warszawy przyje-

chało ok.700 osób. Wydaliśmy 

raport który przekazaliśmy do 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

namawiając ministra Zbignie-

wa Ziobrę i jego wicemini-

strów do zajęcia się skargami 

obywateli. Z nadzieją przystą-

piliśmy do organizacji drugiej 

konferencji w dniu 25 czerwca 

2016 r. Ale tym razem ujaw-

niły się egoistyczne zachowa-

nia kilkunastu osób, które za 

wszelką cenę chciały zlikwi-

dować tą konieczna inicjaty-

wę. To upewniło Ministerstwo 

Sprawiedliwości, że wśród po-

krzywdzonych nie ma jedno-

ści a pokrzywdzeni prezentują 

wyłącznie swoje prywatne in-

teresy. Przestaliśmy stanowić 

jednej siły i partnera do roz-

mów. Obecnie w nieco zmie-

nionej formie podejmujemy 

trzecią próbę wsparcia osób 

pokrzywdzonych. 

Rozumiemy rozgoryczenie 

wielkiej ilości osób, którzy 

oczekują zmian. Oczeku-

ją sprawiedliwych sądów i 

naprawy ich krzywd. Mają 

nadzieję, że posłowie mogą 

więcej. My też mieliśmy taką 

nadzieję. Niestety w Sejmie 

RP rządzą partie i arytme-

tyka. Mniejszość się nie li-

czy. Tam nie chodzi o rację, 

prawdę, dobre intencje wobec 

obywatela. Tam liczy się wy-

łącznie interes partyjny. I tak 

jest od 27 lat !!!. 

Posłowie RP nie mają 

zielonego pojęcia jaka jest 

sytuacja w prokuraturach i 

polskich sądach. Nie mają o 

tym pojęcia także członkowie 

Sejmowej Komisji Sprawie-

dliwości i Praw Człowieka. 

Komisja ta choć powinna 

zajmować się sprawami oby-

wateli i badać ich skargi - 

przepytując na Komisji Pro-

kuratora Generalnego czy też 

Krajową Radę Sądownictwa 

zajmuje się produkowaniem 

ustaw, choć w sejmie jest ko-

misja ustawodawcza i kody-

fi kacyjna. 

Jeśli do tego dodamy fakt, 

że w Konstytucji RP z roku 

1997 w art. 187 sędziowie po-

przez Krajową Radę Sądow-

nictwa zapewnili sobie bez-

karność to trudno się dziwić, 

że robią to co robią – czyli co 

chcą. Dodatkowo broniony 

przez partie opozycyjne Try-

bunał Konstytucyjny wstrzy-

mał w praktyce lustrację 

sędziów. Taki opłakany stan 

sądownictwa zastaliśmy więc 

w sejmie w roku 2015. 

Na początku uwierzyli-

śmy, że PIS zmieni tą sytu-

ację i zabierze się z naszym 

wsparciem za prokuraturę i 

sądownictwo. I zabrał się ale 

dla siebie a nie dla obywateli. 

Najpierw zreformował pro-

kuraturę a potem zmienił ko-

deks postępowania i ustawę o 

prokuraturze. Wprowadzone 

zmiany oznaczają totalną 

władzę prokuratury i równie 

totalną jej bezkarność. W te-

renie nic się nie zmienia. Było 

jak jest. Robi się polityczne 

pokazówki a ludzi nadal od-

Wszystkie przedstawione niżej relacje pochodzą od 
samych poszkodowanych i wpłynęły do Poselskiego 
Zespołu n/rz Nowej Konstytucji w roku 2016 przed 
konferencjami organizowanymi przez Zespół 
w Sejmie. 
Autorzy – czyli osoby poszkodowane biorą pełna 
odpowiedzialność za podane fakty, co stwierdzili 
stosownym oświadczeniem.
Ze względu na ograniczenie miejsca wybraliśmy 
do druku jedynie część świadectw. Nie mniej dają 
one – naszym zdaniem – obraz polskiego „wymiaru 
sprawiedliwości” i głęboko nieprawidłowej sytuacji 
jaka w nim panuje.

Redakcja

Poszkodowany: Andrzej Kochanowski, Grajewo
Sędziowie wydali „reformatoryjne orzeczenie”, uznając 

błędną dokumentację geodezyjną za właściwą do wyznacze-

nia granic działki. Powiązania strony sporu: wujek Antoni 

Orzel-Prezes NSA-WSA w Białymstoku. Syn A. Orzela /

Wojciech Orzel/ w owym czasie sędzią wydziału gospodar-

czego SR w Suwałkach pracuje w Kraj. Rejestrze Sądowym, 

jego drugi syn Tadeusz prowadzi kancelarię adwokacką w 

Białymstoku.

Poszkodowani: Tomasz, Halina, Lech Adamowscy 
TRANS-GUM Serwis Opon, Tomaszów Maz.

Budując drogę zabrano nam bez słusznego odszkodowania 

część nieruchomości - wjazd do serwisu opon – wulkanizacji, 

zamknięto nasz zakład - jedyne źródło utrzymania i dorobek 

pokoleń.

Nasza sprawa rozpoczęła się w 2004 r. i dotyczy rygory-

stycznego wywłaszczenia nas z wjazdu do SERWISU OPON 

z drogi S8 w czasie jej przebudowy. Pomimo wielu wyroków 

WSA i NSA uchylających kolejne decyzje GDDKiA, Woje-

wody Łódzkiego i GINB wjazd jest zabrany – fi rma dopro-

wadzona na skraj bankructwa, zwolnieni wszyscy pracowni-

cy. Właściciel fi rmy śp. Czesław Adamowski Mąż, Ojciec w 

dniu otrzymania z Sądu rygorystycznego wywłaszczenia z 

wjazdu z drogi S8 zmarł nagle – wylew krwi do mózgu. Do 

tej tragedii doszło w czerwcu 2011 r. Prokuratorzy odmówili 

wszczęcia postępowania w sprawie zamęczenia – zamordo-

wania naszego Ojca przez urzędy.

Cóż z tego, że Sądy uchylają decyzje i wskazują łamane 

paragrafy, ale nie podają konkretnych zaleceń, które mają 

wykonać urzędnicy. Więc urzędnicy omijają prawo i wyroki 

różnymi matactwami i podejmują następne łamiące prawo 

decyzje, które i tak Sąd odrzuci. Ale urzędnicy liczą na to, że 

po kilku rozprawach niby wygranych, ale nic nie wnoszących, 

skarżący zapomni się odwołać lub nie dotrzyma terminu za 

n-tym razem, lub po kilku, kilkunastu latach zrezygnuje.

Poszkodowani: Joanna Adasiewicz-Kuklińska, 
Jerzy Kukliński, Poznań

Pomimo zawarcia ugody sądowej z dnia 6.06.2015, sąd z 

własnej inicjatywy zmienił treść ugody (na korzyść pozwa-

nych, a niekorzyść powoda), zaakceptował wszystkie warunki 

ugody poza zapisami dotyczących wypłaty wynegocjowanej 

kwoty. Sąd Okręgowy pozbawił jednocześnie powodów moż-

liwości odzyskania należnych mu kwot z tytułu konieczności 

spłaty podatku w sp. komandytowej.

Poszkodowany: Stanisława Antoł, Biały Dunajec
Sędziowie i prokuratura próbują pozbawić mnie wielomi-

lionowego majątku ziemskiego zapisanego mi w testamencie 

notarialnym. Fałszując dokumentację z pomocą takich osób 

jak kierownik Zakładu Medycyny Sądowej WUM, próbują 

przepchnąć testament ustny. 

Jestem osobą prostą i od ponad 10 lat walczę z sędziami 

Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, którzy fałszu-

jąc dokumentację (polega to m. in. na tworzeniu fi kcyjnych 

sygnatur, wypłacaniu wynagrodzenia z depozytów sądowych 

za wydanie opinii osobom, które nie są biegłymi i których 

Sąd nie powołał, eliminowaniu uczestników postępowania 

zamieszkałych w USA poprzez wysyłanie korespondencji na 

fi kcyjne adresy.

W skład majątku wchodzą atrakcyjne nieruchomości w Za-

kopanem oraz mieszkanie na Nowym Świecie w Warszawie. 

Przez te lata Sąd robi wszystko, aby odrzucić mój testament 

notarialny, a uznać testament ustny innej osoby.

Polska państwem 
prawa czy bezprawia?

Czy Sejm RP  - VIII kadencji  coś zmieni? 

syła się z kwitkiem – czytaj 

umarza oczywiste przestęp-

stwa. Trudno zresztą było 

oczekiwać, że będzie inaczej 

skoro reforma w prokuraturze 

polega wyłącznie na karuzeli 

stanowiska a nie na rozlicza-

niu prokuratorów z ich pracy.

Obecnie PIS najpierw 

uchwalił ustawę o dyrekto-

rach sądów – czyli ok. 400 

politycznych stanowisk dla 

swoich a obecnie bierze się w 

podobny sposób za Krajową 

Radę Sądownictwa. Planuje 

wymienić sędziów KRS po-

chodzących z zaciągu Unii 

Wolności i SLD na sędziów 

PIS – których Sejm na wnio-

sek Marszałka Sejmu będzie 

wybierał zwykłą większością 

głosów. 

Natomiast nowymi sę-

dziami sądów powszechnych 

zgodnie z propozycjami Mi-

nisterstwa – mają zostawać 

absolwenci Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratorów 

– a więc żółtodzioby nała-

dowane wiedzą teoretyczną 

bez żadnego doświadczenia 

życiowego. 

Co gorsze ani nad proku-

raturą ani nad sędziami spo-

łeczeństwo nie będzie miało 

żadnej kontroli.

Umiera nadzieja sędziów 

pokoju, ław przysięgłych, czy 

też wyborów sędziów w wy-

borach bezpośrednich lub do 

Krajowej Rady Sądownictwa 

czy też Wojewódzkich Rad 

Sądownictwa.

Wprowadzane zmiany w ko-

deksach nadal nie przewidują 

nagrywania, udziału organi-

zacji pozarządowych. Nadal 

można wg widzimisię sędziów 

czy prokuratorów kierować 

bez zażalenia na badania psy-

chiatryczne itd., itd. Nadal też 

brak jest systemu skargowego 

w Polsce. Na skargę obywatela 

odpowiada osoba na którą się 

skarżymy. W prokuraturach 

nadal pracują skompromito-

wani prokuratorzy a w sądach 

skompromitowani sędziowie, 

często z rodowodem skazywa-

nia w stanie wojennym. 

Niestety w Polsce przez 27 

lat nic się nie zmieniło i nie 

zmieni jeśli biegu spraw nie 

weźmiemy w swoje ręce. 

Ta nadal katastrofalna sy-

tuacja polskiego bezprawia 

mobilizuje nas do kolejnego 

trzeciego spotkania w War-

szawie w dniu 27.03.2017 r. 

Musimy wrócić do korzeni bu-

dując lokalne komitety obrony 

praworządności w Polsce. Jeśli 

tego nie zrobimy to kolejny raz 

pokrzywdzeni przez sądy i pro-

kuratury będą przegrani. 

My chcemy jednak żyć 

w państwie prawa. Musimy 

zatem wymóc na politykach 

przeprowadzenie niezbędnych 

zmian, a docelowo chcemy 

doprowadzić do weryfikacji 

wyroków zapadłych po 1997 r. 

A to może się udać tylko 

przy nacisku na władze przez 

masowy ruch obywateli.

 Jerzy Jachnik

Poseł Jerzy Jachnik podczas konferencji w Sejmie

 Ja i Janusz Sanocki jesteśmy w sejmie jako posłowie już 17 miesięcy. Pokrzywdzeni 
przez prokuratury i sądy niecierpliwie czekają na zmiany. My też ich chcemy. Niestety 
drepczemy w miejscu i odbijamy się od betonowego muru partyjniactwa. 

Jerzy Jachnik
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowani: Artur, Franciszek i Halina Gretkowscy 
Komornik Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Tadeusz Bła-

zucki, działając bez prawem wymaganych dokumentów i 

bez zachowania obowiązujących procedur dokonał w dniu 

5 kwietnia 2007 roku (Wielki Czwartek) eksmisji moich 

rodziców z nieruchomości położonej w Osiu, ul. Rynek 8 a 

następnie sprzedał przedmiotową nieruchomość małż.Kujawa 

za kwotę nie przystającą do jej wartości. W wyniku bezpraw-

nych działań pozwanych a w ich konsekwencji utraty przez 

nas władztwa nad nieruchomością będącą prawną własnością 

mojej rodziny oraz wszelkimi ruchomościami tam się znajdu-

jącymi straciłem wszystko co tam pozostawiłem. 

Licytacja bez dowodów na podstawie „rozkazu” na fi kcyj-

nym tytule wykonawczym – z rażąco zaniżonym operatem 

szacunkowym (nieruchomość warta ok. 2 000 000 zł, sprze-

dana za 156 000). Liczne nadużycia i zaniedbania komornika.

Poszkodowany: Bartkowicz Michał, Lublin 
Przedmiotem skargi jest naruszenie zasady domniemania 

niewinności oraz postępowanie Prokuratury Okręgowej w 

Lublinie - na etapie prowadzonego postępowania przygoto-

wawcze i Sądu Rejonowego w Lublinie, mające na celu zmu-

szenie mnie do przyznania się do dokonania zarzucanych mi 

czynów pomimo braku jakichkolwiek dowodów material-

nych i faktu, że zarzucanych mi czynów nie popełniłem. Akt 

oskarżenia oparto jedynie na pomówieniach osób, które do-

browolnie poddały się karze. Ponadto przedmiotem skargi są 

warunki socjalno-bytowe i sposób traktowania, zapewnienia 

mojego bezpieczeństwa w czasie mojego pobytu (20 miesięcy) 

w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Poszkodowani: Halina Bożek, Jerzy Bożek, Pajęczno
Od 2011 roku jesteśmy w szponach zorganizowanej grupy 

przestępczej : policyjno-prokuratorsko-sądowej, która w tym 

okresie umorzyła ok. 20 spraw związanych z nękaniem naszej 

rodziny przez byłego zięcia. W tym okresie doświadczyliśmy 

: 3-ech włamań do domu, 3-ech porysowań samochodów oso-

bowych, przecięcia opon, naruszania miru domowego i in-

nych przestępstw przeciwko zdrowiu, mieniu i życiu. Wszyst-

kie te przestępstwa zostały umorzone. Od 5-ciu lat w Sądzie 

w Pajęcznie toczy się sprawa o pobicie mnie, od 5-ciu lat do 

dnia dzisiejszego toczy się w Prokuraturze sprawa 3-ciego 

włamania do domu. Groźby karalne kierowane w naszą stronę 

zagrażają naszemu życiu i zdrowiu i w chwili obecnej pomoc 

spoza okręgu działania tego układu zamkniętego jest nam 

bardzo potrzebna.

Poszkodowany: Tadeusz Byrdak Opole
Prokuratorzy i sędziowie zignorowali i odmówili zbada-

nia zgłoszonych dowodów przestępstw popełnionych w 2003 

r. przez trzech pracowników UKS w Opolu. Pracownicy ci 

SFAŁSZOWALI dokumenty i z przestępstwa uzyskali nie-

należne korzyści fi nansowe. Zostaliśmy zmuszeni, na pod-

stawie sfałszowanej dokumentacji, nagle zapłacić 150.000,00 

zł. Spowodowało to likwidację prowadzonej rodzinnej dzia-

łalności gospodarczej. Posiadając dowody i świadków popeł-

nienia przestępstw, od 10-ciu lat zgłaszam je do wszystkich 

szczebli polskiej prokuratury. Mam obecnie 50 postanowień 

prokuratorów i sędziów ZATAJAJĄCYCH zgłaszane dowody 

popełnienia przestępstw i odmawiających ich zbadania.

Poszkodowani: Roman Chechliński, Batorz
Prokuratorzy bez żadnego uzasadnienia odmawiali uznania 

moich dowodów przestępstw, chroniąc ludzi, którzy bezkar-

nie używali fałszywych dokumentów i fałszowali dokumenty 

na potrzeby postępowań Sądowych i prokuratorskich.

Sędziowie wydawali wyroki na podstawie fałszywych 

dokumentów nie uwzględniając moich wniosków o badanie 

tychże dokumentów, a opierając wyroki na podrobionych do-

kumentach. 

Wywołano nierzetelne, nieprawdziwe opinie biegłych w 

dwóch przypadkach. Na skutek takich działań straciłem za-

kład-chłodnię o wartości kilku milionów złotych.

Poszkodowany: Tomasz Dudziak, Korsze 
Przez Sąd I instancji oraz II instancji pozbawiony zosta-

łem dachu nad głową mimo że mieszkałem w tym miejscu 

17 lat, a ponadto uznano, że mieszkając 17 lat pod danym 

adresem naruszyłem mir nie chcąc wyjść z mieszkania, w 

którym mieszkałem.

F undamentalna zasa-

da Demokratycznego 

państwa zapisana jest 

w art. 4 polskiej Konstytucji. 

Brzmi ona:

Art. 4.1 Władza zwierzch-
nia w Rzeczypospolitej Pol-
skiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę 
przez swych przedstawicieli 
lub bezpośrednio.

Tymczasem sędziowie w 

Polsce nie są wybierani ani 

bezpośrednio ani pośrednio – 

przez przedstawicieli Narodu. 

Wybierają się sami.

Wybierają się sami, kon-

trolują sami – nic zatem 

dziwnego że w warunkach 

całkowitego braku kontroli 

zewnętrznej władza sądow-

nicza się zdegenerowała, a jej 

uczestnicy poczuli się jak ka-

sta nadludzi, którym wszyst-

ko wolno.  

Oto jest podstawowa przy-

czyna patologii w wymiarze 

sprawiedliwości. Trzeba ja 

zatem usunąć i doprowadzić 

do wybieralności sędziów. 

Sytuację próbują naprawić 

posłowie z Poselskiego Ze-

społu na rzecz Nowej Kon-

stytucji, którzy opracowali 

projekt nowej ustawy o ustro-

ju sądów. Ustawa przewiduje 

wybieralność kandydatów na 

sędziów przez nowe instytu-

cje – wojewódzkie Rady Są-

downictwa, które składałyby 

się z 15 członków wybiera-

 Sądownictwo w Polsce jest 
niekonstytucyjne, a sędziowie działają 
nielegalnie łamiąc art. 4 Konstytucji

Konstytucja RP:

Art. 4.1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospo-
litej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swych 
przedstawicieli lub bezpośrednio.

Sędziowie są nielegalni
nych przez mieszkańców w 

wyborach powszechnych. 

Ustawa przewiduje także 

wprowadzenie do polskiego 

systemu sadownictwa ław 

przysięgłych, które orzeka-

łyby o winie, na wzór ław 

przysięgłych działających w 

Stanach Zjednoczonych. Pro-

jekt postuluje także wpro-

wadzenie sędziego pokoju 

do rozstrzygania drobnych 

spraw z zakresu wykroczeń.

Proponowane zmiany wy-

magają jeszcze uzupełnienia 

w postaci zmiany ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownic-

twa i wprowadzenie wyboru 

jej członków przez obywateli 

w wyborach powszechnych i 

nie ma przeciwko temu żad-

nych przeszkód konstytucyj-

nych, a wręcz w kontekście 

zasady Suwerenności Narodu 

ujętej w art. 4 Konstytucji jest 

wręcz wymóg takich zmian.

Należy także – naszym 

zdaniem – wprowadzić 

pełną wybieralność pro-

kuratora krajowego i pro-

kuratorów wojewódzkich 

(okręgowych) w wyborach 

powszechnych.

Janusz Sanocki

W środę Broll został 

znaleziony przez 

swoją rodzinę mar-

twy. Na razie nie wiadomo, 

co było przyczyną śmierci. 

- Prawdopodobnie była ona 

związana z jego chorobą no-

wotworową - informuje Piotr 

Wojtaszak, adwokat zmar-

łego. Mężczyzna cierpiał na 

białaczkę, był w bardzo złym 

stanie. - Mam opinię bie-

głych, którzy nie wykluczyli, 

że jego obecny stan zdrowia 

był wynikiem leczenia w 

szpitalu psychiatrycznym w 

Rybniku - dodaje Wojtaszak. 

Osiem lat w psychiatryku 
Sprawa Krystiana Brolla 

odbiła się szerokim echem 

w całej Polsce. W 2006 roku 

emerytowany projektant i 

elektryk został zabrany przez 

policję z ulicy i odwieziony 

do szpitala psychiatrycznego 

w Rybniku. Zarzut: groźby 

karalne. Miał powiedzieć do 

jednej osoby: zabiję cię. Nikt 

mu tego nie udowodnił. Nie 

było konfrontacji podejrza-

nego z pokrzywdzonym. Nie 

było procesu. Prokuratura w 

Rybniku wysłała Brolla na 

badanie psychiatryczne, biegli 

stwierdzili paranoję i rybnicki 

sąd postanowił o przymuso-

wym leczeniu. Bezterminowo, 

na tym polega detencja. Szan-

sa na wyjście co pół roku. Psy-

chiatrzy zbadali Brolla i wy-

syłali opinię do sądu. Zalecili 

dalsze leczenie w zamknięciu. 

Sąd poszedł za radą lekarzy. 

Taka sytuacja powtarzała się 

co pół roku przez 8 lat. 

Pobity i inwigilowany 
Wyszedł ze szpitala psy-

chiatrycznego po 11 latach, 

chcieli by tam wrócił. Sąd od-

mówił. „Zintensyfi kowanym 

leczeniem” miał być karany 

za domaganie się uwolnienia, 

pisanie w swojej sprawie do 

różnych instytucji i mediów, 

skarg na szpital. 

Według jego adwokata 

personel napuszczał na niego 

innych pacjentów, sugerując, 

że to przez niego odbierane 

są im przywileje. Broll został 

pobity, miał złamany nos. 

Dwa lata, bez stosownego 

skierowania sądu, spędził 

na oddziale o wzmocnionym 

zabezpieczeniu dla ciężkich 

przestępców, pośród morder-

ców. Bez spacerów, totalnie 

inwigilowany (kamery mo-

nitoringu widział tam nawet 

nad pisuarami i ubikacjami). 

W styczniu 2016 roku Wojta-

szak złożył do prokuratury 

w Rybniku zawiadomienie 

o usiłowanie popełnienia za-

bójstwa Brolla przez jedną z 

ordynatorów szpitala. 

Walczył o odszkodowanie 
Brolla wyciągnął ze szpi-

tala dopiero Sąd Najwyższy. 

Po kasacji Rzecznika Praw 

Obywatelskich, poprzedzonej 

wieloma publikacjami w me-

diach. W 2014 roku Krystian 

Broll wrócił do domu. Miał 

72 lata, zszarganą opinię i 

białaczkę. Dom zrujnowany 

przez złodziei. Nie pozo-

stało mu nic oprócz możli-

wości dochodzenia swoich 

racji. W lutym 2016 roku w 

Katowicach ruszył proces, 

Nie żyje Krystian Broll
 Niesłusznie spędził w szpitalu psychiatrycznym osiem lat. Bez procesu, pod wątpliwym 

pretekstem wsadzili go do szpitala psychiatrycznego na osiem lat. Stracił zdrowie, 
rodzinę, majątek i dobre imię. W końcu Sąd Najwyższy uznał, że przebywał tam 
bezpodstawnie. Emerytowany inżynier Krystian Broll nie żyje.

w którym Broll domagał się 

odszkodowania w wysokości 

14,5 mln złotych. - Jestem 

na ostatniej prostej, mogę w 

każdej chwili kopnąć w ka-

lendarz. Ale mam plany, jak 

wydać te pieniądze. Odbudu-

ję dom, pomogę ludziom w 

potrzebie - mówił wówczas 

w rozmowie z TVN24. Jego 

słowa okazały się prorocze, 

nie doczekał końca procesu. 

Kolejna rozprawa miała się 

odbyć pod koniec marca. 

Źródło: www.tvn24.pl

Krystian Broll
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowany: Zygmunt Dudzicz, Tarnowskie Góry
Wydanie wyroku nakazowego w trybie art. 500 dnia 21 

marca 2007 r. zaocznego, jakoby za znęcanie się nad rodziną 

w latach 1996-6 IV 2004 r. bez żadnych dowodów. Nie ma 

ani jednej kartki papieru w aktach sprawy dotyczącej okresu 

objętego aktem oskarżenia. Policja fałszowała akta, utajniała 

akta zdrowotne spoza okresu oskarżenia, psychiatra w 2006 r. 

wystawił jednokartkową opinię na zamówienie KPP w Tarn.-

Górach. Prok. ukrywa ok. 40 stron pism procesowych. Po pro-

teście proces zwyczajny, farsa toczy się nadal od 2007-2015 r.

Poszkodowani: Grażyna i Klaus Friese, Łowyń
Zostało popełnione oszustwo sądowe na naszą szkodę, 

przekraczającą 300 tys. zł przez powoda, przy czynnym 

udziale adwokata i biegłej sądowej z wykorzystaniem błę-

du, zaniedbań sędzi i stronniczego wyroku. Mamy dowody, 

iż przestępstwo zostało popełnione, ale PR w Kołobrzegu 

odmawia wszczęcia śledztwa po każdym zgłoszeniu, gdyż 

prokuratorzy, adwokat i biegła to osoby z tego samego kręgu 

znajomych i „współpracują” z sędziami, na co mamy dowody.

Poszkodowany: Ryszard Gasparski, Koluszki
Brutalny napad 7.03.2000 r. prokuratora i funkcjonariuszy 

UOP na moją osobę i Firmę. Zostałem zakuty w kajdany i 

osadzony w Zakładzie Karnym w Łęczycy, a z Zakładu za-

brano wszystko bez spisu rzeczy zatrzymanych i zostawio-

nych. Zakładu nie zabezpieczono, po 4 m-cach więzienia nie 

miałem do czego wracać, bo wszystko rozszabrowano. Spra-

wy sądowe trwały latami i po 12 latach zostałem oczyszczo-

ny z zarzutów, a sprawa umorzona. Nie doszło do rozprawy 

głównej i odczytania aktu oskarżenia! Kuriozalna decyzja 

skarbowa zniszczyła 40-osobową Firmę exportową i do chwi-

li obecnej żaden urzędnik nie poniósł odpowiedzialności za 

swoje błędne decyzje! Ja natomiast jestem na etapie ubiegania 

się o zadośćuczynienie za niesłuszny areszt i odszkodowania 

za utracony majątek i zakład.

Poszkodowany: Bogdan Goczyński, Nadarzyn
 W 2005 r. na podstawie sfabrykowanych oskarżeń stra-

ciłem 10 lat życia, majątek oraz dzieci. Wielokrotnie byłem 

zamykany w więzieniu, raz w szpitalu psychiatrycznym i pod-

dawany badaniom psychiatrycznym. Po latach moja oskar-

życielka i jednocześnie była żona została zdiagnozowana w 

opinii sądowo-psychologicznej jako wykazująca „cechy nie-

prawidłowej psychopatycznej osobowości. Z powyższymi ce-

chami związana jest skłonność do manipulacji i kłamstwa”. 

Mimo to jestem nadal nękany i ograbiany przez sądy na rzecz 

tej kobiety. 

Poszkodowany: Łukasz Gojke, Gniew
Radca prawny J. K. (obecnie sędzia TS) wykorzystując zna-

jomości w sądownictwie doprowadził do procesu sądowego 

(cywilnego), w którym przedstawiając w pozwie fi kcję dopro-

wadził wykorzystując sąd do jawnie krzywdzącego wyroku, 

pozbawiając mnie majątku (zlicytowano dom), powodując 

moją śmierć cywilną i zawodową.

Prokuratura bez żadnego uzasadnienia odmawia uznania 

oczywistych dowodów przestępstwa sędziów i prokuratorów, 

oraz radcy prawnego, które znajdują się w aktach sprawy IC 

34/00, chroniąc w ten sposób swoich kolegów z korporacji 

prawniczych.

Poszkodowany: Ryszard Halupczok, Kolanowice
Sąd kierując się prywatnymi sympatiami i znajomością z 

Panią adwokat mojej byłej żony, a być może i płatną protek-

cją wydał skandaliczny wyrok w mojej sprawie rozwodowej 

orzekając moją wyłączną winę odrzucając bez uzasadnienia 

wszystkie moje dowody.

Poszkodowany: Henryk Mollin, Czersk
Zostałem skazany z art. 212 § 1 kk na świadczenie pienięż-

ne w wysokości 1000 złotych i zwrot kosztów procesu. Za 

prawdziwą ocenę działań powódki które ukazały się w zmie-

nionej formie w artykule opublikowanym na łamach gazety.

Pozew odnosił się do artykułu który ukazał się na łamach 

Gazety Pomorskiej 4 grudnia 2009 r. opisujący wynoszenie 

dokumentów ze Spółdzielni Mieszkaniowej co faktycznie 

miało miejsce. 

A ni wtedy, ani później 

niczego esbecji nie 

podpisałem, w tym 

lojalki, po ogłoszeniu sta-

nu wojennego.  Nie mogłem 

jednak po 1989 roku przewi-

dzieć, że w „wolnej” Polsce 

zostanę  społecznie wyklu-

czony i także przez Polskę 

represjonowany . Ale już nie 

przez SB, lecz przez byłego 

członka mafi i paliwowej oraz 

Sądy III RP. 

Sprawa, którą opiszę jest 

jedną z pasma represji, jakim 

zostałem poddany po bez-

prawnym zwolnieniu mnie 

z państwowej spółki , której 

byłem prezesem.  Wpraw-

dzie jako przyczynę mojego 

zwolnienia podano zmyślone 

oskarżenia, to prawdziwym 

powodem był brak mojej 

akceptacji na wyprowadze-

nie majątku spółki do osób 

prywatnych. Wkrótce więc  

do zarządu spółki powołano  

admirała w stanie spoczyn-

ku i nota bene byłego człon-

ka mafii paliwowej. Mafii, 

w której sprawie śledztwo 

umorzono, jak w większo-

ści tego typu przypadków 

w III RP.  Po miesiącu od 

powołania admirała do za-

rządu, admirał zwolnił mnie 

w trybie natychmiastowym 

i  na podstawie fałszywych 

zarzutów. Pozbycie się mnie 

ze spółki odbyło się w stylu 

żołnierskim, czyli jak latach 

50-tych,  gdy mój  ś.p. ojciec 

musiał pożegnać się z Mary-

narką Wojenną, otrzymując 

przy tym status wroga ludu. 

Mój ś.p. ojciec zrehabilitowa-

ny został dopiero po śmierci 

Stalina.

Moje bezprawne zwol-

nienie z pracy w okresie 

ochronnym było więc dla 

mnie takim samym piętnem, 

jakim naznaczano w latach 

50-tych wrogów ludu, którzy 

nie mogli znaleźć żadnego, 

legalnego zatrudnienia w 

Polsce Ludowej.  Bezpraw-

ne zwolnienie z pracy ozna-

czało dla mnie koniec ka-

riery zawodowej, gdyż sam 

proces przed sądami pracy 

o przywrócenie do pracy i 

odszkodowanie trwał trzy 

lata. W tym miejscu dodam, 

że jestem absolwentem Poli-

techniki Gdańskiej i zanim 

zacząłem pracować w spółce,  

która bezprawnie zwolniła 

mnie z pracy, pracowałem w 

Chinach i w Korei a w latach 

2000 -2005 pracowałem  jako  

kierownik Wydziału Ekono-

miczno- Handlowego Amba-

sady RP  w Waszyngtonie, 

oraz jako radca handlowy 

Ambasady. 

Gdy więc złożyłem po-

zew o przywrócenie mnie do 

pracy, admirał wraz innym 

członkiem zarządu zaczę-

li mnożyć oskarżenia pod 

moim adresem, śląc zawiado-

mienia do Prokuratury oraz 

oskarżenia prywatne.  W ten 

sposób usiłowali wpłynąć na 

wyrok sądu pracy, przewleka-

jąc proces. Gdy wreszcie  sąd 

orzekł, że moje zwolnienie 

z pracy było bezprawne, zaś 

wszystkie oskarżenia fałszy-

we – spółka po blisko trzech 

latach od zwolnienia mnie 

z pracy  wypłaciła mi zasą-

dzone odszkodowanie. Lecz 

jako zaległe wynagrodzenie 

– choć do pracy nie zostałem 

przywrócony mimo tego, że 

byłem pod ochroną stosun-

ku pracy!  Odszkodowanie 

zostało więc opodatkowane 

a organy skarbowe uznały, 

że w wyniku zasądzonego 

odszkodowania uzyskałem 

taką samą korzyść, jakby mi 

szkody nie wyrządzono.

Prawo podatnika, które 
jest fi kcją w III RP

W sprawie nienależnie po-

branego podatku złożyłem 

wniosek o jego zwrot, zgod-

nie z art. 75 § 1 ordynacji 

podatkowej. Uczyniłem tak  

idąc za radą Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w 

Gdańsku. Sąd ten, rozpatru-

jąc moją skargę,  w uzasad-

nieniu wyroku z dnia 19 paź-

dziernika 2011r. sygn. akt I 

SA/Gd/909/11 stwierdził, że: 

„prawo do dochodzenia praw 

w postępowaniu podatko-

wym przyznaje podatnikowi 

przepis art. 75 § 1 ordynacji 

podatkowej, stanowiąc, że w 

sytuacji gdy podatnik kwe-

stionuje zasadność pobrania 

przez płatnika podatku albo 

wysokość pobranego podat-

ku, może złożyć wniosek o 

stwierdzenie nadpłaty podat-

ku”.

Gdy więc złożyłem ten 

wniosek w dniu 20 paździer-

nika 2011 roku, organ skar-

bowy zamiast go rozpatrzyć, 

wszczął. postępowanie po-

datkowe z urzędu i na mocy 

uznaniowej decyzji wyzna-

czył mi podatek za 2010 rok 

w zakwestionowanej przeze 

mnie wysokości!  W tej sy-

tuacji mój wniosek,  który 

złożyłem w trybie art. 75 § 1 

ordynacji podatkowej,  stał się 

„wtórny” wobec decyzji po-

datkowej i został odrzucony 

przez organ skarbowy!  

Te dwie decyzje organów 

skarbowych utrzymał w 

mocy Wojewódzki Sąd Ad-

ministracyjny w Gdańsku od-

dalając moje dwie skargi, zaś 

po sześciu latach mojej walki 

o zwrot podatku,  Naczelny 

Sąd Administracyjny oddalił  

tego samego dnia i  przez ten 

sam skład sędziowski (pod 

przewodnictwem sędziego 

Stefana Babiarza) moje dwie 

skargi kasacyjne. NSA przy 

okazji tych wyroków, zasą-

dził ode mnie po 2.400 zł z 

tytułu zastępstwa procesowe-

go od każdej skargi!  

Te wyroki NSA to  ewe-

nement jurydyczny, gdyż nie 

zdarza się, by w tej samej co 

do istoty sprawie sąd wydał 

dwa wyroki. W dodatku tego 

samego dnia i w tym samym 

składzie sędziowskim. To 

ewidentne złamanie zasady 

bezstronności sądów!  To 

było jednak możliwe w III 

RP, skoro uzasadnieniem dla 

odrzucenia mojego wniosku 

o nadpłatę podatku ( wyrok II 

FSK 1780/14) stał się wyrok 

II FSK 1851/14, dotyczący 

wyznaczonego mi wymiaru 

podatku za 2010 rok. Innymi 

słowy – oddalenia mojej skar-

gi na nierozpatrzenie mojego 

wniosku o nadpłatę podat-

ku nie dało się uzasadnić na 

gruncie prawa – lecz wyłącz-

nie na podstawie uznaniowej 

decyzji organu skarbowego. 

Łączna kwota 4.800 zł za-

sądzonych ode mnie  kosz-

tów zastępstwa procesowego 

od w istocie jednej sprawy, 

oczywiście niewiele znaczy 

dla zupełnie nadzwyczajnej 

kasty ludzi, jakimi są sędzio-

wie.  Oni muszą wyżyć za po-

nad 27 tys. złotych miesięcz-

nie, jak żaląca się na swój los  

prezes Sądu Najwyższego p. 

Małgorzata Gersdorf.  Jed-

nak czym innym jest  kwota 

4.800 zł dla emeryta w wieku 

70 lat, którego świadczenie 

emerytalne jest 10-krotnie 

mniejsze od członka nadzwy-

czajnej kasty!   To jest dramat 

i degradacja do końca życia, 

tym bardziej że te wyroki nie 

dotyczyły wykroczenia skar-

bowego lub zatajenia przy-

chodów przez skarżącego…

Nadzwyczajna kasta lu-

dzi orzekając w sprawach 

Polaków,  domagających się 

w swej naiwności sprawie-

dliwości w III RP, nie musi 

wiedzieć jak i za co oni 

żyją. Zwłaszcza ci Polacy, 

którzy w wyniku bezprawia  

zostali społecznie wyklu-

czeni w Polsce i zmuszeni 

po 36 latach pracy przejść 

na wcześniejszą emerytu-

rę. Lecz oczywiście nie na 

taką, jaka otrzymuje  sędzi-

na z Sopotu, która po zale-

dwie trzech latach pracy w 

sądzie rejonowym przeszła 

w stan spoczynku. Pobiera 

dzisiaj skromne 6 tysięcy 

złotych emerytury. Moja 

sprawa jest więc dowodem 

rażącej dyskryminacji osób 

pokrzywdzonych przez Pol-

skę. Zarówno przez tę Polskę 

Ludową, jak i III RP.  

Uzasadnienie dla represji 
ekonomicznych Polaków

Według uzasadnienia 

dwóch wyroków Naczelne-

go Sądu Administracyjnego 

z dnia 30 lipca 2016 roku, 

zasądzone odszkodowanie z 

tytułu dokonanego na mnie 

bezprawia przez pracodawcę 

stały się dla mnie „korzyścią 

taką samą, jakby mi szkody 

nie wyrządzono”. A więc 

podlegają opodatkowaniu. 

Bo jak orzekł Naczelny Sąd 

Administracyjny „odszko-

dowania by nie było, gdyby 

nie wcześniejszy stosunek 

pracy”.  

Z tej dialektyki sądowej, 

przypominającej uzasadnie-

nia wyroków z lat 50-tych,  

można wywieść, że także 

zasądzone pracownikowi 

odszkodowanie za wypadek 

przy pracy z winy pracodaw-

cy stanie się dla niego „korzy-

ścią”. To przecież logiczne, że  

do wypadku przy pracy by 

nie doszło, gdyby nie  stosu-

nek pracy. Tym samym bez-

prawne zerwanie stosunku 

pracy przez pracodawcę, sta-

SĄDY, czyli organy 
represji III RP
 Mam status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów 

politycznych. Represjonowany byłem od Grudnia 70’, gdy jako pracownik gdyńskiej stoczni 
nie zgodziłem się na współpracę z SB, choć byłem szantażowany czekającą mnie karą 
śmierci za rzekome zabicie milicjanta w czasie masakry na ulicach Gdyni. 

• dokończenie na str. 5

Wiesław Wodyk
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Dziennikarka zmieniła formę mojej wypowiedzi jako Prze-

wodniczącego Rady Nadzorczej SM, co zresztą przyznała 

w trakcie rozprawy, jak przyznała dla celów poczytności. Z 

powodu tego artykułu zostałem pozwany za pomówienia. 

Pomimo że nie zostało to potwierdzone, a wręcz przeciwnie 

świadkowie potwierdzili fakt wyniesienia dokumentów poza 

budynek Spółdzielni Mieszkaniowej przez Powódkę Sędzia 

Sadu Rejonowego w Chojnicach Dawid Nosewicz modyfi kuje 

pozew do formy pomówienia w niewiadomym czasie i miej-

scu w trakcie mojej rozmowy z dziennikarką.

Poszkodowany: Jerzy Jachnik, Bielsko-Biała
Moja krzywda dotyczy oszustwa prokuratorsko – sądowo 

– bankowego. Polega na robieniu z oszusta pokrzywdzonego 

a z pokrzywdzonego jakim jestem - oszusta. W polskim są-

dzie cywilnym pozbawiono mnie nie tylko dorobku życia tj 

kwoty 100 000 dol. USA, to jeszcze aby to osiągnąć, fi kcyjnie 

zostałem oskarżony w sprawie karnej - zagrożonej karą 12 lat 

pozbawienia wolności. Aby do tego doprowadzić kradziono 

i fałszowano przeciwko mnie dokumenty w aktach proku-

ratury, sądach i Banku Śląskim. Przyczyną była udzielona 

pisemna pożyczka znajomemu. Jej wiarygodności i podpisów 

dłużnik nie kwestionował. Sprawą najpierw kręcił prokurator, 

kolega dłużnika który oskarżył mnie karnie o próbę wyłudze-

nia, tylko po to aby w procesie cywilnym dłużnik nie musiał 

zwrócić długu. W fałszowaniu dowodów pomagał dyr. Banku 

Śląskiego. 

W efekcie sąd cywilny uznał, że pomimo pisemnej umowy 

pożyczki przy braku zwrotu długu poświadczonego pismem, 

dłużnik dług wrócił bo tak zeznał. W sprawie karnej 11 lat 

walczyłem o niewinność i w końcu jestem niewinny. Sprawa 

jest przyjęta w ETS. Fałszerza dokumentów dyrektor Banku 

Śląskiego posadziłem po 13 latach walki na ławie oskarżo-

nych a jego proces w 16 roku jest na ukończeniu w I instancji.

Poszkodowany: Jan Jączek, Tychy
Moja matka i ja zostaliśmy oszukani przez Bank poprzez 

nakłonienie do podpisania umowy kredytowej na kwotę 20 

milionów złotych z przeznaczeniem na zakup w ofercie pu-

blicznej akcji LC Corp SA. Zarówno podmiot oferujący akcje, 

jak i udzielający kredytów były powiązane z tą samą osobą, 

jednym z najbogatszych Polaków.

Bank udzielił klientom tego banku „pustych” kredytów za 

ponad dziesięć miliardów złotych na zakup akcji LC Corp 

SA. W ten sposób „nadmuchano” popyt na akcje LC Corp 

SA, następnie dokonano redukcji zleceń kupna o 98,12 pro-

cent i w konsekwencji sztucznie podniesiono cenę sprzedaży 

akcji do 6,50 złotych za sztukę.

Po spadku kursu do ich rzeczywistej wartości moja matka 

i ja zostaliśmy z ogromnym długiem do spłacenia. Przestęp-

stwo banku jest oczywiste - polega na złamaniu szeregu prze-

pisów prawa bankowego w celu oszukania tysięcy ludzi. Do 

dziś afera jest skutecznie ukrywana przez władze prokurator-

skie, sądownicze i inne, choć dotyczy kwoty ponad miliarda 

złotych, a mnie skazano kuriozalnym wyrokiem za rzekome 

znieważenie sędziego, który ukrywa tę aferę.

Poszkodowany: Stanisław Janik, Gościce 
W 1992 r., jako komendant strażnicy SG, zostałem fałszy-

wie pomówiony przez podwładnych o powiązania z sprawcą 

nielegalnego przekroczenia granicy. SG w Kłodzku wszczę-

ła przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne, w efekcie 

którego zostałem dyscyplinarnie wydalony ze służby. Jed-

nocześnie zawiadomiono prokuraturę w Nysie o popełnienie 

przeze mnie przestępstw. W 1993 r. prokuratura umorzyła 

prawomocnie postępowanie – ze względu na brak jakichkol-

wiek dowodów. Na skutek zażalenia SG w Kłodzku proku-

ratura wojewódzka w Opolu skierowała sprawę do prokura-

tura generalnego, który uchylił decyzje nyskiej prokuratury. 

Postępowanie wznowiono, a jego efektem było skierowanie 

przeciwko mnie aktu oskarżenia, zawierającego cztery za-

rzuty, w tym ten, za który zostałem zwolniony ze służby. Sąd 

Rejonowy w Nysie trzykrotnie mnie uniewinniał, za każdym 

razem prokuratorzy Mietelski i Rybczyński odwoływali się 

od tych wyroków. W trakcie tych postępowań informowałem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego SG 

o niesłusznym wydaleniu ze służby, czego potwierdzeniem 

były wyroki sądowe, uniewinniające mnie od zarzutów. Każ-

de kolejne odwołanie prokuratury wpływało na przewlekłość 

sprawy, co w moim przypadku oznaczało uniemożliwienie 

nie się dla pracownika „ko-

rzyścią” nawet wtedy, gdy sąd 

nie przywróci pracownika do 

pracy, zasądzając jedynie od-

szkodowanie za czas pozosta-

wania bez pracy

Wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 30 

sierpnia 2016 r. potwierdzają, 

że pojęcie „odszkodowanie”  

w Polsce w istocie nie istnieje. 

Tak jak nie istnieje prawo po-

datnika do dochodzenia jego 

praw w postępowaniu podat-

kowym na podstawie art. 75 

§ 1 ordynacji podatkowej. 

Wystarczy przecież, by organ 

skarbowy ustalił podatnikowi 

wysokość podatku na podsta-

wie decyzji, by wniosek po-

datnika podważający zasad-

ność pobrania podatku albo 

wysokość pobranego podatku 

stał się bezprzedmiotowy. Jak 

orzekł  Naczelny Sąd Admini-

stracyjny – taki wniosek staje 

się „wtórny” wobec decyzji 

podatkowej. Dlatego w jednej 

sprawie zapadły dwa  wyroki 

NSA, w których jeden wyrok 

dotyczył  odrzucenia „wtór-

nej” skargi podatnika na pod-

stawie drugiego wyroku. Ten 

drugi wyrok  dotyczył wyzna-

czonego podatku na podstawie 

decyzji uznaniowej , którą to 

decyzję ten sam sąd, w tym 

samym składzie utrzymał. 

Bezsilność 
represjonowanych 
Polaków

Wobec takiej procedury po-

datnik jest bezsilny, gdyż nie 

istnieje żadna możliwość by 

patologię podważyć. Totalna 

opozycja walcząc o  „niezależ-

ności  sądów” w istocie walczy 

o utrzymanie patologii  niere-

formowalnej kasty, która może 

każdego zniszczyć, a z drugiej 

strony – uniewinnić nawet 

członków mafii. To nie rząd 

łamie Konstytucję. To Sądy ją 

łamią, pozbawiając obywate-

la wszystkich praw.  W mojej 

sytuacji, gdy  organy skarbowe 

ustaliły wymiar mojego podat-

ku za 2010 rok na podstawie de-

cyzji uznaniowej,  łatwo wska-

zać naruszenie Konstytucji. 

Według art. 84 i 217 konstytucji 

- jedynym źródłem podatku są 

ustawy, a nie decyzje organów 

skarbowych, zaś obowiązek po-

datkowy związany jest  ze zda-

rzeniem, opisanym w ordynacji 

podatkowej. W przypadku pra-

cownika takim zdarzeniem  jest  

umowa o pracę.  Co się jednak 

stanie w przypadku zerwania 

umowy o pracę?  Jak dowodzi 

SĄDY, czyli organy represji III RP
moja sprawa wystarczy, by or-

gan skarbowy zakwalifi kował 

zasądzone odszkodowanie do 

umowy o pracę , a sąd admi-

nistracyjny ten akt bezprawia 

uznał za zgodny z prawem. W 

ten sposób zasądzone pracow-

nikowi odszkodowanie, zo-

stanie zakwalifi kowane, jako 

świadczenie ze stosunku pracy. 

Stanie się więc „korzyścią”  

dla pracownika, którą podlega 

opodatkowaniu. Jest to jawna 

drwina z Konstytucji, której 

sądy są ostatnim obrońcą w 

Rzeczypospolitej Polskiej.   

Właśnie otrzymałem in-

formację o odmowie nadania 

biegu skardze konstytucyjnej, 

którą w tej sprawie złożyłem 

do Trybunału Konstytucyjnego. 

Postanowienie z dnia 2 lutego 

2017r.  w sprawie sygn.akt  Ts 

231/16 pozbawiło mnie złudzeń 

o możliwości dochodzenia 

sprawiedliwości w „wolnej” 

Polsce. Jako były działacz opo-

zycji antykomunistycznej oraz 

osoba represjonowana z powo-

dów politycznych przekonałem 

się pod koniec życia, że „wolna” 

Polska to kraj bezprawia, gdzie 

obywatel  powinien obawiać się 

dochodzić sprawiedliwości. Bo 

gdy już się odważy skorzystać 

z przysługującego mu prawa 

– zostanie przez Sąd – czyli 

ową kastę niezwykłych ludzi  

materialnie zniszczony. Jego 

prawo do dochodzenia praw 

w postępowaniu podatkowym 

stanie się „wtórne” do uznanio-

wej decyzji urzędników III RP, 

a sąd naliczy mu za takie kosz-

ty zastępstwa procesowego by 

wiedział, kto tu w istocie rządzi 

„sprawiedliwością”.

O innych represjach sądów 

III RP napiszę w następnej 

części „Organów represji III 

RP” - na przykładzie wyroków 

sądów cywilnych, które pozba-

wiły mnie wszelkich praw w 

związku z bezprawnym zwol-

nieniem mnie z pracy w okresie 

ochronnym i nie przywróce-

niem mnie do pracy. Nie wiem, 

jak długo Bóg mi pozwoli być 

na tej ziemi. Jednak tak długo, 

jak będzie mi to dane, wspierać 

będę każde działanie, które roz-

bije ten zamknięty układ bez-

prawia III RP oraz powstrzyma 

bezkarność nadzwyczajnej ka-

sty ludzi. Ludzi, którzy tę pato-

logię  stworzyli i jej bronią jak 

niepodległości

Wiesław Wodyk

P.S. Warto choć jednym zdaniem 
powrócić do spółki, która mnie bez-
prawnie zwolniła. Otóż ta spółka po 
latach eksperymentalnego zarządza-
nia  jest obecnie w likwidacji...

Pan
ADAM BODNAR
Rzecznik 
Praw Obywatelskich

Zwracam się do Pana 

Rzecznika w imieniu 

osób, które skierowały 

do mnie prośby o interwen-

cje i których przypadki budzą 

poważne – moim zdaniem 

– wątpliwości co do podstaw 

ich skazania.

Proszę Pana Rzecznika o 

przeanalizowanie przedstawio-

nych spraw i wniesienie kasa-

cji w imieniu skazanych osób 

– moim zdaniem – skazanych 

niesprawiedliwie.

Są to nast. sprawy:

1) Sprawa Stanisława Kurka;

2) Sprawa Mirosława Gąsiora;

3) Sprawa Tomasza Oleszcza-

ka.

Ad 1. Stanisław Kurek – 

mieszkaniec wsi Grodowice, 

został skazany na 1,5 roku 

bezwzględnego pozbawienia 

wolności przez sąd w Kazimie-

rzy Wlk. (wyrok podtrzymany 

nast. Przez Sąd Okręgowy w 

Kielcach za zniszczenie masz-

tu służącego do pomiaru wia-

tru. Jedyną poszlaką na jakiej 

sąd oparł wyrok był niedopałek 

papierosa znaleziony na miej-

scu zdarzenia – rzekomo ze 

śladami DNA skazanego. Nie 

ma żadnych innych dowodów, 

żadnych innych poszlak,  nie-

dopałek jest co najwyżej do-

wodem (jeśli jest autentyczny 

- bo Stanisław Kurek nie pali 

regularnie), obecności w miej-

scu zdarzenia w jakimś czasie 

– niekoniecznie w momencie 

zniszczenia . W żadnym wy-

padku nie może być to dowód 

sprawstwa.  

I tak na podstawie jednej, 

bardzo wątpliwej poszlaki 

człowiek został skazany na 1,5 

roku pozbawienia wolności i 

obecnie przebywa w więzieniu.  

Stanisław Kurek złożył 

wniosek do p. Rzeczni-

ka – sygn. Akt. RPO VI. 

519.134/2015 

Ad. 2. Mirosław Gąsior – 

mieszkaniec Nysy. Przebywa 

w więzieniu w Nysie skazany 

na bezwzględną karę pozba-

wienia wolności, w sytuacji 

kiedy nie miał możliwości za-

poznania się z uzasadnieniem 

wyroku pierwszej instancji 

– na skutek zaniedbań adwo-

katki i faktu, że nie było go 

w kraju. Teraz jako skazany 

wnosi o przywrócenie terminu 

do złożenia apelacji, ale sprawę 

rozpatruje ten sam sędzia, któ-

ry go skazał i który uporczy-

wie odmawia mu uznania jego 

wniosku. 

Pismo Mirosława Gąsiora do 

p. Rzecznika Praw Obywatel-

skich – w załączeniu.

Ad. 3. Tomasz Oleszczak 

– został skazany jedynie na 

podstawie zeznań tzw. koron-

nego świadka – dilera narko-

tyków, który zeznał jakoby 

Oleszczak kupował od niego 

i rozprowadzał znaczne ilości 

narkotyków. W sprawie tej nie 

ma żadnych innych dowodów 

pomimo tego sąd I i II instancji 

uznaje za udowodnioną winę 

człowieka obciążanego przez 

Sprawy dla Rzecznika
 Jedna z interwencji poselskich obrazuje problemy z jakimi zmagają się obywatele i 

instytucje na skutek złej pracy sądów. Interwencja została złożona w dniu 10 grudnia 
2016 r. Do dziś – jest początek marca 2017 r. -  osoby będące – moim zdaniem ofi arami 
wymiaru niesprawiedliwości – przebywają w więzieniach. Pod koniec lutego Rzecznik 
poinformował, że podjął interwencję w sprawach Stanisława Kurka i Mirosława Gąsiora.

dilera, który może przecież 

kłamać dla uzyskania lepszej 

sytuacji procesowej. Takie 

przykłady w ostatnich latach 

były nader częste zwłaszcza, 

że prokuratura bezkrytycznie 

przyjmuje takie zeznania, a 

nawet wydaje się, że zachęca 

złapanych na gorącym uczyn-

ku przestępców do obciążania 

innych. 

Dokumenty p. Tomasza 

Oleszczaka w załączeniu.

W sprawach tych – moim 

zdaniem – zachodzą uzasad-

nione przesłanki do wniesie-

nia kasacji, albowiem  decyzje 

sądowe budzą poważne wąt-

pliwości i - jak wszystko na to 

wskazuje – skazani mogą od-

bywać karę pozbawienia wol-

ności na podstawie błędnych  

wyroków.

Liczę, na to że Pan Rzecznik 

wnikliwie przeanalizuje przed-

stawione sprawy i odważnie 

wystąpi w obronie niesprawie-

dliwie skazanych obywateli.

Janusz Sanocki
Poseł niezrzeszony

• dokończenie ze str. 4
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

powrotu do czynnej służby. Jest to możliwe w ciągu 5 lat 

od wydalenia, a postępowania karne trwały 8 lat. W efekcie 

jako osoba niewinna i fałszywie oskarżona przez podwład-

nych, poniosłem karę, za coś czego nie popełniłem. Powrót 

do służby jest dla mnie jedynym rozwiązaniem, które po-

winny zagwarantować mi zasady państwa prawa. Tymczasem 

okazało się, że zasady te są tylko fi kcją. Pragnę podkreślić, 

że osoby, które fałszowały i kłamały w moje sprawie w nie-

długim czasie awansowały na kolejne stanowiska i stopnie 

wojskowe. Również funkcjonariusze państwa – prokuratorzy 

– nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za sfi ngowanie pro-

cesu przeciwko mnie. Jeden z nich awansował w niedługim 

czasie do prokuratury Okręgowej w Opolu. Drugi przeszedł 

zaś na emeryturę. 

Poszkodowana: Wanda Jankowska, Choroszcz
Nieprzestrzeganie przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 

wyroków wyższej instancji (SN), celowe przedłużanie po-

stępowań w efekcie doprowadziło do tego, że nie wróciłam 

do pracy (niepokorny dyrektor szkoły) pomimo tego, że bez-

prawnie zwolniona przez burmistrza w trakcie trwania kaden-

cji. A wszystko przez to, że odważyłam się w 2010 być jego 

kontrkandydatem w wyborach samorządowych i uzyskałam 

drugi wynik.

Poszkodowana: Danuta Jasik, Dziurków
W roku 2009 nabyłam działkę w Lipsku przy ul. Spacero-

wej. Po trzech miesiącach zaczął toczyć się spór sąsiedzki z 

małżeństwem P., których jawnie i stronniczo wspierają lokalni 

policjanci, prokuratorzy i sędziowie.

Zakupiona działka miała nieograniczony dostęp, po kilku 

miesiącach małż. Piwowarek podjęło szykany wobec nas: od-

cinanie wody, blokowanie przejścia publicznego pomiędzy 

budynkami, całkowite pozbawienie nas możliwości wejścia i 

korzystania z kotłowni naszego budynku.

Rozpoczęliśmy postępowania na drodze administracyjnej i 

sądowej, które trwają do dnia dzisiejszego, a w czasie których 

doznajemy nieludzkich wręcz działań ze strony urzędników 

Gminy i Miasta Lipsko, policji, prokuratorów i sędziów.

Ja wraz z moją rodziną, jestem ciągle krzywdzona, ściga-

na komornikami, grzywnami, wyrokami, którymi sędziowie 

Sądu Rejonowego w Lipsku, pomniejszają ciągle powierzch-

nię naszej działki, opierając się na sfałszowanej dokumenta-

cji, wyrokując często co do przedmiotu, który nie był objęty 

żądaniem oraz zasądzał ponad żądanie, sędziowie wyłączani 

przeze mnie i ścigani karnie na mój wniosek nadal występują 

w procedowaniu sądowym odrzucając moje zażalenia i skargi 

wydawane przez nich samych, co jednoznacznie narusza art. 

401 Kpc.

Sędziowie Sądu Rejonowego w Lipsku wraz z jego preze-

sem działając solidarnie i celowo nie wyłączając się pomimo 

ciężkich zarzutów padających wobec nich za dokonywania 

od lat matactw sądowych, znieważają sam wymiar sprawie-

dliwości tego kraju działając w ten sposób na szkodę interesu 

samego państwa, które ich opłaca i gwarantuje przywileje 

niedostępne innym grupom społecznym.

Poszkodowani: Jerzy Pietrzyk z całą 
trzypokoleniową rodziną, Lublin 

Po wielu przegranych sprawach, w których ponieśliśmy 

straty związane bezpośrednio z przedawnioną przez adwo-

kata sprawą cywilną, złożyłem pozew o odszkodowanie od 

lubelskiego adwokata Zbigniewa Kokoszyńskiego. Zaraz po 

tym fakcie, nasza rodzina została zaatakowana przez kolejne-

go lubelskiego komornika, który łamiąc prawo naliczyli sobie 

2 raz te same koszty egzekucji od jednego wyroku (jednego 

tytułu wykonawczego), celem zastraszenia i zlicytowania nas! 

Pierwszy komornik przekazał swoją windykację drugiemu 

komornikowi. Obaj zatem windykują cały czas tą samą spra-

wę, na podstawie jednego wyroku. Dwukrotnie naliczono po 

ponad 30tyś zł. Żeby było ciekawiej, 2 komornik prowadząc 

windykację pierwszemu naliczył sobie koszty egzekucji od 

kosztów egzekucji 1 komornika. Tak działa „państwo prawa”, 

grabiąc uczciwych obywateli w jego „majestacie”.

Poszkodowany: Adam Koczanowski, Kraków
Niezastosowanie się przez Sad do obowiązującego prawa, 

art.109 kpc, czym zostałem narażony na traty materialne, a 

sędzia otrzymał awans.

DZIAŁ I
SĄDY POWSZECHNE

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art.  1. §  1. Sądami po-

wszechnymi są: sądy powia-
towe, sądy wojewódzkie 
oraz sądy apelacyjne.

§ 2. Sądy powszechne spra-

wują wymiar sprawiedliwości 

w zakresie nienależącym do 

sądów administracyjnych, są-

dów wojskowych oraz Sądu 

Najwyższego.

§  3. Ilekroć w dalszych 

przepisach jest mowa o sądach 

bez bliższego ich określenia, 

rozumie się przez to sądy po-

wszechne.

Art. 2. § 1. Zadania z zakre-

su wymiaru sprawiedliwości 

wykonują sędziowie oraz sę-

dziowie pokoju.

§  2. Zadania z zakresu 

ochrony prawnej, inne niż 

wymiar sprawiedliwości, 

mogą wykonywać w sądach 

referendarze sądowi i starsi 

referendarze sądowi. Ilekroć 

w przepisach jest mowa o 

referendarzach sądowych, 

rozumie się przez to także 

starszych referendarzy sądo-

wych.

§ 3 Decyzję o zleceniu refe-

rendarzowi zadania podejmuje 

prezes sądu. 

Art.  3. §  1. W rozstrzy-

ganiu spraw cywilnych, w 

których wartość przedmiotu 

sporu przekracza 1 mln zł 

oraz spraw karnych, w których 

przestępstwo zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności nie 

niższą niż 3 lata – w sądach 

wojewódzkich - udział bierze 

ława przysięgłych.

Art. 4. § 1. Językiem urzę-

dowym przed sądami jest język 

polski.

§ 2. Osoba niewładająca w 

wystarczającym stopniu języ-

kiem polskim ma prawo do 

występowania przed sądem w 

znanym przez nią języku i bez-

płatnego korzystania z pomocy 

tłumacza.

Art. 5.  § 1 Osoby pozosta-

jące ze sobą w stosunku po-

krewieństwa w linii prostej lub 

powinowactwa w linii prostej 

albo w stosunku przysposobie-

nia, małżonkowie oraz rodzeń-

stwo nie mogą być sędziami, 

referendarzami sądowymi w 

tym samym wydziale sądu.

§  2. Osoby spokrewnio-

ne – w rozumieniu §  1 – 

nie mogą występować jako 

pełnomocnik procesowy w 

sprawach, w których sędzią 

jest krewny.

Art. 6. § 1 Nadzór nad dzia-

łalnością sądów w zakresie 

orzekania sprawuje Sąd Naj-

wyższy, w trybie określonym 

ustawami.

§ 2 Skargi na zakończone 

postępowania i wydane w ich 

wyniku orzeczenia obywatele 

kierować mogą do Sądu Naj-

wyższego, za pośrednictwem 

Wojewódzkiej Rady Sądow-

nictwa w województwie, gdzie 

zapadł wyrok pierwszej instan-

cji.

Art. 7.  § 1. Wojewódzka 
Rada Sądownictwa składa się 

z 15 wybieranych przez wybor-

ców województwa. 

§  2. Kandydat do Woje-

wódzkiej Rady Sądownictwa 

powinien spełniać następujące 

warunki:

1)  mieć ukończone 30 lat;

2) posiadać obywatelstwo 

polskie;

3) posiadać wyższe wy-

kształcenie; 

4) nie może korzystać z opie-

ki społecznej;

5) nie może być osobą ka-

raną;

6) nie może być osobą bez-

robotną;

7) nie mogą toczyć się prze-

ciwko niemu postępowania 

karne, ani upadłościowe;

§ 3. Kadencja Wojewódzkiej 

Rady Sądownictwa trwa 4 lata, 

wybory ogłasza Prezydent, a 

przeprowadzane są razem z 

wyborami samorządowymi.

Art. 8. § 1. We wszystkich 

sprawach nieuregulowanych 

tą ustawą działalność sądów, 

warunki pracy sędziów, ich de-

legowania, tryb postępowania 

przed sądami dyscyplinarny-

mi i inne konieczne regulacje 

określa Minister Sprawiedli-

wości po uzyskaniu pozytyw-

nej opinii Krajowej Rady Są-

downictwa.

§ 2. Regulacje, o których 

mowa w § 1. Nie mogą na-

ruszać konstytucyjnej zasady 

nieusuwalności sędziego i nie-

zawisłości sądów.

Rozdział 2
Organizacja sądów

Art. 9. § 1. Decyzje o utwo-

rzeniu oraz o likwidacji sądu 

podejmuje minister sprawie-

dliwości.

§  2. Minister sprawiedli-

wości – w zakresie jakim nie 

regulują tego ustawy – określi 

w drodze rozporządzenia re-

gulamin postępowania przed 

sądami powszechnymi. 

Art. 10. § 1. Sędzia Pokoju 
– rozpatruje sprawy z zakresu 

kodeksu wykroczeń.

 § 2. Okręgi działania dla 

sędziów pokoju  tworzy się 

dla jednej lub większej liczby 

gmin;

Art. 11. § 1.  Sąd Powiatowy 
– rozpatruje sprawy z zakresu 

kodeksu karnego, kodeksu cy-

wilnego, kodeksu rodzinnego, 

kodeksu handlowego oraz ko-

deksu pracy; 

§ 2.  Sąd Powiatowy tworzy 

się dla obszaru jednego powia-

tu. W uzasadnionych przypad-

kach można na obszarze jed-

nego powiatu utworzyć kilka 

sądów powiatowych, określa-

jąc ich zasięg terytorialny.

Art. 12. § 1. Sąd Wojewódz-
ki oraz sąd apelacyjny tworzy 

się dla obszaru województwa.

Art. 13. § 1. Sądy dzielą się 

na wydziały.

§  2.  Wydziałem kieruje 

przewodniczący wydziału, 

którym jest prezes albo wice-

prezes sądu lub inny sędzia.

§ 3. Przewodniczącym wy-

działu ksiąg wieczystych oraz 

wydziału gospodarczego do 

spraw rejestru zastawów jest 

referendarz sądowy. 

§ 4. Funkcję przewodniczą-

cego wydziału w sądzie powie-

rza prezes sądu tego szczebla.

§ 5. Funkcję przewodniczą-

cego wydziału powierza się na 

czas określony, nie dłuższy niż 

cztery lata. 

§ 6. Prezes sądu może po-

wierzyć sędziemu funkcję 

zastępcy przewodniczącego 

wydziału, jeżeli przemawiają 

za tym wielkość lub zakres 

zadań wydziału. W wydziale 

ksiąg wieczystych oraz w wy-

dziale gospodarczym do spraw 

rejestrowych funkcję zastępcy 

przewodniczącego powierza 

się referendarzowi sądowemu. 

Art. 14. § 1. Sąd Powiatowy 

dzieli się na wydziały:

1)   cywilny — do spraw 

z zakresu prawa cywilnego, 

prawa rodzinnego i opiekuń-

czego, spraw dotyczących 

demoralizacji i czynów karal-

nych nieletnich, leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu 

oraz od środków odurzających 

i psychotropowych oraz spraw 

należących do sądu opiekuń-

czego na podstawie odrębnych 

ustaw;

2)   karny — do spraw z za-

kresu prawa karnego.

3)   rodzinny i nieletnich 

— do spraw z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, 

spraw dotyczących demorali-

zacji i czynów karalnych nie-

letnich, leczenia osób uzależ-

nionych od alkoholu oraz od 

środków odurzających i psy-

chotropowych oraz spraw na-

leżących do sądu opiekuńczego 

na podstawie odrębnych ustaw;

4)   pracy, ubezpieczeń spo-

łecznych albo pracy i ubezpie-

czeń społecznych — do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa 

pracy lub z zakresu ubezpie-

czeń społecznych;

5)      gospodarczy — do 

spraw gospodarczych oraz in-

nych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego 

należących do sądu gospodar-

czego na podstawie odrębnych 

ustaw;

6)   ksiąg wieczystych — 

do prowadzenia ksiąg wieczy-

stych.

Art. 15. § 1. Sąd Wojewódz-

ki dzieli się na wydziały:

1)   cywilny — do spraw z 

zakresu prawa cywilnego, pra-

wa rodzinnego i opiekuńczego, 

spraw dotyczących leczenia 

osób uzależnionych od alkoho-

lu oraz od środków odurzają-

cych i psychotropowych, spraw 

należących do sądu opiekuń-

czego na podstawie odrębnych 

ustaw oraz spraw dotyczących 

demoralizacji i czynów karal-

nych nieletnich;

2)     karny — do spraw z 

zakresu prawa karnego oraz 

spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych.

3)   pracy, ubezpieczeń spo-

łecznych albo pracy i ubezpie-

czeń społecznych — do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa 

pracy lub z zakresu ubezpie-

czeń społecznych;

4)      gospodarczy — do 

spraw gospodarczych oraz in-

nych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego 

należących do sądu gospodar-

czego na podstawie odrębnych 

ustaw;

§ 2 Minister sprawiedliwo-

ści może utworzyć w miarę 

potrzeby i na podstawie usta-

wy, w wybranych sądach kraju 

wydziały do spraw kontroli 

Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji

U S T A W A
Prawo o ustroju sądów 
powszechnych - projekt
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości
 Pomimo uznania przez wszystkie instancje sądów cywil-

nych, że notariusz nie zachowała staranności o jakiej mówi 

art 49 Prawa o notariacie, co skutkowało narażeniem mnie na 

wielosettysięczne straty, sprawy przeciwko notariuszce prze-

grałem – sędzia ten sam co w sprawie pierwszej.

Pomimo naruszenia moich praw: merytoryczne rozpatrze-

nie art 45 ust 1 Konstytucji, a także prawo do zaskarżenia 

art 78 Konstytucji, TK oddalił moją skargę, a znający mnie z 

polityki sędzia orzekający nie wyłączył się ze składu.

Sąd I instancji odrzucił dowód obwinionego, a drugi przy-

jęty nie ujawnił w II instancji przeszedł nad tym do porządku 

i pomimo tego wyrok niekorzystny zatwierdził. 

Poszkodowany: Stanisław Mączkowski, Ruchocice
Jestem akcjonariuszem (33%) Spółki Rakpol-Jacquot-Pol-

ska S.A i wspólnikiem (33%) PH Rakpol Sp. Z o.o. Zostałem 

oskarżony o kradzież należnych mi pieniędzy (w skutek pro-

wokacji) ze spółki, a następnie okradziony przez wspólników 

na kwoty milionowe w wyniku popełnionych przestępstw 

gospodarczych przez Zarządy okradziony został też skarb 

państwa. Od 2006 domagam się sprawiedliwości, walczę z 

Prokuraturami i Sądami wszystkie sprawy są umarzane. 

Poszkodowany: Stanisław Majerz, Dąbrowa Górnicza
W mojej fi rmie Transport Ciężki świadczyłem usługi trans-

portowe. Świadczyłem usługi dla Mostostalu Holding Zabrze 

ul. Wolności 19 w Zabrzu. Usługi wykonałem na sumę 260 tys. 

zł posiadam potwierdzone faktury oraz saldo. Sąd Rejonowy 

w Gliwicach  ogłosił układ 15.12.2005 roku  w 2005 r. i zre-

dukował zadłużenie o 40%  wobec Mostostalu i Sąd przyznał 

wierzycielom, między innymi mnie, spłatę długu Mostostalu 

akcjami ponieważ Mostostal był spółka akcyjną. Sąd w Gliwi-

cach przyznał mi 189.792,00 akcji Mostostalu VII emisji serii  A 

o wartości nominalnej 1 zł i do dziś tych akcji nie otrzymałem 

ponieważ w czasie trwania układu zachorowałem na chorobę 

nowotworową, przeszedłem sześć operacji w klinice Onkologii 

w Gliwicach. Zarząd Mostostalu dowiedział się o mojej choro-

bie i uznał, że w drugim świecie nie będą mi potrzebne akcje. 

Obecnie  jestem Inwalidą Pierwszej Grupy. Posiadam rentę w 

wysokości 930 zł i sam walczę w Sądzie z potentatem  Mo-

stostalem, który posiada własną kancelarię prawną, którzy w 

Sądzie mataczą, kombinują, stosują sztuczki prawne, gdzie 

dwukrotnie Sąd Apelacyjny zwraca do Sądu Okręgowego w 

Katowicach o precyzyjne rozpoznanie mojej sprawy. Prosiłbym 

o wciągnięcie mnie na listę pokrzywdzonych oraz umożliwienie 

mi zabrania głosu celem przedstawienia sprawy.

Poszkodowany: Adam Mirosław Matuszewski, Nowa 
Niespusza 

Dokonano oszustwa unikając zapłaty za dostarczone tucz-

niki. Pomimo ewidentnych faktów prokuratura umorzyła 

śledztwo.

29.07.2013- złożenie zawiadomienia o popełnienie prze-

stępstwa do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu 

14.03.2014 – umorzenie śledztwa przez Prokuraturę Rejo-

nowa w Łowiczu.

Poszkodowani: Eugeniusz Milczarek, Henryka 
Sufczyńska, Wojciech Milczarek, Klewków

Wobec Eugeniusza Milczarka w kwietniu 2000 r. dopusz-

czono się przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. pozba-

wiając go całego majątku o pow. 7,34 ha wraz z domem 

mieszkalnym, gdzie oprócz niego zamieszkuje także siostra 

Henryka Sufczyńska oraz siostrzeniec Wojciech Milczarek. 

Nadto sporządzone umowy z Eugeniuszem Milczarkiem (jest 

osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną) zostały z rażącym na-

ruszeniem prawa spadkowego, prawa materialnego, przepisów 

ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

cywilny oraz o uchyleniu ustawy z dnia 26 października 1971 

r.(art. 4) oraz Konstytucji: art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1,ust. 

Poszkodowany: Ryszard Milewski, Lublin
W 2006 r. jako Przewodniczący Rady Ławniczej poinfor-

mowałem Ministra Sprawiedliwości p. Zbigniewa Ziobro o 

korupcji w lubelskim światku prawniczym. W 2007 r. zo-

stałem fałszywie oskarżony. Później zostałem bezprawnie i 

bezpodstawnie aresztowany. Bezpowrotnie zniszczono mi 

zdrowie. Po 8 latach procesu 28 kwietnia 2015 r. zostałem 

ostatecznie prawomocnie uniewinniony od zarzutów. Nieste-

ty, osoby, które wyrządziły mi krzywdę nie poniosły jakiej-

kolwiek odpowiedzialności.

danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych — 

do spraw związanych z kontro-

lą pozyskiwania danych teleko-

munikacyjnych, pocztowych i 

internetowych przez Policję, 

Agencję Bezpieczeństwa We-

wnętrznego, Straż Graniczną, 

Centralne Biuro Antykorup-

cyjne, Służbę Celną i wywiad 

skarbowy.

Art. 16. § 1. W Sądzie Wo-

jewódzkim działa koordyna-

tor do spraw mediacji, który 

wykonuje działania na rzecz 

rozwoju mediacji, zapewnia 

sprawną komunikację pomię-

dzy sędziami i mediatorami 

oraz stałymi mediatorami, a 

także współpracuje przy orga-

nizowaniu spotkań informa-

cyjnych.

§ 2. Koordynator do spraw 

mediacji wykonuje zadania, 

o których mowa w § 1, rów-

nież w sądach rejonowych na 

obszarze właściwości danego 

sądu okręgowego.

§ 3. Koordynatora do spraw 

mediacji powołuje prezes sądu 

okręgowego, w drodze zarzą-

dzenia, spośród sędziów sądu 

wojewódzkiego.

Art. 17. § 1. Sąd Apelacyjny 

dzieli się na wydziały:

1)   cywilny — do spraw z 

zakresu prawa cywilnego, pra-

wa rodzinnego i opiekuńcze-

go, jak również spraw gospo-

darczych oraz innych spraw z 

zakresu prawa gospodarczego 

i cywilnego należących do sądu 

gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw;

2)     karny — do spraw z 

zakresu prawa karnego oraz 

spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych;

3)   pracy i ubezpieczeń spo-

łecznych — do spraw z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń spo-

łecznych.

Art. 18. Minister Sprawiedli-

wości w drodze rozporządzeń:

1) tworzy i znosi sądy oraz 

ustala ich siedziby i obszary 

właściwości,

2) po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Krajowej Rady Sądow-

nictwa – może utworzyć odręb-

ne jednostki organizacyjne do 

spraw nie mieszczących się w 

zakresie działalności wydzia-

łów określonych ustawą oraz 

określić właściwy dla nich tryb 

postępowania.

3) może przekazywać spra-

wy i właściwości równorzęd-

nym sądom;

Art. 19. § 1. Minister Spra-

wiedliwości przydziela nowe 

stanowiska sędziowskie po-

szczególnym sądom.

§ 2. W razie zwolnienia 

stanowiska sędziowskie-

go w sądzie działającym 

na obszarze danej apelacji 

prezes sądu niezwłocznie 

zawiadamia o tym Ministra 

Sprawiedliwości, prezesów 

sądów wojewódzkich oraz 

Wojewódzką i Krajową Radę 

Sądownictwa.

 § 3. Minister Sprawiedliwo-

ści, w terminie nie dłuższym 

niż trzydzieści dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia:

1)   przydziela stanowisko 

do danego albo innego sądu;

2)    stanowisko znosi.

§ 3.  O stanowisku, o których 

mowa w § 3 ust. 1)  Minister 

Sprawiedliwości niezwłocz-

nie obwieszcza w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”.

§ 5. O wolnym stanowisku 

sędziowskim nie obwieszcza 

się, jeżeli jego obsadzenie na-

stępuje w drodze przeniesienia 

służbowego sędziego równo-

rzędnego sądu.

Rozdział 3
Organy sądów

Art. 20. § 1. Organem sądu 

jest jego prezes i kolegium 

sądu;

§ 2. Prezes sądu powołuje 

dyrektora administracyjnego 

sądu oraz co najmniej raz w 

roku określa potrzeby sądu 

konieczne dla zapewnienia 

warunków prawidłowego 

funkcjonowania i sprawnego 

działania sądu.

§  3. Warunki jakim musi 

odpowiadać kandydat na dy-

rektora administracyjnego 

sądu oraz warunki pracy dy-

rektorów sądu określa Mini-

ster Sprawiedliwości w drodze 

rozporządzenia.

§ 4. Nadzór nad działalno-

ścią administracyjną sądów 

sprawuje Minister Sprawiedli-

wości.

Art. 21. § 1. Prezes sądu:

1) kieruje sądem i reprezen-

tuje sąd na zewnątrz, a w szcze-

gólności:

a)   powołuje dyrektora ad-

ministracyjnego do kierowania 

działalnością administracyjną 

sądu;

b)  jest zwierzchnikiem służ-

bowym sędziów, referendarzy 

sądowych oraz asystentów sę-

dziów danego sądu,

c)  powierza sędziom i refe-

rendarzom sądowym pełnienie 

funkcji i zwalnia z ich pełnie-

nia, chyba że ustawa stanowi 

inaczej;

2)   dokonuje analizy orzecz-

nictwa w kierowanym sądzie 

pod względem poziomu jego 

jednolitości oraz informuje 

sędziów i asesorów sądowych 

o wynikach tej analizy, a w 

razie stwierdzenia istotnych 

rozbieżności w orzecznictwie 

informuje o nich Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego;

3)     pełni inne czynności 

przewidziane w ustawie oraz 

przepisach odrębnych.

§ 2. W zakresie kierowania 

działalnością administracyjną 

sądu, prezes sądu podlega Mi-

nistrowi Sprawiedliwości.

Art.22. §  1.   Prezes sądu 

danego szczebla ustala – po 

zasięgnięciu opinii kolegium - 

najpóźniej do końca listopada 

każdego roku, podział czynno-

ści, który obejmuje:

1)    decyzje w przedmiocie 

przydziału sędziów  i referen-

darzy sądowych do wydziałów 

sądu oraz zakresu ich obowiąz-

ków,

2)    określenie zasad przy-

działu spraw poszczególnym 

sędziom i referendarzom są-

dowym, chyba że zasady te 

określają przepisy odrębne,

3)    określenie zasad za-

stępstw sędziów  i referendarzy 

sądowych

§ 2. Do wydziału ksiąg wie-

czystych oraz wydziału go-

spodarczego do spraw rejestru 

zastawów przydziela się wy-

łącznie referendarzy sądowych, 

chyba że nie jest to możliwe.

§ 3.  Jeżeli do wydziałów, 

o których mowa w § 2, przy-

dzielono wyłącznie referen-

darzy sądowych, czynności, 

do których referendarze nie 

są uprawnieni, włącza się do 

zakresu obowiązków sędziów 

orzekających w innych wydzia-

łach.

§ 4. Prezes sądu może usta-

lić nowy podział czynności w 

całości lub w części w każdym 

czasie, jeżeli przemawiają za 

tym względy, o których mowa 

w § 1.

§ 5. Sędzia, w przypadku 

zmiany podziału czynności 

skutkującej zmianą zakresu 

jego obowiązków, w szczegól-

ności przeniesieniem do innego 

wydziału sądu, może odwołać 

się do kolegium sądu apelacyj-

nego, w terminie siedmiu dni 

od dnia otrzymania nowego 

zakresu obowiązków.

Art. 23 § 1. Prezesa sądu 

zastępuje wiceprezes sądu, a w 

razie jego nieobecności — wy-

znaczony sędzia.

§ 2. Jeżeli prezes sądu nie 

został powołany, funkcję pre-

zesa sądu wykonuje, przez 

okres nie dłuższy niż sześć 

miesięcy, wiceprezes sądu. W 

sądzie, w którym powołano 

więcej niż jednego wicepreze-

sa sądu, funkcję prezesa sądu 

wykonuje wiceprezes sądu 

najstarszy służbą. Jeżeli w są-

dzie nie został powołany wi-

ceprezes sądu, funkcję prezesa 

sądu, przez okres nie dłuższy 

niż sześć miesięcy, wykonuje 

najstarszy służbą sędzia pełnią-

cy funkcję przewodniczącego 

wydziału w tym sądzie.

§ 3. Liczbę wiceprezesów 

danego sądu ustala Minister 

Sprawiedliwości, po zasięgnię-

ciu opinii prezesa tego sądu, 

Art. 24. § 1. Prezesa sądu 
powołuje Minister Sprawie-
dliwości spośród sędziów 

tego sądu po uzyskaniu opinii 

Wojewódzkiej Rady Sądow-

nictwa i Krajowej Rady Są-

downictwa.

§ 2. Wiceprezesa sądu po-

wołuje Minister Sprawiedli-

wości spośród sędziów danego 

sądu na wniosek prezesa tego 

sądu.

Art. 25. § 1. Prezes Sądu 

Apelacyjnego oraz prezes sądu 

wojewódzkiego są powoływa-

ni na okres czterech lat i nie 

mogą być ponownie powołani 

do pełnienia funkcji prezesa 

lub wiceprezesa sądu w tym 

sądzie przed upływem czterech 

lat od zakończenia kadencji.

§ 2. Wiceprezes Sądu Ape-

lacyjnego oraz wiceprezes sądu 

wojewódzkiego są powoływani 

na okres sześciu lat i nie mogą 

być ponownie powołani do peł-

nienia tej samej funkcji w tym 

sądzie przed upływem sześciu 

lat od zakończenia kadencji.

§ 3. Prezes Sądu Powiatowe-

go jest powoływany na okres 

czterech lat, najwyżej na dwie 

kolejne kadencje, i nie może 

być powołany do pełnienia 

funkcji prezesa lub wicepre-

zesa sądu rejonowego przed 

upływem czterech lat od za-

kończenia pełnienia tej funkcji.

§ 4. Wiceprezes sądu po-

wiatowego jest powoływany 

na okres czterech lat, najwyżej 

na dwie kolejne kadencje.

Art. 26. § 1. Prezes i wi-

ceprezes sądu apelacyjnego 

oraz prezes i wiceprezes sądu 

wojewódzkiego może być od-

wołany przez Ministra Spra-

wiedliwości w toku kadencji 

w przypadku:

1)   rażącego niewywiązy-

wania się z obowiązków służ-

bowych;

2)     gdy dalsze pełnienie 

funkcji z innych powodów nie 

da się pogodzić z dobrem wy-

miaru sprawiedliwości.

§  2. Odwołanie preze-

sa albo wiceprezesa sądu 

apelacyjnego bądź prezesa 

albo wiceprezesa sądu wo-

jewódzkiego następuje po 

poinformowaniu Wojewódz-

kiej Rady Sądownictwa oraz 

zasięgnięciu opinii Krajowej 

Rady Sądownictwa. Zamiar 

odwołania, wraz z pisem-

nym uzasadnieniem, Minister 

Sprawiedliwości przedstawia 

Krajowej Radzie Sądownic-

twa w celu uzyskania opinii. 

Negatywna opinia Krajowej 

Rady Sądownictwa jest dla 

Ministra Sprawiedliwości 

wiążąca.

§ 3. Krajowa Rada Sądow-

nictwa, w terminie trzydziestu 

dni od przedstawienia zamiaru 

odwołania prezesa albo wice-

prezesa sądu apelacyjnego 

bądź prezesa albo wiceprezesa 

sądu wojewódzkiego, nie wyda 

opinii, uważa się, że opinia jest 

pozytywna.

§ 4. W przypadku złożenia 

przez prezesa albo wicepre-

zesa sądu apelacyjnego bądź 

prezesa albo wiceprezesa sądu 

wojewódzkiego rezygnacji z 

pełnionej funkcji w toku ka-

dencji, Minister Sprawiedliwo-
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowany: Stanisław Mól, Szczaniec
Sprawa dotyczy prowadzenia od 2010 r. bezprawnej eg-

zekucji z nieruchomości, na podstawie prawomocnie umo-

rzonych co do nieruchomości postępowań egzekucyjnych, w 

wyniku czego zostało sprzedane 20 nieruchomości o łącz-

nej wartości około 2 mln zł oraz przeprowadzenia licytacji 

z nieruchomości w latach 1997 i 2004 bez prawomocnie za-

kończonego opisu i oszacowania nieruchomości. Wszystkie 

bezprawne licytacje nieruchomości odbyły się za wiedzą i 

przyzwoleniem sędziów Sądu Rejonowego w Świebodzinie, 

w tym Prezesa tego Sądu, jak również za przyzwoleniem i 

akceptacją sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w 

tym Prezesa tego Sądu, którzy działając wspólnie z Komor-

nikiem Maciejem Barskim doprowadzili do bezprawnego po-

zbawienia pokrzywdzonego Stanisława Mól i jego małżonki 

do pozbawienia łącznie 25 nieruchomości rolnych, o wartości 

łącznej około 3 mln złotych.

Poszkodowana: Joanna Niciejewska, Warszawa
Od roku jestem pozbawiona możliwości pełnienia swoich 

obowiązków i praw względem dzieci w wyniku kuriozalnej 

decyzji sądu apelacyjnego. Pomimo wzorowej opieki nad 

dziećmi i szanowania praw ojca do jego uczestnictwa w ich 

wychowaniu przez 4 lata od rozstania z konkubentem sąd 

zadbał aby ojciec spełnił swoje groźby zabrania mi dzieci. 

Ojciec pod pretekstem braku zasądzonych kontaktów łamie 

prawa moje i dzieci do posiadania obojga rodziców. Najpierw 

sąd odwoławczy w wyniku apelacji odwrócił postanowienie 

o miejscu pobytu dzieci nie zasądzając mi kontaktów a ma-

jąc wiedzę, że ojciec będzie miał skłonność do stosowania 

alienacji rodzicielskiej. Postanowienie zostało umotywowane 

kłamliwymi argumentami i z naruszeniem Konwencji Praw 

Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. Działania sądów do 

których poszłam po pomoc wykazały się działaniem repre-

syjnym a nie naprawczym. Sąd miast reagować na łamanie 

praw przez ojca deprecjonuje moją osobę i zmusza mnie do 

wieloletniego procedowania w czasie, który mogłabym po-

święcić na rozwój osobisty, zawodowy i wychowanie dzieci 

na wartościowych obywateli tego kraju. Tymczasem podat-

ki podatników są przeznaczane na niszczenie moich dzieci 

(osieroconych w wyniku sądowej wojny) oraz eliminowa-

nie wartościowego obywatela tego kraju a także wspieranie 

nieuczciwości i przemocy jakiej dopuszcza się ojciec moich 

dzieci.

Poszkodowany: Grzegorz Niedźwiecki, Jelenia Góra
Wyrok karny II K 467/07 SR Jelenia Góra z dnia 6 maja 

2008 r. z oskarżenia prywatnego o przestępstwo z art. 212 § 

2 kk bez przyczyny. 

Wyrok cywilny I C 1062/08 SO Jelenia Góra z dnia 3 wrze-

śnia 2008 r., zaoczny, przy drzwiach zamkniętych, po sfi n-

gowanym procesie.

Przewlekłość postępowania, brak nadzoru, brak II instancji, 

merytorycznej analizy, narastające grzywny, bezpodstawny 

areszt na 180 dni.

Brak prawa do obrony na każdym etapie postępowania, 

odmowa wznowienia postępowania argumentacją wyższości 

domniemań sędziego nad ekspertyzę biegłego sądowego. Od-

mowa kasacji przez urzędników władnych podmiotów.

Poszkodowana: Dobrochna Nowicka, Łódź
Na mocy postanowienia IV Ns I 601/89 z dnia 18.10.1990 

r. zostałam zarządcą sądowym nieruchomości przy ul. Piotr-

kowskiej 6 w Łodzi stanowiącą moją współwłasność. Mimo 

tego ZWiZD nie podporządkowało się prawomocnemu orze-

czeniu sądowemu. Wynajęło też adwokata Lecha B., który 

szkalował mnie i sabotował moje działanie, tj. zrzeszenie 

przyjmowało czynsze, mnie pozostawiając opłacanie kosztów 

eksploatacji. Przypadkiem dowiedziałam się, że z nierucho-

mości spłacany jest kredyt Henryka D. 

Wkrótce zostałam fałszywie oskarżona przez ww.adwoka-

ta w sprawie VI K 154/94. Byłam dwukrotnie aresztowana 

i próbowano zrobić ze mnie osobę niepoczytalną. Sprawę 

tę wygrałam przed ETPCz w Strasburgu. W trakcie sprawy 

współwłaściciel drugiej mojej nieruchomości – Piotrkowska 

66 w Łodzi, włamał się do mego lokalu na tej nieruchomo-

ści kradnąc wraz z wyposażeniem. Dokonywał także innych 

włamań. Wtedy zostałam aresztowana pierwszy raz.

ści odwołuje go bez zasięgania 

opinii, o której mowa w § 2.

Art. 27. § 1. W sądzie każde-

go szczebla tworzy się kolegia 

sędziów. 

§ 2. Kolegium sądu składa 

się z pięciu członków, wybie-

ranych na trzyletnią kadencję 

przez zebranie sędziów sądu 

spośród sędziów tego sądu, a 

także z prezesa sądu. Wybory 

odbywają się w głosowaniu 

tajnym; do ważności wyborów 

wymagany jest udział w gło-

sowaniu co najmniej połowy 

wszystkich członków zebrania.

§ 3. Przewodniczącym ko-

legium sądu jest prezes tego 

sądu, a w razie jego nieobec-

ności — najstarszy służbą czło-

nek kolegium.

§ 4. Kolegium jest organem 

opiniodawczym dla prezesa 

sądu, we wszystkich sprawach 

dotyczących funkcjonowania 

sądu, samo określa regulamin 

swojego obradowania. 

Rozdział 4
Nadzór nad działalnością 
sądów

Art. 28. § 1. Minister Spra-

wiedliwości – na wniosek 

Krajowej Rady Sądownictwa 

działających w obrębie danej 

apelacji  - powołuje wizytato-

rów sądów apelacji. Wizytator 

powoływany jest, na okres 

pięciu lat, spośród sędziów 

sądu apelacyjnego lub woje-

wódzkiego. 

§  2. Kandydatów do peł-

nienia funkcji sędziów wizy-

tatorów przedstawiają kolegia 

sądów, po zasięgnięciu opinii 

właściwych Wojewódzkich 

Rad Sądownictwa. 

Art. 29 § 1. Sędzia wizy-

tator prowadzi – raz w roku 

- kontrolę statystyki orzecz-

nictwa działalności admini-

stracyjnej sądów, dotrzymy-

wanie terminów, ekonomię 

procesów itd. na obszarze 

danej apelacji. Wnioski z 

kontroli przekazuje prezesowi 

kontrolowanego sądu, Woje-

wódzkiej i Krajowej Radzie 

Sądownictwa oraz Ministro-

wi Sprawiedliwości. 

§  2. Kontrola statystyki 

orzecznictwa obejmuje ilość 

wyroków uchylonych w drugiej 

instancji, ilość skarg złożonych 

do Wojewódzkich Rad Sądow-

nictwa,  a także ilość skarg na 

wyroki sądów z danej apelacji 

złożonych przez obywateli w 

Europejskim Trybunale Praw 

Człowieka z uwzględnieniem 

skarg uznanych za słuszne.

§ 3. Wizytator składa do-

roczny raport ze swojej dzia-

łalności Krajowej Radzie Są-

downictwa oraz Ministrowi 

Sprawiedliwości – z powiado-

mieniem Wojewódzkiej Rady 

Sądownictwa.

Art. 30. § 1. Minister Spra-

wiedliwości, w ramach ze-

wnętrznego nadzoru admini-

stracyjnego:

1)      analizuje informacje 

roczne o działalności sądów, o 

których mowa w art. 29;

2)   ustala ogólne kierunki 

wewnętrznego nadzoru admi-

nistracyjnego, wykonywanego 

przez sędziów wizytatorów;

3)   kontroluje wykonywa-

nie obowiązków nadzorczych 

przez sędziów wizytatorów 

oraz wydaje stosowne zarzą-

dzenia.

§ 2. W przypadku stwier-

dzenia istotnych uchybień w 

działalności administracyjnej 

sądu lub niewykonania przez 

prezesa sądu zarządzeń, o któ-

rych mowa w § 1 pkt 3, Mi-

nister Sprawiedliwości może 

zarządzić:

1)   przeprowadzenie lustra-

cji sądu lub wydziału sądu;

2)      przeprowadzenie lu-

stracji działalności nadzorczej 

prezesa sądu.

§ 3. Zarządzając przepro-

wadzenie czynności, o któ-

rych mowa w § 2, Minister 

Sprawiedliwości wyznacza 

prezesowi sądu apelacyjnego 

zakres i termin ich przepro-

wadzenia. W uzasadnionych 

przypadkach Minister Spra-

wiedliwości może zarządzić 

przeprowadzenie czynności 

przez sędziów wizytatorów z 

obszaru innej apelacji.

§ 4. W czynnościach, o któ-

rych mowa w § 2, jako przed-

stawiciel Ministra Sprawiedli-

wości, może brać udział sędzia 

delegowany do pełnienia czyn-

ności administracyjnych w Mi-

nisterstwie Sprawiedliwości.

§ 5. 14) Minister Sprawie-

dliwości może zwrócić preze-

sowi lub wiceprezesowi sądu 

uwagę na piśmie, jeżeli stwier-

dzi uchybienia w kierowaniu 

sądem albo w sprawowaniu 

wewnętrznego nadzoru admi-

nistracyjnego.

§ 6. Dwukrotna zwrócenie 

uwagi przez Ministra Spra-

wiedliwości oznacza rażące 

niewywiązywanie się przez 

prezesa z obowiązków służbo-

wych.

Art. 31. § 1. Sąd apelacyjny 

lub sąd wojewódzki  jako sąd 

odwoławczy, w razie stwier-

dzenia przy rozpoznawaniu 

sprawy oczywistej obrazy 

przepisów, niezależnie od in-

nych uprawnień, wytyka uchy-

bienie właściwemu sądowi. 

Przed wytknięciem uchybienia 

poucza się sędziego, wchodzą-

cego w skład sądu orzekają-

cego w pierwszej instancji o 

możliwości złożenia na piśmie 

wyjaśnień w terminie siedmiu 

dni. Stwierdzenie i wytknięcie 

uchybienia nie wpływa na roz-

strzygnięcie sprawy.

§  2. O wytknięciu uchy-

bienia sąd apelacyjny lub sąd 

wojewódzki, o którym mowa 

w §  1, zawiadamia prezesa 

właściwego sądu, a w przypad-

kach poważniejszych uchybień 

— także Ministra Sprawiedli-

wości.

§ 3. Odpis postanowienia 

sądu apelacyjnego lub sądu wo-

jewódzkiego jako sądu odwo-

ławczego, zawierającego wy-

tknięcie uchybienia, dołącza 

się do akt osobowych sędziego. 

Do akt osobowych dołącza się 

także złożone przez sędziego 

wyjaśnienia.

§ 4. Po upływie siedmiu lat 

od wytknięcia uchybienia w 

trybie określonym w § 1, na 

wniosek sędziego prezes sądu 

zarządza usunięcie z akt oso-

bowych dokumentów, o któ-

rych mowa w 

§ 5. Jednocześnie z usu-

nięciem dokumentów z akt 

osobowych wszelkie dane 

dotyczące wytknięcia uchy-

bienia usuwa się z wykazu 

służbowego.  Jeżeli jednak 

w tym okresie stwierdzono 

kolejną oczywistą obrazę 

przepisów przy rozpozna-

waniu sprawy przez sąd od-

woławczy, skutkującą wy-

tknięciem uchybienia, lub 

zwrócono uwagę w trybie 

art.  30 §  5, dopuszczalne 

jest tylko jednoczesne usu-

nięcie wszystkich dokumen-

tów i danych.

Art. 32. § 1. Minister Spra-

wiedliwości, po zasięgnięciu 

opinii Krajowej Rady Są-

downictwa, określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin 

wewnętrznego urzędowania 

sądów powszechnych.

Rozdział 5
Tryb rozpatrywania skarg 
i wniosków

Art. 33. § 1. Skargi i wnio-

ski rozpatruje prezes sądu bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż 

w terminie miesiąca od daty 

ich wpływu.

§ 2. Skargi, w zakresie do-

tyczącym działalności sądów, 

w dziedzinie, w której sędzio-

wie są niezawiśli, nie podlegają 

rozpatrzeniu. 

§  3. Skargi lub wnioski 

dotyczące treści czynności 

sądu jeszcze niedokonanych, 

należących do dziedziny, o 

której mowa w § 2, podlegają 

niezwłocznemu przekazaniu 

do akt postępowania, którego 

dotyczą.

Art. 34. § 1. Organem wła-

ściwym do rozpatrzenia skar-

gi lub wniosku, dotyczących 

działalności sądu, jest prezes 

sądu.

§ 3. Organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi dotyczącej 

działalności prezesa sądu po-

wiatowego  jest prezes sądu 

wyższej instancji.

§ 4. Prezes sądu apelacyjne-

go, w terminie do końca kwiet-

nia każdego roku, informuje 

Ministra Sprawiedliwości o 

nieprawidłowościach stwier-

dzonych w wyniku rozpatrze-

nia skarg przez prezesów są-

dów działających na obszarze 

apelacji.

Art. 35. Minister Sprawie-

dliwości, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Sądownictwa, 

określi, w drodze rozporzą-

dzenia, szczegółowy tryb i 

organizację przyjmowania i 

rozpatrywania skarg i wnio-

sków, dotyczących działalno-

ści sądów, mając na względzie 

konieczność zapewnienia reali-

zacji prawa do składania skarg 

i wniosków oraz rzetelności i 

wszechstronności ich rozpa-

trywania.

DZIAŁ II
SĘDZIOWIE

Rozdział 1
Powołanie do pełnienia 
urzędu na stanowisku 
sędziowskim

Art. 36. § 1. Sędziów są-

dów powszechnych do peł-

nienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim powołuje Prezy-

dent Rzeczypospolitej Polskiej, 

na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa, w terminie 

miesiąca od dnia przesłania 

tego wniosku.

§ 2. Sędziowie sądów po-

wszechnych są powoływani 

na stanowiska:

1) sędziego sądu powiato-

wego;

2) sędziego sądu wojewódz-

kiego;

3) sędziego sądu apelacyj-

nego.

§ 3. Kandydatów na sę-
dziów zgłaszają do Krajowej 
Rady Sądownictwa Woje-
wódzkie Rady Sądownictwa 

nie później niż 30 dnia po ogło-

szeniu wolnego stanowiska sę-

dziego. 

§ 4. Spośród zgłoszonych 

kandydatów Krajowa Rada 

Sądownictwa zgłasza do po-

wołania przez Prezydenta na 

każde stanowisko co najmniej 

podwójną liczbę kandydatów, 

którzy spełniają następujące 

warunki:

1) kandydat na sędziego sądu 

powiatowego – ukończone 35 

lat, wykonywanie przez co naj-

mniej 5 lat zawodu adwokata, 

prokuratora, profesora prawa 

uniwersytetu, notariusza;

2) kandydat na sędziego sądu 

wojewódzkiego – pełnienie 

przez co najmniej 3 lata funk-

cji sędziego sądu powiatowego, 

wykonywanie przez co naj-

mniej 7 lat zawodu adwokata, 

prokuratora, profesora prawa 

uniwersytetu, notariusza;;

3) kandydat na sędziego sądu 

apelacyjnego - pełnienie przez 

co najmniej 5 lat funkcji sę-

dziego sądu powiatowego lub 

przez 5 lat funkcji sędziego 

wojewódzkiego;

§ 5. Powołując do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziow-

skim, Prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej wyznacza miejsce 

służbowe (siedzibę) sędziego. 

PROJEKT USTAWY (cd.)
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowany: Janusz Sanocki, Nysa
W roku 2001 Sąd Okręgowy w Opolu, wydział I Cywilny, 

wydał całkowicie niesprawiedliwy wyrok w procesie cywil-

nym z powództwa „Nowej Trybuny Opolskiej” przeciwko po-

krzywdzonemu, uznając – w istocie bez podstawy – iż Janusz 

Sanocki naruszył dobra „NTO” w polemice prasowej. Sędzia 

całkowicie dowolnie – jak można przypuszczać kierując się 

politycznym uprzedzeniem do pokrzywdzonego oraz sympa-

tią do strony powodowej – rozszerzył granice ochrony dóbr 

osobistych i zasądził dotkliwe sankcje fi nansowe.

Została złożona skarga w ETPC. w roku 2007 Europej-

ski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał skargę za 

słuszną i zasądził 8550 euro (32 tys. zł) odszkodowania dla 

pokrzywdzonego Janusza Sanockiego. (SPRAWA SANOCKI 

przeciwko POLSCE)

(Skarga nr 28949/03) WYROK PRAWOMOCNY – 17 paź-

dziernika 2007.

Sędzia nie poniósł żadnych konsekwencji.

Poszkodowana: Krystyna Barbara Serbin, Słupsk
Z pierwszego zawodu jestem historykiem po Uniwersytecie 

im.M.Kopernika w Toruniu( dyplom w roku 1975), z drugie-

go prawnikiem po Uniwersytecie Gdańskim( dyplom w roku 

1988), radcą prawnym od 17.10.1991roku po egzaminie rad-

cowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie.

Zostałam pozbawiona prawa wykonywania zawodu radcy 

prawnego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Ko-

szalinie w roku 2006 /2007 oraz wykreślona z listy radców 

prawnych OIRP w Koszalinie w maju 2009roku, z powodu 

tzw. ”rzekomego „działania na szkodę wymiaru sprawiedli-

wości : Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w 

Słupsku,Sądu Rejonowego w Słupsku.  

Faktycznie za to, że jako pełnomocnik procesowy, repre-

zentowałam charytatywnie Spółdzielców Spółdzielni Miesz-

kaniowej ”Kolejarz” w Słupsku, której jestem członkiem, w 

procesach przed Sądem Okręgowym w Słupsku c/a Spółdziel-

ni z zaskarżonych uchwał organów dotyczących działalności 

Spółdzielni i ujawniłam korupcyjny układ słupskich Sędziów 

w powiązaniu z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku.

Tzw. słupski wymiar sprawiedliwości skupiony wokół „ma-

jątku „Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”w Słupsku, czyli 

majątku Spółdzielców uniemożliwiał nam Spółdzielcom(jest 

nas około 7.000) przekształcanie lokali mieszkalnych w od-

rębną własność, akceptował bezprawne zawyżanie opłat za 

mieszkania i garaże przez SM”Kolejarz”w Słupsku oraz 

wspólnie z nielegalnym Zarządem, nielegalną Radą Nadzor-

cza i pracownikami SM”Kolejarz. 

Przed zakończeniem procedur pozbawienia mnie prawa 

wykonywania zawodu radcy prawnego,dnia 18.10.2010ro-

ku,Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok z wniosku 

śp.Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego 

z dnia 04.03.2009roku, sygn.akt K 1/09, wg którego nikogo 

nie można usuwać z samorządu radcowskiego. Wyroku tego 

nie wykonały organy samorządu radcowskiego:OIRP w Ko-

szalinie,KRRP w Warszawie, Minister Sprawiedliwości oraz 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Naczelny 

Sąd Administracyjny. Niemniej uruchomiłam wiele postę-

powań i są w toku. Dnia 15lipca 2013roku moja działalność 

gospodarcza, Kancelaria Radcy Prawnego została wykreślona 

z CEIDG przez Ministra Gospodarki.Wg Konstytucji, przyna-

leżność do samorządu radcowskiego NIE jest obowiązkowa, 

mimo treści art.40 ust.2 ustawy o radcach prawnych o obo-

wiązkowej przynależności do samorządu radcowskiego, jako 

sprzecznego z art.17,art.31,art.32,art.37,art.58 art.87 Kon-

stytucji RP, albowiem nie zawierają przepisu o obowiązku 

przynależności do samorządu radcowskiego w wykonywaniu 

zawodu radcy prawnego. 

Taki wniosek z dnia 12.01.2009roku wniósł do Trybunału 

Konstytucyjnego śp.RPO J.Kochanowski, który został wyco-

fany przez następcę Irenę Lipowicz w dniu 18.10.2010roku, 

w połączonej sprawie sygn.akt K 1/09 TK.

Poszkodowana: Jolanta Skrobska, Łódź
W skutek wydanych orzeczeń sądowych pozbawiono mnie 

mojej własności i wraz z dwójką dziewięcioletnich dzieci wy-

rzucono na ulicę skazując na bezdomność, biedę, upokorze-

nie. Sprawa dotyczy nieruchomości, którą nabyłam przez za-

siedzenie /nieprzerwany okres samoistnego władania mojego 

i mojej mamy przez ponad 40 lat ostatecznie przesądzał o jej 

Zmiana miejsca służbowego 

sędziego może być dokonana 

bez zmiany stanowiska.

Art. 37.  § 1. Kandydat na 

sędziego oprócz wymogów 

formalnych związanych z wie-

kiem, stażem i wykształceniem 

powinien cechować się niena-

ganną opinią oraz jedynie pol-

skie obywatelstwo;.

§ 2. Prezydent odmówi po-

wołania sędziego jeśli poweź-

mie wiadomości, że wybrany 

kandydat nie spełnia warunku 

określonego w § 1 lub że wy-

bór sędziego nastąpił z poważ-

ną wadą prawną.

Art. 38.  § 1. Szczegóło-

wy tryb postępowania przy 

wyborach sędziów wraz z 

terminarzem poszczególnych 

czynności określi Minister 

Sprawiedliwości po uzyskaniu 

opinii Krajowej Rady Sądow-

nictwa.

Art. 39. Przy powołaniu sę-

dzia składa ślubowanie wobec 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej według następującej 

roty: „Ślubuję uroczyście jako 

sędzia sądu powszechnego słu-

żyć wiernie Rzeczypospolitej 

Polskiej, stać na straży prawa, 

obowiązki sędziego wypełniać 

sumiennie, sprawiedliwość 

wymierzać zgodnie z przepisa-

mi prawa, bezstronnie według 

mego sumienia, dochować ta-

jemnicy prawnie chronionej, a 

w postępowaniu kierować się 

zasadami

godności i uczciwości.”; 

składający ślubowanie może 

dodać na końcu zwrot: „Tak 

mi dopomóż Bóg.”.

Art. 40. § 1. Prezes sądu 

wojewódzkiego prowadzi dla 

każdego sędziego sądu po-

wiatowego i sędziego sądu 

wojewódzkiego, osobny wy-

kaz służbowy zawierający 

podstawowe dane dotyczące 

jego stosunków służbowych 

i osobistych w zakresie ma-

jącym wpływ na pełnienie 

urzędu sędziego, a także dane 

na temat odbytych szkoleń i 

form doskonalenia zawodo-

wego oraz innych okoliczności 

wskazujących na specjalizację 

w poszczególnych dziedzinach 

prawa lub rozpoznawaniu po-

szczególnych rodzajów spraw. 

Prezes sądu apelacyjnego 

prowadzi taki wykaz dla sę-

dziów sądu apelacyjnego.

§ 2. Minister Sprawiedli-

wości określi, w drodze roz-

porządzenia, wzór wykazów 

służbowych oraz sposób ich 

prowadzenia, na podstawie akt 

osobowych prowadzonych dla 

sędziego, dokumentów oraz 

innych informacji, stwierdza-

jących dane zamieszczane w 

wykazie.

Art. 41. § 1. Stosunek służ-

bowy sędziego rozwiązuje się 

z mocy prawa, jeżeli sędzia 

zrzekł się urzędu. Zrzeczenie 

się urzędu jest skuteczne po 

upływie trzech miesięcy od 

dnia złożenia na ręce Ministra 

Sprawiedliwości oświadczenia, 

chyba że na wniosek sędziego 

Minister Sprawiedliwości 

określi inny termin. O zrzecze-

niu się urzędu przez sędziego 

Minister Sprawiedliwości za-

wiadamia Krajową Radę Są-

downictwa i Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej.

§ 2. Prawomocne orzecze-

nie sądu dyscyplinarnego o 

złożeniu sędziego z urzędu 

oraz prawomocne orzeczenie 

sądu skazujące na środek kar-

ny pozbawienia praw publicz-

nych lub zakazu zajmowania 

stanowiska sędziego pociąga 

za sobą, z mocy prawa, utratę 

urzędu i stanowiska sędziego; 

stosunek służbowy sędziego 

wygasa z chwilą uprawomoc-

nienia się orzeczenia.

§ 3. Stosunek służbowy sę-

dziego wygasa z dniem utraty 

przez niego obywatelstwa pol-

skiego.

Art. 42. § 1. Sędziowie są-

dów powiatowych oraz sądów 

wojewódzkich przechodzą w 

stan spoczynku z dniem ukoń-

czenia 67 roku życia.

§ 2. Sędziowie Sądu Naj-

wyższego mogą przejść w stan 

spoczynku po osiągnięciu 67 

roku życia, mogą też pełnić 

swój urząd nadal, chyba że 

stan zdrowia nie pozwala im 

na wykonywanie obowiązków 

sędziego. Rezygnacja sędziego 

Sądu Najwyższego jest dobro-

wolna.

 § 3. Sędziowie po przejściu 

w stan spoczynku zachowują 

prawo do uposażenia.

Art. 43. § 1. Sędziego prze-

nosi się w stan spoczynku na 

jego wniosek albo na wniosek 

właściwego kolegium sądu 

jeżeli z powodu choroby lub 

utraty sił uznany został przez 

lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych za 

trwale niezdolnego do pełnie-

nia obowiązków sędziego.

§ 2. Z żądaniem zbadania 

zdolności do pełnienia obo-

wiązków przez sędziego i wy-

dania orzeczenia, może wy-

stąpić zainteresowany sędzia, 

właściwe kolegium sądu albo 

Minister Sprawiedliwości 

§ 3. Od orzeczenia lekarza 

orzecznika, o którym mowa w 

§ 1 i 2, zainteresowanemu sę-

dziemu przysługuje sprzeciw 

do komisji lekarskiej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4. Niepoddanie się sędzie-

go badaniu jest równoznaczne 

z jego zgodą na przeniesienie w 

stan spoczynku.

§ 5. Koszty badania i wyda-

nia orzeczenia pokrywa Skarb 

Państwa.

Art. 44. Decyzję o rozwiąza-

niu stosunku służbowego albo 

o przejściu sędziego w stan 

spoczynku, podejmuje  Mini-

ster Sprawiedliwości.

Art. 45. § 1. Przeniesienie 

sędziego na inne miejsce służ-

bowe może nastąpić tylko za 

jego zgodą.

§ 2. Zgoda sędziego na 

przeniesienie na inne miejsce 

służbowe nie jest wymagana 

w przypadkach:

1) zniesienia stanowiska wy-

wołanego zmianą w organiza-

cji sądownictwa lub zniesienia 

danego sądu lub wydziału za-

miejscowego albo przeniesie-

nia siedziby sądu;

2) niedopuszczalności zaj-

mowania stanowiska sędzie-

go w danym sądzie, wskutek 

zawarcia między sędziami 

związku małżeńskiego albo 

powstania powinowactwa;

3) gdy wymaga tego wzgląd 

na powagę stanowiska, na 

podstawie orzeczenia sądu 

dyscyplinarnego, wydanego 

na wniosek kolegium właści-

wego sądu lub Krajowej Rady 

Sądownictwa;

4) przeniesienia w wyniku 

kary dyscyplinarnej.

§ 3. O przeniesieniu sędzie-

go w przypadkach określonych 

w § 1 i 2, decyzję wydaje Mini-

ster Sprawiedliwości.

§ 4. Od decyzji Ministra 

Sprawiedliwości sędziemu 

przysługuje odwołanie do Sądu 

Najwyższego.

Art. 46. § 1. Sędzia nie może 

podejmować  dodatkowej pra-

cy ani zajęć zarobkowych. 

§ 2. Minister Sprawiedliwo-

ści może delegować sędziego, 

za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego lub 

czynności administracyjnych:

1) w innym sądzie równo-

rzędnym lub niższym, a w 

szczególnie uzasadnionych 

wypadkach także w sądzie 

wyższym, mając na względzie 

racjonalne wykorzystanie kadr 

sądownictwa powszechnego 

oraz potrzeby wynikające z 

obciążenia zadaniami poszcze-

gólnych sądów,

2) w Ministerstwie Sprawie-

dliwości lub innej jednostce 

organizacyjnej podległej Mi-

nistrowi Sprawiedliwości albo 

przez niego nadzorowanej,

3) w Sądzie Najwyższym – 

na wniosek Pierwszego Preze-

sa Sądu Najwyższego,

4) w sądzie administracyj-

nym – na wniosek Prezesa 

Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego

– na czas określony, nie 

dłuższy niż 2 lata, albo na czas 

nieokreślony.

§ 2. Minister Sprawiedliwo-

ści może delegować sędziego, 

za jego zgodą, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej 

Rady Sądownictwa do peł-

nienia czynności w Biurze tej 

Rady.

§ 3. Minister Sprawiedliwo-

ści może delegować sędziego, 

za jego zgodą, do pełnienia 

czynności lub prowadzenia za-

jęć szkoleniowych w Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Proku-

ratury oraz na jego wniosek do 

pełnienia obowiązków w mię-

dzynarodowej sędziowskiej 

organizacji pozarządowej.

Art. 47. § 1. Sędziemu de-

legowanemu do pełnienia 

czynności w Ministerstwie 

Sprawiedliwości mogą być po-

wierzane obowiązki na stano-

wiskach urzędniczych, z wyłą-

czeniem stanowiska dyrektora 

generalnego urzędu.

Art. 48. Sędzia nie może, 

powołując się na zasadę nieza-

wisłości sędziowskiej, uchylić 

się od wykonania poleceń w 

zakresie czynności admini-

stracyjnych, jeżeli z mocy 

przepisów ustawy należą do 

obowiązków sędziowskich, 

a także poleceń dotyczących 

sprawności postępowania są-

dowego; może jednak doma-

gać się wydania polecenia na 

piśmie.

Art. 49. § 1. Sędzia nie może 

być zatrzymany ani pociągnię-

ty do odpowiedzialności karnej 

bez zezwolenia Prezesa Sądu 

Najwyższego. Nie dotyczy to 

zatrzymania w razie ujęcia 

sędziego na gorącym uczynku 

przestępstwa, jeżeli zatrzy-

manie jest niezbędne do za-

pewnienia prawidłowego toku 

postępowania. Do czasu wy-

dania uchwały zezwalającej na 

pociągnięcie sędziego do od-

powiedzialności karnej wolno 

podejmować tylko czynności 

niecierpiące zwłoki.

§ 2. O zatrzymaniu sędziego 

niezwłocznie powiadamia się 

prezesa sądu apelacyjnego wła-

ściwego ze względu na miejsce 

zatrzymania. Może on nakazać 

natychmiastowe zwolnienie za-

trzymanego sędziego. 

§ 3. O fakcie zatrzymania 

sędziego prezes sądu apelacyj-

nego niezwłocznie zawiadamia 

Krajową Radę Sądownictwa, 

Ministra Sprawiedliwości i 

Pierwszego Prezesa Sądu Naj-

wyższego.

§ 4. Wniosek o zezwolenie 

na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej, je-

żeli nie pochodzi od prokura-

tora, powinien być sporządzo-

ny i podpisany przez adwokata 

albo radcę prawnego będącego 

pełnomocnikiem.

§ 5. Uchwałę zezwalają-

cą na pociągnięcie sędziego 

do odpowiedzialności karnej 

wydaje Sąd Najwyższy, jeżeli 

zachodzi dostatecznie uzasad-

nione podejrzenie popełnienia 

przez niego przestępstwa. 

Uchwała zawiera rozstrzy-

gnięcie w przedmiocie zezwo-

lenia na pociągnięcie sędziego 

do odpowiedzialności karnej 

wraz z uzasadnieniem.

PROJEKT USTAWY (cd.)
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nabyciu na własność zgodnie z obowiązującym prawem przez 

zasiedzenie/, a została mi odebrana na życzenie bogatego 

przemysłowca Czesława Pietrykowskiego, który kupił prawa 

spadkowe od spadkobierców po pierwotnych właścicielach a 

moich dziadkach /wiedząc, że jestem jedyną właścicielką/ i 

wystąpił do Sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności, 

której nie było. I takim to sposobem ci, którzy nic nie mieli, 

za nic wzięli pieniądze, ja zostałam okradziona, a bogaty de-

weloper bezpodstawnie wzbogacił się moim kosztem.

Poszkodowany: Krzysztof Skrzypczak, Zwoleń
Sprawa dotyczy niesłusznie wydanego wyroku przez Sąd 

Rejonowy w Zwoleniu w dniu 

26-08-2002r. Sygn. Akt I C 63/02., który w treści zasądza 

od Stanisławy Skrzypczak kwotę 2148,28 zł. Zaznaczyć pra-

gnę, że kwota ta była przez moją matkę uiszczona w części 

osobiście plus dofi nansowanie MOPS w Zwoleniu. W okresie 

procesu dług nie istniał. Złożenie pozwu przez Spółdzielnie 

Mieszkaniową w Zwoleniu było dokonane na sfałszowanych 

dokumentach.

Poszkodowana: Anna Sośnicka, Warszawa
Na skutek przewlekłości postępowania spadkowego, to-

czącego się od 2002 r/14 lat/ przed Sądem Rejonowym w 

Pruszkowie syg akt INs 1312/02. 1.Utrata przedsiębiorstwa 

Zakładu Cukierniczego -produkcja, sprzedaż. 2.Utrata,sprze-

daż,licytacja 2pkt sprzedaży- Cukiernie. 3. Zwolnienie grupo-

we 30 osób wykwalifi kowanych, wieloletnich pracowników 

fi rmy. 4.Pozbawienie wyposażenia zakładu produkcyjnego 

w maszyny, urządzenia niezbędne do produkcji, a stanowią-

ce moją własność.6. Zajęcie komornicze działki budowlanej 

7.Pozbawienie kompleksowo wyposażonego domu oraz środ-

ków do życia.

Poszkodowany: Adam Mirosław Matuszewski, 
Nowa Niespusza

Dokonano oszustwa unikając zapłaty za dostarczone tucz-

niki. Pomimo ewidentnych faktów prokuratura umorzyła 

śledztwo.

29.07.2013- złożenie zawiadomienia o popełnienie prze-

stępstwa do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu 

14.03.2014 – umorzenie śledztwa przez Prokuraturę Rejo-

nowa w Łowiczu.

Poszkodowany: Władysław Wiatrowski, Żłobizna
Funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości - prokurator 

Kawalec i policjant Furgała z Rzeszowa oskarżyli mnie o 

niepopełnione przestępstwa, doprowadzili do upadku moją 

fi rmę, a teraz chcą zlicytować nieruchomość. Działali w tej 

sprawie na rzecz pseudobiznesmena z Holandii Lecha Jawor-

skiego, powiązanego rodzinnie z prokuratorem Prokuratury 

Krajowej o tym samym nazwisku (informacja o powiązaniach 

rodzinnych pochodzi od dyrektora pseudobiznesmena Woj-

ciecha Kaczora). 

Korupcyjne działanie L. Jaworskiego w sądzie w Tarno-

brzegu, przychylność sędziego/przewodniczącego/ wydziału 

gospodarczego Andrzeja Ciacha, który wbrew przepisom pra-

wa i dowodom wydawał jemu tytuły wykonawcze.

Powiązania korupcyjne L. Jaworskiego z komornikiem z 

Rzeszowa Lichaczewskim, oraz przychylność Sądu Rejono-

wego w Brzegu chcą zlicytować mi nieruchomość.

Angażowanie się prokuratury brzeskiej do oskarżenia mnie 

w procesie z oskarżenia prywatnego, broniąc sędziego An-

drzeja Ciach za rzekome pomówienie jego w pismach proce-

sowych/ skardze do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratury 

Generalnej.

Poszkodowana: Zofi a Szczerbowska, Kraków
Krakowski wymiar sprawiedliwości sięgnął do stalinow-

skiej metody na wariata. W tym celu prokurator Aleksandra 

Mrozek przypisała mi przestępstwa, które w rzeczywistości 

nigdy nie zaistniały, a biegli psychiatrzy Andrzej Wsołek i 

Kinga Zoła, bez przeprowadzenia badań psychiatrycznych, 

uznali mnie za osobę chorą psychicznie. Fałszywa opinia bie-

głych psychiatrów pozwoliła prokuratorowi umorzyć śledz-

two oraz uznać, bez przeprowadzenia postępowania dowodo-

wego, że popełniłam zarzucane czyny.

W dniu 11 maja 2015 r.  Sędzia Sądu Rejonowego Sławomir 

Szyrmer po „rozpatrzeniu” mojego zażalenia, wydał postano-

wienie, w którym podtrzymał decyzję prokuratora o umorze-

§ 6. Wniosek o zezwolenie 

na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej roz-

poznaje sąd dyscyplinarny.

§ 7. Od decyzji Prezesa 

Sądu Najwyższego, a także 

od uchwały Sądu Najwyższe-

go jak i od decyzji odmownej 

sądu dyscyplinarnego Mini-

strowi Sprawiedliwości służy 

odwołanie do Prezydenta Rze-

czypospolitej.

Prezydent może sprawę 

skierować do ponownego 

rozpatrzenia przez sąd dyscy-

plinarny i Sąd Najwyższy lub 

wydać zgodę na uchylenie im-

munitetu.

§ 8. Regulamin postępo-

wania przed sądem dyscy-

plinarnym określa Minister 

Sprawiedliwości w drodze 

rozporządzenia, po zasięgnię-

ciu opinii Krajowej Rady Są-

downiczej.  

Rozdział 2
Prawa i obowiązki 
sędziów

Art. 50. § 1. Sędzia jest obo-

wiązany postępować zgodnie 

ze ślubowaniem sędziowskim.

§ 2. Sędzia powinien w służ-

bie i poza służbą strzec powagi 

stanowiska sędziego i unikać 

wszystkiego, co mogłoby przy-

nieść ujmę godności sędziego 

lub osłabiać zaufanie do jego 

bezstronności.

Art. 51. § 1. Sędzia jest obo-

wiązany stale podnosić kwali-

fi kacje zawodowe.

Art. 52. § 1. Sędzia na roz-

prawie i posiedzeniu z udzia-

łem stron, odbywającym się w 

budynku sądu, używa stroju 

urzędowego określonego roz-

porządzeniem Ministra Spra-

wiedliwości. 

Art. 53. § 1. Sędzia jest obo-

wiązany zachować w tajem-

nicy okoliczności sprawy, o 

których powziął wiadomość 

ze względu na swój urząd, poza 

jawną rozprawą sądową.

§ 2. Obowiązek zachowania 

tajemnicy trwa także po usta-

niu stosunku służbowego.

§ 3. Obowiązek zachowania 

tajemnicy ustaje, gdy sędzia 

składa zeznania jako świa-

dek przed sądem, chyba że 

ujawnienie tajemnicy zagraża 

dobru państwa albo takiemu 

ważnemu interesowi prywat-

nemu, który nie jest sprzeczny 

z celami wymiaru sprawiedli-

wości. W tych przypadkach od 

obowiązku zachowania tajem-

nicy może zwolnić sędziego 

Minister Sprawiedliwości.

§ 4. Wobec osoby pełniącej 

urząd na stanowisku sędziego 

postępowania sprawdzającego 

nie przeprowadza się. Przed 

przystąpieniem do pełnienia 

obowiązków sędzia zapozna-

je się z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych i składa 

oświadczenie o znajomości 

tych przepisów. Informacje nie-

jawne mogą być udostępnione 

sędziemu tylko w zakresie nie-

zbędnym do pełnienia urzędu 

na stanowisku sędziowskim, 

pełnienia powierzonej funkcji 

lub wykonywania powierzo-

nych czynności.

Art. 54. § 1. Sędzia nie może:

1) być członkiem zarządu, 

rady nadzorczej lub komisji 

rewizyjnej spółki prawa han-

dlowego;

2) być członkiem zarządu, 

rady nadzorczej lub komisji 

rewizyjnej spółdzielni;

3) być członkiem zarządu 

fundacji prowadzącej działal-

ność gospodarczą;

4) posiadać w spółce prawa 

handlowego więcej niż 10% 

akcji lub udziały przedstawia-

jące więcej niż 10% kapitału 

zakładowego;

5) prowadzić działalności 

gospodarczej na własny ra-

chunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać 

taką działalnością lub być 

przedstawicielem bądź pełno-

mocnikiem w prowadzeniu 

takiej działalności.

Art. 55. § 1. Sędziowie 

są obowiązani do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym. Oświadczenie 

o stanie majątkowym dotyczy 

majątku odrębnego  oraz ob-

jętego małżeńską wspólnością 

majątkową. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szcze-

gólności informacje o posia-

danych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, udziałach i 

akcjach

w spółkach prawa handlowe-

go, a ponadto o nabytym przez 

sędziego albo jego małżonka 

od Skarbu Państwa albo innej 

państwowej lub samorządowej 

osoby prawnej mieniu, które 

podlegało zbyciu w drodze 

przetargu.

§ 2. Oświadczenie, o którym 

mowa w § 1, sędziowie skła-

dają właściwemu terytorialnie 

prezesowi sądu apelacyjnego.

§ 3. Prezesi sądów apelacyj-

nych składają oświadczenie, o 

którym mowa w § 1, Krajowej 

Radzie Sądownictwa.

§ 4. Oświadczenie, o którym 

mowa w § 1, składa się przed 

objęciem urzędu sędziego, a 

następnie co roku do dnia 31 

marca, według stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedniego, 

a także w dniu opuszczenia 

urzędu.

§ 5. Oświadczenia majątko-

we sędziów – w tym prezesa 

sądu apelacyjnego - są jawne 

i publikowane są na stronach 

właściwego sądu apelacyjnego.

Art. 56. Do złożenia oświad-

czenia, o którym mowa w art. 

56 § 1, stosuje się odpowiednio 

formularz określony przepisa-

mi o ograniczeniu prowadze-

nia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje 

publiczne.

Art. 57. § 1. Żądania, wystą-

pienia i zażalenia w sprawach 

związanych z pełnionym urzę-

dem sędzia może wnosić tylko 

w drodze służbowej. W takich 

sprawach sędzia nie może 

zwracać się do instytucji i osób 

postronnych ani podawać tych 

spraw do wiadomości publicz-

nej.

§ 2. W sprawach o roszcze-

nia ze stosunku służbowego 

sędziemu przysługuje droga 

sądowa.

Art. 58. § 1. Sędzia w stanie 

spoczynku jest obowiązany 

dochować godności sędziego.

§ 2. Za uchybienie godności 

sędziego po przejściu w stan 

spoczynku oraz uchybienie 

godności urzędu sędziego w 

okresie pełnienia służby sędzia 

w stanie spoczynku odpowiada 

dyscyplinarnie.

§ 3. Do odpowiedzialno-

ści dyscyplinarnej sędziów w 

stanie spoczynku stosuje się 

odpowiednio przepisy o odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej 

sędziów, z tym że zamiast kar 

przewidzianych dla sędziów 

sąd dyscyplinarny orzeka kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia podwyż-

szenia uposażenia, o którym 

mowa w art. 100 § 3, na okres 

od roku do trzech lat;

4) pozbawienia prawa do sta-

nu spoczynku wraz z prawem 

do uposażenia.

§ 4. Skazanie sędziego w 

stanie spoczynku prawomoc-

nym wyrokiem sądu na pozba-

wienie praw publicznych za 

przestępstwo popełnione po 

przejściu w stan spoczynku, 

jak również przed przejściem 

w stan spoczynku, lub prawo-

mocne orzeczenie kary wyda-

lenia ze służby, za przewinie-

nie popełnione, w tym przed 

przejściem w stan spoczynku, 

powoduje utratę uprawnień do 

stanu spoczynku i uposażenia 

sędziego oraz uposażenia ro-

dzinnego członków jego ro-

dziny.

§ 5. W razie orzeczenia kary 

wymienionej w § 3 pkt 4, lub 

w przypadkach przewidzia-

nych w § 4, sędzia pozbawio-

ny prawa do stanu spoczynku 

i uposażenia albo członek jego 

rodziny pozbawiony prawa do 

uposażenia rodzinnego naby-

wa prawo do emerytury lub 

renty, jeżeli spełnia warunki 

określone w przepisach o ubez-

pieczeniu społecznym.

Art. 59. Ocenę pracy sędzie-

go przeprowadza się w ramach 

wizytacji wydziału sądu.

Art. 60.  Prezes sądu zapo-

znaje sędziego z oceną jego 

pracy, w tym w szczególności 

z jej wynikami i ich podsumo-

waniem.

Art. 61.  Minister Sprawie-

dliwości, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Sądownictwa, 

określi, w drodze rozporzą-

dzenia:

1) wzór arkusza oceny pra-

cy sędziego, w tym podsumo-

wania jej wyników, mając na 

względzie konieczność spraw-

nego i rzetelnego dokonania 

oceny oraz dostosowania me-

todyki jej przeprowadzania do 

zakresu analizy pracy sędzie-

go;

Rozdział 3
Odpowiedzialność 
dyscyplinarna sędziów

Art. 62. § 1. Za przewinienia 

służbowe, w tym za oczywi-

stą i rażącą obrazę przepisów 

prawa i uchybienia godności 

urzędu (przewinienia dyscy-

plinarne), sędzia odpowiada 

dyscyplinarnie.

§ 2. Sędzia odpowiada dys-

cyplinarnie także za swoje 

postępowanie przed objęciem 

stanowiska, jeżeli przez nie 

uchybił obowiązkowi pia-

stowanego wówczas urzędu 

państwowego lub okazał się 

niegodnym urzędu sędziego.

§ 3. Za rażącą obrazę przepi-

sów prawa uznaje się uczestni-

czenie sędziego w wydawaniu 

wyroków, które naruszyły Eu-

ropejską Konwencję o Ochro-

nie Praw Człowieka i Podsta-

wowych Wolności, chyba że 

sędzia nie zgadzał się z wy-

danym wyrokiem i złożył doń 

zdanie odrębne.; 

Art. 63. § 1. Po upływie 

siedmiu lat od chwili czynu nie 

można wszcząć postępowania 

dyscyplinarnego 

§ 2.  W zakresie odpowie-

dzialności dyscyplinarnej za 

wykroczenie przedawnienie 

dyscyplinarne następuje jed-

nocześnie z przedawnieniem 

przewidzianym dla wykro-

czeń.

§ 3. Jeżeli jednak przewi-

nienie dyscyplinarne zawiera 

znamiona przestępstwa, prze-

dawnienie dyscyplinarne nie 

może nastąpić wcześniej niż 

przedawnienie przewidziane w 

przepisach Kodeksu karnego.

Art. 64. § 1. Karami dyscy-

plinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) usunięcie z zajmowanej 

funkcji;

4) przeniesienie na inne 

miejsce służbowe;

5) kary przewidziane w usta-

wie z dnia 20 stycznia 2011 r. o 

odpowiedzialności majątkowej 

funkcjonariuszy publicznych 

za rażące naruszenie prawa 

6) złożenie sędziego z urzę-

du.

§ 2. Sąd może podać prawo-

mocne orzeczenie dyscyplinar-

ne do wiadomości publicznej.

§ 3. Wymierzenie kary okre-

ślonej w § 1 pkt 3 lub 4 pociąga 

za sobą pozbawienie możliwo-

ści awansowania na wyższe 
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niu śledztwa, nie dostrzegając rażącego naruszenia przepisów 

prawa przez prokuratora i odrzucił wszystko, co niezgodne 

było z jego wolą oraz co podważało twierdzenia prokuratora 

i biegłych. Tym samym pozbawił mnie podstawowych gwa-

rancji procesowych, uniemożliwiając wykazania, że czynów 

nie popełniłam oraz że opinia psychiatryczna jest fałszywa. 

Szczególnie istotne jest to, że sędzia nie zainteresował się zło-

żonym przeze mnie do akt sprawy - przed rozprawą - dowo-

dem w postaci zaświadczeń niezależnych lekarzy psychiatrów 

Macieja Ujmy i Danuty Markowicz-Deji, którzy

w kwietniu 2015 roku przeprowadzili ze mną badania psy-

chiatryczne i orzekli, że jestem zdrowa psychicznie, podwa-

żając w swych diagnozach wydaną na „zamówienie” opinię 

biegłych psychiatrów.

Poszkodowany: Piotr Szyburski, Aleksandrów Łódzki
I. Występujący sędziowie, oczywiście w roli obrońcy po-

zwanego, wydali bezprawny, niesprawiedliwy, nieobiektywny 

z całkowitym brakiem bezstronności wyrok w procesie od-

szkodowawczym z powództwa Piotra Szyburskiego przeciw-

ko PZU, uznając bezpodstawną apelacje pozwanego PZU za 

zasadną, zmieniając wyrok sądu okręgowego, pozbawiając P. 

Szyburskiego, przyznanego w/w sądzie okręgowym odszko-

dowania za utracone korzyści i renty wyrównawczej. 

W roku 2012 Sąd Apelacyjny wydaje postanowienie, usta-

lone niejawnie, odrzucając skargę o wznowienie postępowa-

nia P. Szyburskiego. 

Poszkodowane: Danuta Wąsowicz-Hołota i 
Agnieszka Groń – dziennikarze tygodnika 
„Nowiny Nyskie”

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 23.08.2011 r. – zmie-

niając bez żadnych podstaw i bez przeprowadzenia postę-

powania korzystny dla dziennikarek wyrok I instancji od-

dalający powództwo o ochronę dóbr osobistych Wincentego 

Jakubowskiego z Nysy. Sąd Apelacyjny łamiąc ustawę prawo 

prasowe – kierując się jak można przypuszczać uprzedze-

niami politycznymi wobec dziennikarzy „Nowin Nyskich”.

W dniu 2.04.2009 r. lokalny tygodnik „Nowiny Nyskie” 

opublikował przedruk z ogólnopolskiego pisma „Tylko Pol-

ska”, dotyczący lokalnego polityka i działacza Wincentego 

Jakubowskiego, który miał być w okresie PRL tajnym współ-

pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Dziennikarze „Nowin 

Nyskich” zachowali wszelką staranność, udzielili możliwości 

wypowiedzi zainteresowanemu, a samo opublikowanie prze-

druku – z podaniem źródła – zwalnia dziennikarza – zgodnie 

z prawem prasowym – od szczegółowego badania zgodności 

z prawda podawanych informacji. 

Pomimo tego W. Jakubowski wniósł w dniu 4.05.2009 r. 

pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko dziennikar-

kom – Danucie Wąsowicz- hołota oraz Agnieszce Groń. (spra-

wa toczyła się pod sygnaturą I C 286/09 KF.

W grudniu 2010 r. na wniosek powoda pozwano do proce-

su Janusza Sanockiego – dyrektora wydawnictwa „Nowiny 

Nyskie” - sąd nie wydał w tej sprawie postanowienia, a J. 

Sanocki po przesłuchaniu w charakterze świadka, zaczął być 

wzywany jako pozwany, a sprawa zaczęła się toczyć prze-

ciwko Januszowi Sanockiemu, Agnieszce Groń i Danucie 

Wąsowicz jako pozwanym. 

W dniu 28.01.2011 Sąd Okręgowy w Opolu wydał wyrok 

w sprawie I C 286/09 oddalając powództwo i nakazując W. 

Jakubowskiemu jako powodowi zwrócić dziennikarkom A. 

Groń i D. Wąsowicz-Hołota solidarnie kwotę 960 zł tytułem 

kosztów zastępstwa. Sąd pominął w wyroku osobę Janusza 

Sanockiego, chociaż ten występował również od grudnia 2010 

jako pozwany. Sąd zignorował całkowicie inne koszty ponie-

sione w trakcie 3-letniego procesu – jak choćby koszty dojaz-

dów z Nysy do Opola. Jednak wyrok był w sumie korzystny 

dla dziennikarzy wobec oczywistej zgodności ich działań z 

prawem prasowym.

Ten oczywisty wyrok został na skutek apelacji powoda 

całkowicie zmieniony, bez prowadzenia rozprawy przez 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I A Ca 798/11) w dniu 

23.08.2011 r. przez sędziów SA Tadeusza Nowakowskiego, 

Iwonę Biedroń, i Małgorzatę Lamparską. Sąd Apelacyjny 

nakazał dziennikarzom opublikować m. in. oświadczenie, 

że „Wincenty Jakubowski nie był tajnym współpracowni-

kiem SB” – jako że te fakty były przedmiotem postępowa-

nia sądowego. 

stanowisko sędziowskie przez 

okres pięciu lat, niemożność 

udziału w tym okresie w kole-

gium sądu, orzekania w sądzie 

dyscyplinarnym oraz uzyska-

nia utraconej funkcji.

§ 4. Wymierzenie kary okre-

ślonej w § 1 pkt. 6 pociąga za 

sobą utratę możliwości ponow-

nego powołania ukaranego do 

pełnienia urzędu na stanowi-

sku sędziowskim.

§ 5. W przypadku przewi-

nienia dyscyplinarnego lub wy-

kroczenia mniejszej wagi, sąd 

dyscyplinarny może odstąpić 

od wymierzenia kary.

Art. 65. § 1. Sądami dyscy-

plinarnymi w sprawach dyscy-

plinarnych sędziów są:

1) w pierwszej instancji – 

sądy apelacyjne;

2) w drugiej instancji – Sąd 

Najwyższy.

§ 2. Postępowanie przed są-

dami dyscyplinarnymi określa 

regulamin Ministra Sprawie-

dliwości wydany w drodze 

rozporządzenia po uzyskaniu 

opinii Krajowej Rady Sądow-

nictwa.

§ 3. W postępowaniu przed 

sądami dyscyplinarnymi 

uczestniczy rzecznik dyscy-

plinarny oraz jako obserwator 

prokurator wyznaczony przez 

Prokuratora Generalnego.

§ 4. Rzecznika dyscyplinar-

nego dla obszaru każdej apela-

cji wyznacza Prezes Sądu Naj-

wyższego na okres 4 lat. 

Art. 66. W razie rozwiąza-

nia lub wygaśnięcia stosunku 

służbowego sędziego w toku 

postępowania dyscyplinarne-

go, postępowanie to toczy się 

nadal. Jeżeli obwiniony podjął 

pracę w urzędzie państwo-

wym, Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa, adwokaturze 

lub jako radca prawny albo 

notariusz, sąd przesyła wyrok 

odpowiednio temu urzędowi, 

Prezesowi Prokuratorii Ge-

neralnej Skarbu Państwa, Na-

czelnej Radzie Adwokackiej 

lub Krajowej Radzie Radców 

Prawnych albo Krajowej Ra-

dzie Notarialnej.

Art. 67. § 1. Jeżeli prze-

winienie zawiera znamiona 

przestępstwa, sąd dyscypli-

narny z urzędu rozpoznaje 

sprawę w zakresie zezwolenia 

na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej i 

wydaje uchwałę o zgodzie na 

pociągnięcie obwinionego do 

odpowiedzialności karnej.

§ 2.  Wydanie zgody na 

pociągnięcie sędziego do od-

powiedzialności karnej jest 

równoznaczne z zawiesze-

niem go w pełnionej funkcji 

aż do rozstrzygnięcia sprawy z 

jednoczesnym obniżeniem do 

50% jego wynagrodzenia na 

czas trwania zawieszenia.

§ 3 Jeżeli postępowanie dys-

cyplinarne zostało umorzone 

lub zakończyło się uniewin-

nieniem, dokonuje się wyrów-

nania wszystkich składników 

wynagrodzenia do pełnej wy-

sokości.. 

§ 4. Po prawomocnym za-

kończeniu postępowania kar-

nego przeciwko sędziemu, sąd 

lub prokurator przesyła akta 

sprawy właściwemu rzeczniko-

wi dyscyplinarnemu. Jeżeli po-

stępowanie dyscyplinarne nie 

było wszczęte, rzecznik dys-

cyplinarny podejmuje czynno-

ści dyscyplinarne, choćby w 

postępowaniu karnym został 

wydany wyrok uniewinniający.

§ 5. Jeżeli przeciwko sędzie-

mu zapadł prawomocny wyrok 

pociągający za sobą, w myśl 

ustawy, utratę stanowiska, sąd 

zawiadamia o tym Ministra 

Sprawiedliwości, który zarzą-

dza złożenie ukaranego sędzie-

go z urzędu, chociażby wyko-

nano już wyrok dyscyplinarny 

skazujący na karę łagodniejszą 

niż złożenie z urzędu.

Art. 68. § 1. Od wydanych 

w pierwszej instancji wyroków 

sądu dyscyplinarnego oraz po-

stanowień i zarządzeń zamy-

kających drogę do wydania 

wyroku przysługuje odwoła-

nie obwinionemu i rzeczniko-

wi dyscyplinarnemu, a także 

Krajowej Radzie Sądownictwa 

i Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 2. Odwołanie powinno być 

rozpoznane w terminie dwóch 

miesięcy od dnia jego wpłynię-

cia do sądu dyscyplinarnego 

drugiej instancji.

§ 3. Od wyroku sądu dys-

cyplinarnego drugiej instancji 

kasacja nie przysługuje.

Art. 69. § 1. Krajowa Rada 

Sądownictwa, Pierwszy Pre-

zes Sądu Najwyższego i Mi-

nister Sprawiedliwości mogą 

wystąpić o wznowienie postę-

powania dyscyplinarnego w 

terminie pięciu lat od wydania 

wyroku lub umorzenia.

§ 2. Wznowienie postępo-

wania dyscyplinarnego na 

niekorzyść obwinionego może 

nastąpić, jeżeli na jaw nowe 

okoliczności lub dowody, które 

mogły uzasadniać skazanie lub 

wymierzenie kary surowszej.

§ 3. Wznowienie postępowa-

nia na korzyść skazanego może 

nastąpić także po jego śmierci, 

jeżeli wyjdą na jaw nowe oko-

liczności lub dowody, które 

mogłyby uzasadniać uniewin-

nienie lub wymierzenie kary 

łagodniejszej.

Art. 70. W sprawach nieure-

gulowanych w niniejszym roz-

dziale stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu Postępowa-

nia Karnego.

Art. 71. § 1. Jeżeli sędziego 

zatrzymano z powodu schwy-

tania na gorącym uczynku po-

pełnienia przestępstwa umyśl-

nego albo jeżeli ze względu 

na rodzaj czynu dokonanego 

przez sędziego powaga sądu 

lub istotne interesy służby wy-

magają natychmiastowego od-

sunięcia go od wykonywania 

obowiązków służbowych, Mi-

nister Sprawiedliwości może 

zarządzić natychmiastową 

przerwę w czynnościach służ-

bowych sędziego aż do czasu 

wydania uchwały przez sąd 

dyscyplinarny.

§ 3. O wydaniu zarządzenia, 

o którym mowa w § 1, Minister 

Sprawiedliwości, w terminie 

trzech dni od dnia jego wyda-

nia, zawiadamia sąd dyscypli-

narny, który niezwłocznie, nie 

później niż przed upływem ter-

minu, na który przerwa została 

zarządzona, wydaje uchwałę o 

zawieszeniu sędziego w czyn-

nościach służbowych albo 

uchyla zarządzenie o przerwie 

w wykonywaniu tych czynno-

ści. Sąd dyscyplinarny zawia-

damia sędziego o posiedzeniu, 

jeżeli uzna to za celowe.

Art. 72. Zawieszenie w 

czynnościach służbowych 

ustaje z chwilą prawomocne-

go zakończenia postępowania 

dyscyplinarnego, chyba że sąd 

dyscyplinarny uchylił je wcze-

śniej.

Art. 73. § 1. Okres zawie-

szenia w czynnościach służ-

bowych stanowi okres za-

trudnienia, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze tylko 

wówczas gdy postępowanie za-

kończyło się uniewinnieniem 

lub umorzeniem.

§ 2. W okresie zawieszenia 

w czynnościach służbowych 

sędzia nie nabywa prawa do 

urlopu wypoczynkowego.

Art. 74. Koszty postępowa-

nia dyscyplinarnego ponosi 

Skarb Państwa.

DZIAŁ III
SĘDZIOWIE POKOJU

Art. 75. § 1. Sędziego po-

koju i jego zastępcę wybierają 

mieszkańcy danego okręgu na 

cztery lata.

§ 2. Okręg w którym orzeka 

sędzia pokoju stanowi gmina 

lub kilka gmin. Okręg ustala 

Minister Sprawiedliwości w 

rozporządzeniu.

Art. 76. Sędzia pokoju może 

być osoba mieszkająca co naj-

mniej od roku w danym okrę-

gu, ponadto spełniająca nastę-

pujące warunki:

1) posiada obywatelstwo 

polskie;

2) ma ukończone 30 lat;

3) wykształcenie wyższe;

Art. 77 § 1. Nie może być 

sędzią pokoju:

1) funkcjonariusz publiczny;

2) wojskowy w służbie czyn-

nej;

3) duchowny lub zakonnik;

4) adwokat;

5) notariusz.

§ 2. Nie może być sędzią 

pokoju osoba karana ani oso-

ba, przeciwko której toczy się 

postępowanie karne.

Art. 78 § 1. Wybory sędzie-

go pokoju danej gminy (okrę-

gu) zarządza Krajowa Rada 

Sądownictwa  na wniosek pre-

zesa sądu powiatowego właści-

wego dla tej gminy.

§ 2. Regulamin wyboru 

określi Minister Sprawiedli-

wości rozporządzeniem.

§ 3. Organizację wyborów 

zapewnią samorządy gminne 

danego okręgu, a nadzór nad 

nimi sprawuje prezes sądu 

powiatowego właściwego dla 

danej gminy.

§ 4. O ważności wyborów 

orzeka Krajowa Rada Sądow-

nictwa.

§ 5. Sędzia pokoju obejmuje 

swoje obowiązki po ogłoszeniu 

ważności wyboru przez KRS  i 

pełni je aż do wyboru jego na-

stępcy. 

Art. 79. § 1. Sędziowie poko-

ju i ich zastępcy składają ślubo-

wanie przed Prezydentem RP .

§ 2. Sędzia pokoju może 

być odwołany przez Ministra 

Sprawiedliwości na jego wnio-

sek lub na podstawie uchwały 

kolegium sądu powiatowego 

właściwego dla danego okręgu.

Art. 80. Sędziowie pokoju 

pełnią swe obowiązki bezpłat-

nie, jednak za czas w którym 

orzekają otrzymują dietę, któ-

rej wysokość określa Minister 

Sprawiedliwości. 

DZIAŁ IV
REFERENDARZE SĄDOWI, 
PRACOWNICY SĄDÓW, 
KURATORZY SĄDOWI, 
PRZYSIĘGLI ORAZ 
ORGANY POMOCNICZE 
SĄDÓW

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 81. § 1. W sądach re-

jonowych i okręgowych do 

wykonywania określonych 

w ustawach czynności nale-

żących do sądów w zakresie 

ochrony prawnej zatrudniani 

są referendarze sądowi i starsi 

referendarze sądowi, zwani da-

lej „referendarzami”.

§ 2. W sądach działają ku-

ratorzy sądowi (kuratorzy 

rodzinni i kuratorzy dla doro-

słych), którzy stanowią służbę 

kuratorską i wykonują czyn-

ności o charakterze wycho-

wawczo-resocjalizacyjnym 

i profilaktycznym oraz inne 

czynności określone w przepi-

sach szczególnych.

§ 3. W sądach są zatrudnia-

ni urzędnicy i inni pracownicy 

sądowi.

§ 4. W sądach mogą być za-

trudniani asystenci sędziów.

PROJEKT USTAWY (cd.)
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Obciążył także dziennikarki zwrotem kosztów oraz duża 

wpłatą na Caritas. W sumie redakcja „Nowin Nyskich” po-

niosła w tym procesie koszty sięgające 16.000 zł, co dla lo-

kalnego tygodnika jest dużym wydatkiem.

Kasacja złożona przez dziennikarzy została oddalona 

przez Sąd Najwyższy (sędzia Dariusz Zawistowski) postano-

wieniem V CSK 22/12 w dniu 25.10.2012 r. W marcu 2013 

dziennikarze złożyli skargę w Europejskim Trybunale Praw 

Człowieka w Strasburgu – skarga została zarejestrowana pod 

nr 18533/13.

W czerwcu 2015 r. przedstawiciel rządu polskiego uznał 

bez procesu zasadność skargi i w imieniu Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodził się wypłacić poszkodowanym dziennikar-

kom 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie zostało wypłacone w listopadzie 2015. 

Sędziowie, którzy wydali jawnie niesprawiedliwe wyroki nie 

ponieśli żadnych konsekwencji.

Poszkodowany: Tadeusz Węglarczyk, 
Sieniawa

Moja walka z bezprawiem samorządu, Prokuratury i Sadu 

trwa od 15 lat i pomimo, że przepisy są po mojej stronie Pro-

kuratura umarza postępowanie, a Sąd cywilny oddala moje 

roszczenia wobec samorządu. 

W 2001 r. Gmina Raba Wyżna dokonała rozbudowy drogi 

w ten sposób, że zabrała bez wywłaszczenia grunt, uszkodzi-

ła dom, a także rozebrała ogrodzenie. Prokuratura umorzyła 

postępowanie, że nie ma przestępstwa w 2003 r. Sporządzi-

łem akt oskarżenia do Sądu na podstawie art. 69 kpk. Roz-

prawy trwały aż do 2012 r. gdzie Sąd Okręgowy w Nowym 

Sączu oddalił wszystkie moje roszczenia jak; bezumowne 

korzystanie z mojej ziemi, wydania bezprawnie zagarniętej 

ziemi oraz zadośćuczynienie za wyrządzone szkody. W po-

staci niewydania pozwolenia na rozbudowę domu, niewyda-

nia pozwolenia na zjazd z drogi do domu, który stoi od 1950 r. 

Sprawę przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu pro-

wadziło 3 sędziów, gdzie ostatni Pan Sędzia Tomasz Białka 

wydał wyrok nie uwzględniając żadnych moich wniosków 

Sygn. akt I C 1232/08. 

Sąd Apelacyjny częściowo uznał moje roszczenie i nakazał 

za 12 lat bezumownego korzystania kwotę ponad 4 000 zł, a 

ja żądałem kwoty 106 000 zł, bo taką wycenę wykazał rze-

czoznawca majątkowy. Sąd powołał nowego biegłego, który 

oparł się o takie same dane i uznał, że bezumownego korzy-

stania z terenu to 0,022 zł miesięcznie za 1 metr kwadratowy. 

Powołanie trzeciego biegłego zostało odrzucone. 

Nie miałem pieniędzy na kasację i dlatego poprosiłem Pana 

Prokuratora Generalnego w Warszawie o sporządzenie ka-

sacji, jednak ten odmówił. Odmówił także Rzecznik Praw 

Obywatelskich. Mimo tego skierowałem sprawę do Między-

narodowego Trybunału Praw Człowieka, jednak moja skarga 

została odrzucona, bowiem nie wykorzystałem wszystkich 

możliwości prawnych w Polsce. 

Moje koszty to około 50 000 zł i pomimo wniosku o zwrot 

Sąd w piśmie do mnie odrzucił. Ponadto pozew opiewał na 

700 000 zł i w czasie procesu rzeczoznawca wycenił na 

kwotę 106 000 zł. Sąd różnicy mi do dnia dzisiejszego nie 

zwrócił. 

Gmina Raba Wyżna chcąc się zemścić wniosła o rozbudo-

wę drogi, której stan prawny nie był uregulowany na mocy 

specustawy drogowej i udowodniono, że przebiegł nie odpo-

wiada planowi przestrzennego zagospodarowania terenu, a 

wybudowanie drogi było nielegalne. Wojewoda Małopolski 

wstrzymał tryb natychmiastowej wykonalności, a w konse-

kwencji uchylił decyzję Starosty Nowotarskiego Z-5/13. De-

cyzję Wojewody podtrzymał Sąd Administracyjny w swoim 

wyroku z dnia 30.12.2014 r. sygn. akt. SA/Kr 1099/14, oddalił 

skargę Wójta Gminy Raba Wyzna, Zatwierdził to NSA w 

Warszawie w wyroku z dnia 14 lipca 2015 sygn. akt NSA II 

OSK 919/15. Obecnie od nowa toczy się postępowanie. 

Rozbudowa drogi to ponad 70 mb i kończy się na torach ko-

lejowych. Jest to droga tylko do jednego domu nielegalnie 

wybudowanego. Jest to zemsta władzy samorządowej, za to, 

że ośmieliłem się wystąpić do Sądu za bezumowne korzysta-

nie z mojej ziemi a to jest ujmą dla Pana Wójta Gminy Raba 

Wyżna, który nie chce porozumienia. 

Art. 82. § 1. Minister Spra-

wiedliwości określi, w drodze 

zarządzenia, organizację i za-

kres działania sekretariatów 

sądowych oraz innych dzia-

łów administracji sądowej, a 

także kategorie pracowników 

sądowych obowiązanych do 

noszenia stroju urzędowego 

lub oznak i warunki ich przy-

działu.

§ 2. Referendarze i asystenci 

sędziów podlegają okresowym 

ocenom, obejmującym jakość 

i terminowość wykonywania 

zadań, kulturę urzędowania, 

efektywność wykorzystania 

czasu pracy oraz realizację do-

skonalenia zawodowego.

§ 3. Minister Sprawiedliwo-

ści określi, w drodze rozporzą-

dzenia, szczegółowe kryteria 

oraz szczegółowy sposób do-

konywania okresowych ocen 

referendarzy i asystentów sę-

dziów.

Rozdział 2
Referendarze sądowi

Art. 83. § 1. Na stanowisko 

referendarza sądowego może 

być mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo 

polskie i korzysta z pełni praw 

cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego cha-

rakteru;

3) ukończył wyższe studia 

prawnicze w Polsce i uzyskał 

tytuł magistra prawa lub zagra-

niczne uznane w Polsce;

4) ukończył 25 lat;

5) ukończył aplikację ogól-

ną prowadzoną przez Krajową 

Szkołę Sądownictwa i Prokura-

tury lub zdał egzamin sędziow-

ski, prokuratorski, notarialny, 

adwokacki lub radcowski.

Art. 84. § 1. Nabór kandy-

datów organizuje się w drodze 

konkursu.

§ 2. Minister Sprawiedliwo-

ści określi, w drodze rozporzą-

dzenia, szczegółowy sposób i 

tryb przeprowadzania konkur-

su, o którym mowa w § 1.

Art. 85. § 1. Na stanowisko 

starszego referendarza sądowe-

go może być mianowany refe-

rendarz, który zajmował stano-

wisko referendarza sądowego 

przez co najmniej dziesięć lat, 

nie był karany za przewinienia 

dyscyplinarne i uzyskiwał po-

zytywne okresowe oceny.

§ 2. Stosunek pracy z re-

ferendarzem nawiązuje się 

na podstawie mianowania, z 

dniem określonym w akcie 

mianowania.

§ 3. Referendarza mianuje i 

rozwiązuje z nim stosunek pra-

cy prezes sądu apelacyjnego. 

§ 4. Przed podjęciem pracy 

referendarz sądowy składa 

ślubowanie wobec prezesa 

sądu okręgowego według na-

stępującej roty: „Ślubuję uro-

czyście na powierzonym mi 

stanowisku referendarza słu-

żyć wiernie Rzeczypospolitej 

Polskiej, sumiennie i starannie 

wykonywać obowiązki urzę-

dowe, przestrzegać prawa, kie-

rować się zasadami godności i 

uczciwości oraz dochować ta-

jemnicy prawnie chronionej.”; 

składający ślubowanie może 

dodać zwrot: „Tak mi dopo-

móż Bóg.”.

Art. 86. § 1. W zakresie 

wykonywanych obowiązków 

referendarz jest niezależny co 

do treści wydawanych orze-

czeń i zarządzeń określonych 

w ustawach.

Art. 87. § 1. Referendarz 

może zostać przeniesiony na 

inne miejsce służbowe tylko 

za jego zgodą. Przeniesienia 

na inne miejsce służbowe na 

obszarze danej apelacji doko-

nuje prezes sądu apelacyjnego, 

a poza obszar apelacji – Mini-

ster Sprawiedliwości.

§ 2. Zgoda referendarza na 

przeniesienie na inne miejsce 

służbowe nie jest wymagana 

w przypadku:

1) zniesienia stanowiska w 

wyniku zmiany w organizacji 

sądownictwa lub zniesienia 

danego sądu lub wydziału albo 

przeniesienia siedziby sądu;

2) niedopuszczalności zaj-

mowania stanowiska referen-

darza w danym sądzie wskutek 

zawarcia związku małżeńskie-

go albo powstania stosunku po-

winowactwa, o którym mowa 

w art. 6;

3) gdy wymaga tego wzgląd 

na powagę stanowiska referen-

darza, na wniosek kolegium 

właściwego sądu okręgowego.

§ 3. Referendarzowi prze-

niesionemu na inne miejsce 

służbowe przysługuje zwrot 

kosztów..

§ 4. Prezes sądu apelacyjne-

go może delegować referenda-

rza, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności referendarza w in-

nym sądzie na obszarze danej 

apelacji, na czas określony.

§ 5. Minister Sprawiedliwo-

ści może delegować referenda-

rza, za jego zgodą:

1) do pełnienia czynności re-

ferendarza w innym sądzie na 

obszarze innej apelacji,

2) do pełnienia czynności 

administracyjnych w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości lub 

innej jednostce organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawie-

dliwości albo przez niego nad-

zorowanej

– na czas określony, nie 

dłuższy niż dwa lata, albo na 

czas nieokreślony. 

§ 6. Jeżeli wymaga tego inte-

res wymiaru sprawiedliwości, 

delegowanie referendarza do 

pełnienia czynności referen-

darza w innym sądzie może 

nastąpić nawet bez jego zgody, 

na okres nie dłuższy niż sześć 

miesięcy. Delegowanie referen-

darza bez jego zgody może być 

powtórzone nie wcześniej niż 

po upływie trzech lat.

§ 7. Minister sprawiedliwo-

ści określi w drodze rozpo-

rządzenia regulamin pracy i 

wynagradzania referendarzy, 

w tym wysokość dodatków 

przysługującym za przeniesie-

nie, wysokość odpraw i innych 

świadczeń.

§ 8. Minister Sprawiedliwo-

ści może delegować referen-

darza, za zgodą referendarza 

i zgodnie z jego kwalifi kacja-

mi, do pełnienia obowiązków 

lub funkcji poza granicami 

państwa, w ramach działań 

podejmowanych przez orga-

nizacje międzynarodowe lub 

ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe, działające 

na podstawie umów między-

narodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje 

międzynarodowe, ratyfiko-

wanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, na czas określony,

nie dłuższy niż cztery lata. 

Delegowanie może zostać 

powtórzone na kolejny okres, 

nieprzekraczający czterech lat.

§ 9. Rozwiązanie stosunku 

pracy z referendarzem może 

nastąpić w drodze wypowie-

dzenia w przypadku:

1) uzyskania dwukrotnej, na-

stępującej po sobie, negatywnej 

okresowej oceny;

2) zniesienia sądu lub jego 

reorganizacji, powodującej 

utratę możliwości dalszego za-

trudnienia referendarza;

3) uznania przez lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych za trwale 

niezdolnego do pełnienia obo-

wiązków

referendarza;

4) skazania przez sąd w pro-

cesie karnym;

§ 10. Referendarz może wy-

powiedzieć stosunek pracy.

§ 11. Okres wypowiedzenia 

wynosi trzy miesiące.

§ 12. Stosunek pracy z refe-

rendarzem może być rozwią-

zany za porozumieniem stron.

§ 13. W przypadku wszczę-

cia przeciwko referendarzowi 

postępowania karnego lub 

postępowania dyscyplinarne-

go prezes sądu apelacyjnego 

może zawiesić referendarza 

w czynnościach służbowych, 

z obniżeniem na czas trwania 

zawieszenia wysokości wyna-

grodzenia w granicach od 25% 

do 50%. Jeżeli postępowanie 

dyscyplinarne lub postępowa-

nie karne

zostało umorzone lub za-

kończyło się uniewinnieniem, 

referendarzowi wypłaca się 

zatrzymane wynagrodzenie.

§ 14. W przypadku utraty 

obywatelstwa polskiego lub 

skazania za umyślnie popeł-

nione przestępstwo ścigane 

z urzędu lub przestępstwo 

skarbowe, stosunek pracy z 

referendarzem rozwiązuje się 

bez wypowiedzenia. Stosunek 

pracy z referendarzem może 

być rozwiązany bez wypowie-

dzenia z przyczyn określonych 

w art. 53 Kodeksu pracy.

Art. 88. Referendarz może 

przystąpić do egzaminu sę-

dziowskiego po przepracowa-

niu 3 lat na stanowisku referen-

darza lub asystenta sędziego. 

Art. 89. § 1. Za naruszenie 

swoich obowiązków, w tym 

za oczywistą i rażącą obrazę 

przepisów prawa i uchybienie 

godności stanowiska, referen-

darz ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną.

§ 2. Karami dyscyplinarny-

mi są:

1) nagana;

2) nagana z ostrzeżeniem;

3) nagana z obniżeniem wy-

nagrodzenia zasadniczego o 

10% na okres dwóch lat;

4) wydalenie z pracy.

§ 3. W sprawach dyscypli-

narnych referendarzy orzekają 

komisje dyscyplinarne.

§ 4. Komisje dyscyplinar-

ne powołują prezesi sądów 

okręgowych do rozpatrywania 

w pierwszej instancji spraw 

dyscyplinarnych referendarzy 

zatrudnionych w okręgu sądo-

wym.

§ 5. Minister Sprawiedliwo-

ści powołuje komisję dyscypli-

narną do rozpatrywania spraw 

dyscyplinarnych referendarzy 

w drugiej instancji.

§ 6. Za przewinienia mniej-

szej wagi referendarz ponosi 

odpowiedzialność porządko-

wą. Karą porządkową wymie-

rzaną przez prezesa sądu jest 

upomnienie.

§ 7. W zakresie nieuregulo-

wanym w ustawie do odpowie-

dzialności dyscyplinarnej i po-

rządkowej referendarzy stosuje 

się odpowiednio przepisy o od-

powiedzialności dyscyplinar-

nej i porządkowej urzędników 

państwowych mianowanych.

Art. 90. § 1. Minister Spra-

wiedliwości przydziela nowe 

stanowiska referendarza sądo-

wego poszczególnym sądom, 

mając na względzie racjonalne 

wykorzystanie kadr sądownic-

twa powszechnego i potrzeby 

wynikające z obciążenia zada-

niami poszczególnych sądów.

§ 2. W razie zwolnienia sta-

nowiska referendarza sądowe-

go w sądach działających na 

obszarze danej apelacji, prezes 

sądu apelacyjnego niezwłocz-

nie zawiadamia o tym Mini-

stra Sprawiedliwości, który, w 

oparciu o kryteria wymienione 

w § 1, przydziela stanowisko 

do danego albo innego sądu 

albo je znosi.

Rozdział 3
Kuratorzy sądowi

Art. 91. § 1. Kuratorzy są-

dowi pełnią swoje czynności 

zawodowo (kuratorzy zawodo-

wi) albo społecznie (kuratorzy 

społeczni).

§ 2. Zasady organizacji służ-

by kuratorskiej i wykonywania 

PROJEKT USTAWY (cd.)
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowany: Marek Węgliński, Toruń
Od 12 lat nie mogę doczekać się uregulowania widzeń z 

córką. Obecnie mam dwa akty oskarżenia z art. 190a§1 kk, 

ponieważ postawiłem się Prokuratorce Iwonie Osóbce - po-

nieważ wysyłałem do matki sms-y domagając się kontaktów 

z córką. Akty oskarżenia nie mają żadnych podstaw mate-

rialnych!

Poszkodowany: Krzysztof Wiewióra, 
Czechowice-Dziedzice

Od 2006 roku, mimo wyroku opatrzonego klauzulą wyko-

nalności, nie jestem w stanie wyegzekwować swojego prawa 

do kontaktów i pieczy z 13-letnią obecnie już córką. Sądy 

oraz wszelkie inne instytucje, do których zwróciłem się o 

pomoc odmawiają mi jej, twierdząc iż moja córka bez mojego 

udziału w jej życiu rozwija się prawidłowo. 10 lat alienacji 

rodzicielskiej i obojętności urzędników doprowadziły do cał-

kowitego zaniku więzi rodzicielskiej, jaka nas łączyła zanim 

trafi liśmy do sądu.

Poszkodowani: Adam Wolniewicz, Dominika 
Wolniewicz, Pajęczno

Burmistrz, starosta i radca prawny Pajęczna wykradli w 

2005 r. mojej babci akt notarialny i podłożyli w pajęczań-

skim sądzie z udziałem sędzi do zasiedzenia. Prokuratura z 

Wielunia i Policja z Pajęczna, fałszuje akta, chroni złodziei. 

Pomagają w tym sędziowie sądu w Wieluniu. Twarde dowody, 

zeznania świadków, nie są brane pod uwagę w ogóle. Żebym 

siedział cicho w 2008 r. zrobiono na mnie napad i zniszczono 

mi fi rmę. Policja z Pajęczna, Łodzi i prokuratorzy z Wielunia.

Poszkodowana: Krystyna Zaręba, Maszki
Wyrok z dnia z 25 sierpnia 2010 r.  SR w Opolu Lubelskim 

w sprawie rozgraniczenia z wniosku Jadwigi Szymańskiej 

właścicielki działki nr 600 z działką nr 602 własnością mego 

syna, doprowadziły nas do ruiny fi nansowej, straciliśmy set-

ki tysięcy złotych. Moje prywatne śledztwo ujawniło fakt, 

że Jadwiga Szymańska weszła w posiadanie działki nr 600 

posługując i fałszywym testamentem (ustne oświadczenie 

woli), spisanym jedynie na potrzeby sądu. Testament powstał 

w 2000 r. i antydatowany na rok 1991, Autorka testamentu to 

SSO Elżbieta Żak oraz jej mąż Wojciech Żak. Opinia biegłej 

oraz świadek testamentu wskazują jednoznacznie, że testa-

ment był fałszywy.

Poszkodowany: Dariusz Wolniakowski, Łódź
W dniu 13 lipca 2012 roku nieznany osobnik dokonał za-

kłócenia miru domowego, gdyż wszedł do sklepu, który jest 

częścią domu Dariusza Wolniakowskiego i awanturując się 

wulgarnie groził mu utratą życia, przy czym ustawicznie 

dzwonił do matki Dariusza - Edwardy Wolniakowskiej po-

wtarzając groźby.

 Sprawa sygn. akt 1Ds. 8686/12 została umorzona mimo, 

że pokrzywdzony wnosił w Prokuraturze Rejonowej Łódź-

Górna o sprawdzenie na podstawie bilingu rozmów telefo-

nicznych kto jest napastnikiem. Zażalenie pokrzywdzonego 

na odmowę wszczęcia dochodzenia znalazło fi nał w sadzie 

karnym, gdzie oddalono zażalenie skarżącego.

Nadmieniam, iż w roku 2007 Dariusz Wolniakowski został 

napadnięty na terenie własnej posesji i pobity, gdzie grożono 

mu śmiercią w razie wezwania policji!

Poszkodowana: Elżbieta Smolińska, Warszawa
Sad Rejonowy w Wołominie blokuje zakończenie sprawy 

sygn.I Ns 303/03. Takie działanie może wynikać z niekom-

petencji, złośliwości bądź innego powodu. W sprawie brak 

jest niezawisłości i prowadzona ona jest wg życzenia uczest-

nika czyli w nieskończoność. W sprawie została stwierdzona 

przewlekłość, a obecnie w ETPC moja skarga oczekuje na 

rozpatrzenie.

Poszkodowana: Renata Ramos, Złotniki
Sprawa rozwodowa spowodowała wszczęcie bezpodstawnie 

i fałszywie sprawy karnej. Sprawa trafi ła do TK w zw. z art. 

203kk.  Nastąpiła zmiana. Sprawa rozwodowa zakończyła się 

fałszywym wyrokiem, skutkującym rozstaniem z córką. Cór-

ka stała się zakładnikiem ojca i funkcjonariuszy publicznych.

obowiązków przez kuratorów 

sądowych oraz status kurato-

rów

sądowych określa odrębna 

ustawa.

Rozdział 4
Asystenci sędziów

Art. 92. § 1. Asystent sę-

dziego wykonuje czynności 

zmierzające do przygotowania 

spraw sądowych do rozpozna-

nia oraz czynności z zakresu 

działalności administracyjnej 

sądów.

§ 2. Na stanowisku asystenta 

sędziego może byś zatrudniony 

ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczy-

pospolitej Polskiej i korzysta z 

pełni praw cywilnych i obywa-

telskich;

2) jest nieskazitelnego cha-

rakteru;

3) ukończył wyższe studia 

prawnicze w Polsce i uzyskał 

tytuł magistra lub zagraniczne 

uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata.

§ 2a. Nabór kandydatów na-

stępuje w drodze konkursu.

§ 3. Prezes sądu przed za-

trudnieniem asystenta sędzie-

go zasięga informacji o kan-

dydacie z Krajowego Rejestru 

Karnego.

§ 4. Minister Sprawiedliwo-

ści określi, w drodze rozporzą-

dzenia, szczegółowy zakres i 

sposób wykonywania czynno-

ści przez asystentów sędziów 

oraz regulamin ich wynagra-

dzania.

§ 6. Asystent sędziego po 

przepracowaniu pięciu lat na 

tym stanowisku może przystą-

pić do egzaminu sędziowskie-

go. Asystent sędziego, który 

ukończył aplikację ogólną pro-

wadzoną przez Krajową Szko-

łę Sądownictwa i Prokuratury 

lub złożył egzamin notarialny, 

adwokacki lub radcowski może 

przystąpić do egzaminu sę-

dziowskiego po przepracowa-

niu czterech lat na stanowisku 

asystenta sędziego lub referen-

darza sądowego. 

§ 7. W sprawach nieure-

gulowanych w ustawie do 

asystentów sędziów stosuje 

się odpowiednio przepisy o 

pracownikach sądów i proku-

ratury.

Art. 93. § 1.  Minister Spra-

wiedliwości, po zasięgnięciu 

opinii Krajowej Rady Są-

downictwa, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i tryb przeprowadza-

nia konkursu na stanowisko 

asystenta sędziego, a także 

regulamin pracy asystenta w 

tym warunki odbywania sta-

żu, wysokość wynagrodzenia, 

warunki awansu zawodowego, 

warunki delegowania, wyso-

kość dodatków płacowych.

Art. 94. Prezes sądu może 

zatrudnić bez przeprowadza-

nia konkursu na stanowisku 

asystenta sędziego osobę, któ-

ra ukończyła aplikację ogólną 

prowadzoną przez Krajową 

Szkołę Sądownictwa i Proku-

ratury.

Art. 95. § 1. Nowe stano-

wiska asystenta sędziego po-

szczególnym sądom przydziela  

Minister Sprawiedliwości.

§ 2. W razie zwolnienia sta-

nowiska asystenta sędziego w 

sądach działających na obsza-

rze danej apelacji, prezes sądu 

apelacyjnego niezwłocznie 

zawiadamia o tym Ministra 

Sprawiedliwości, który przy-

dziela stanowisko do danego 

albo innego sądu albo je znosi.

Art. 96. § 1. Prezes sądu 

apelacyjnego może delegować 

asystenta sędziego, za jego 

zgodą, do pełnienia czynności 

asystenta sędziego w innym są-

dzie na obszarze danej apelacji, 

na czas określony, nie dłuższy 

niż dwa lata, albo na czas nie-

określony.

§ 2. Minister Sprawiedliwo-

ści może delegować asystenta 

sędziego, za jego zgodą:

1) do pełnienia czynności 

asystenta sędziego w innym są-

dzie na obszarze innej apelacji,

2) do pełnienia czynności 

administracyjnych w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości lub 

innej jednostce organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawie-

dliwości albo przez niego nad-

zorowanej

– na czas określony, nie 

dłuższy niż dwa lata, albo na 

czas nieokreślony.

§ 3. Jeżeli wymaga tego inte-

res wymiaru sprawiedliwości, 

delegowanie asystenta sędzie-

go do pełnienia czynności w 

innym sądzie może nastąpić 

nawet bez jego zgody, na okres 

nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

Delegowanie asystenta sędzie-

go bez jego zgody może być 

powtórzone nie wcześniej niż 

po upływie trzech lat.

Rozdział 5
Urzędnicy i inni 
pracownicy sądowi

Art. 97. Zasady zatrudnia-

nia urzędników i innych pra-

cowników sądowych oraz ich 

obowiązki i prawa określają 

odrębne przepisy.

Rozdział 6
Biegli sądowi

Art. 98. § 1. Prezes sądu 

wojewódzkiego ustanawia bie-

głych sądowych i prowadzi ich 

listę.

§ 2. Minister Sprawiedliwo-

ści określi, w drodze rozpo-

rządzenia, tryb ustanawiania 

biegłych sądowych, pełnienia 

przez nich czynności oraz 

zwalniania ich z funkcji. W 

tym samym trybie Minister 

Sprawiedliwości może rów-

nież określić szczegółowe za-

sady powoływania i działania 

zespołów biegłych sądowych.

Rozdział 7
Ława przysięgłych

Art. 99. § 1. Ława przysię-

głych składa się z  9 ławników 

i orzeka o winie lub uznaniu 

powództwa.

§ 2 Ława przysięgłych wy-

daje werdykt jednomyślnie. 

W przypadku braku jedno-

myślności werdykt o winie lub 

uznaniu powództwa wydaje 

sędzia. 

§ 3. Ławę przysięgłych do 

danego procesu powołuje pre-

zes sądu przed którym toczy 

się postępowania  w drodze 

losowania z listy przysięgłych  

danego województwa.

Art. 100.  § 1. Przysięgłym  

może być ten, kto:

1) posiada obywatelstwo 

polskie i korzysta z pełni praw 

cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego cha-

rakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi 

działalność gospodarczą lub 

mieszka w miejscu kandydo-

wania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu 

na stan zdrowia, do pełnienia 

obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wy-

kształcenie średnie.

8) Wyraził zgodę na pełnie-

nie funkcji przysięgłego;

Art. 101. § 1.Przysięgłymi 

nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w są-

dach powszechnych i innych 

sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład 

organów, od których orzecze-

nia można żądać skierowania 

sprawy na drogę postępowania 

sądowego;

3) funkcjonariusze policji 

oraz inne osoby zajmujące 

stanowiska związane ze ściga-

niem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci ad-

wokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci 

radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służ-

bie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby 

Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i 

województwa.

przez podmioty zgłaszające

Art. 102. § 1. Listę przysię-

głych danego województwa 

prowadzi Wojewódzka Rada 

Sądownictwa.

§ 2. Tryb postępowania przy 

ustalaniu listy przysięgłych 

określi w rozporządzeniu Mi-

nister Sprawiedliwości.

DZIAŁ V
FINANSOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW 
POWSZECHNYCH

Rozdział 1
Budżet sądownictwa

Art. 103. § 1. Dochody i 

wydatki sądów powszechnych 

stanowią w budżecie państwa 

odrębną część.

Art. 104. § 1. Dysponentem 

części budżetowej odpowiada-

jącej sądom powszechnym jest 

Minister Sprawiedliwości.

Art. 105. § 1. Minister spra-

wiedliwości określi warunki i 

wymogi jakim mają odpowia-

dać projekty plany fi nansowe 

sądów.

§ 2. Projekty, o których 

mowa w § 1, dyrektorzy są-

dów apelacyjnych przedkładają 

Krajowej Radzie Sądownictwa 

i Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 3. Krajowa Rada Sądow-

nictwa w ciągu miesiąca od 

otrzymania projektu składa 

Ministrowi Sprawiedliwości 

wniosek o opracowanie projek-

tu planu dochodów i wydatków 

sądów powszechnych wraz ze 

swymi uwagami i zastrzeże-

niami.

§ 4. Projekt planów do-

chodów i wydatków sądów 

powszechnych sporządzony 

w trybie określonym w prze-

pisach § 1–3 Minister Spra-

wiedliwości przekazuje mini-

strowi właściwemu do spraw 

fi nansów publicznych w celu 

włączenia tego projektu do pro-

jektu ustawy budżetowej, na 

zasadach określonych w usta-

wie o  o fi nansach publicznych.

§ 5. W zakresie wykonywa-

nia budżetu w części odpowia-

dającej sądom powszechnym 

Ministrowi Sprawiedliwości 

przysługują uprawnienia mi-

nistra właściwego do spraw 

fi nansów publicznych.

Rozdział 2
Gospodarka fi nansowa 
sądów

Art. 106. § 1. Organem kie-

rującym gospodarką fi nansową 

sądu jest dyrektor sądu.

§ 2. Minister Sprawiedli-

wości w porozumieniu z mi-

nistrem właściwym do spraw 

fi nansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady prowa-

dzenia gospodarki fi nansowej 

i działalności inwestycyjnej 

sądów.

DZIAŁ VI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I 
KOŃCOWE

Art. 107 Ustawa wchodzi w 

życie w dwa lata po jej uchwa-

leniu.

Art. 108. Nie później niż w 

ciągu 6 miesięcy od uchwa-

lenia ustawy Minister Spra-

wiedliwości przygotuje i 

przedstawi Sejmowi ustawę 

wprowadzającą  ustawę o 

ustroju sądów w życie. 

•

PROJEKT USTAWY (cd.)
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Wszelkie sprawy umarzano i zaniechano ukarania obec-

nie eks małżonka, jak i prokuratorów i sędziów. Nadal nikt 

nie chce podjąć czynności, mimo składanych zawiadomień. 

Byłam na liście spraw bezprecedensowych. Zajmował się nią 

prezes TK A. Rzepliński i obecny RPO A. Bodnar. Sprzenie-

wierzono fundusze, które były przeznaczone na moją obronę.

Były sprawy z biegłym sądowym z zakresu zakłady psy-

chiatryczne. Konsekwencją tych spraw były przestępcze dzia-

łania wobec mojego brata i córki, w sprawach, które toczyły 

się we Wrocławiu (moje w Poznaniu).

Poszkodowany: Leśniak Henryk, Kędzierzyn-Koźle
W 2000 roku kupiłem mieszkanie przy ulicy Jordanow-

skiej w Kędzierzynie –Koźlu w budynku dwurodzinnym. 

Po roku czasu mieszkanie na górze kupiła i wprowadziła się 

siostrzenica miejscowego prokuratora. Natychmiast zabrała 

się za remonty przy okazji zabierając mi części wspólne tj. 

klatkę schodową i strych, odbyło się to bez mojej zgody a 

wręcz przy moim sprzeciwie. Klatkę schodową zabudowała 

drzwiami które podczas otwierania blokowały moje drzwi 

uniemożliwiając mi wyjście, doprowadzało to do częstych 

kolizji i niszczenia moich drzwi oraz do nieszczęśliwych wy-

padków osób które mnie odwiedzały, rozbijali sobie głowy 

i nosy przy wychodzeniu z mojego mieszkania. W miesz-

kaniu tym miałem ogrzewanie tylko kominkowe i przez tą 

samowolę budowlaną sąsiadki mój komin był nie czyszczony 

przez 10-lat i moje mieszkanie było systematycznie zacza-

dzane ponieważ kominiarze nie mogli się dostać na dach bo 

ich nie wpuszczała. Pani kupiła 32 m mieszkania a razem z 

częściami wspólnymi które mi ukradła zajmowała ponad 60 

metrów. Zalegalizowała tą samowolę budowlaną na podstawie 

pieczątki chorego od długich lat na alzheimera inż. Zygmunta 

Wawrzynowicza i inwentaryzacji budowlanej powykonawczej 

z czterokrotnym poświadczeniem nieprawdy oraz z pozwo-

leniem na następną samowolę budowlaną którą miała zamiar 

wykonać w przyszłości.

Prokuratura i sąd w Kędzierzynie-Koźlu usankcjonowały 

bezprawne zagarnięcie części wspólnej budynku.

Poszkodowany: Daniel Gut, Jelenia Góra
Sprawa karna z art 211kk o zatrzymanie dziecka przy so-

bie rozpoczęła się w 2014r i w 2015r zostałem prawomocnie 

skazany, 2 instancja utrzymała wyrok w mocy jako rodzicowi 

przy pełni władzy rodzicielskiej.  Ponadto zostałem pozba-

wiony władzy rodzicielskiej jako przykrywka sprawy karnej 

po zakończeniu, której nadal posiadałem pełnie władzy rodzi-

cielskiej. Teraz są kierowane akty oskarzenia pod moim adre-

sem, o zatrzymanie dziecka przy sobie, nawet gdy syn wrócił 

pod opiekę mamy zgodnie z decyzją sądu. Ponadto jestem 

karany za to, że zgodnie z postanowieniem sądu realizuje 

kontakty zgodnie z prawomocnym i wykonalnym postano-

wieniem. Wytaczane są przeciw mnie wnioski, że pod przy-

kryciem kontaktów, nachodzę rzekomo osoby zamieszkujące 

pod wskazanym adresem, gdzie zgodnie z postanowieniem 

sądu w wyznaczonych terminach mam kontakty z synem. 

zostałem także pomówiony przez funkcjonariuszy policji o 

napaść na funkcjonariusza Policji, podczas akcji odebrania 

dziecka od ojca. Zostałem dotkliwie pobity, duszony, a gdy 

powiadomiłem o tym prokuraturę oskarżono mnie o napaść. 

Skazano mnie z art 107 kw wyrokiem nakazowym od które-

go wniosłem odwołanie i sprawa toczy się nadal. Podobnie 

odwołałem się od art 224 kk w z którego podobnie zostałem 

skazany wyrokiem nakazowym od którego wniosłem i sprawa 

toczy się nadal. Trudno zgodzić się z oskarżeniem o czyn, 

którego się nie popełniło.

Poszkodowana: Barbara Gretkowska-Różyńska, Osie
W dniu 5.kwietnia 2007 r., napad z włamaniem do miesz-

kania znajdującego się w nieruchomości przy ul. Rynek 8 

– 86-150 Osie,

Utrata wszystkich ruchomości znajdujących się w 

ww.mieszkaniu, zamieszkiwanym przez Barbarę Gretkow-

ską-Różyńską i jej męża

W dniu 19.10.2007 r., sąd rejonowy w Bydgoszczy sygna-

turą akt ICo 6222/07 zawiadamia, że akta w sprawie sygn.akt 

IC651/07 – KMN 4/06, zaginęły.

Naruszenie tej zasady umożliwia sędziom działanie bez 
zgody Narodu, albowiem w procesie wybierania sędziów 

obywatele nie uczestniczą ani bezpośrednio, ani pośrednio. 

Naruszenie art. 4 Konstytucji jest tu oczywiste.

Żeby usunąć tę wadę, projekt zakłada powołanie w drodze 

wyborów powszechnych Wojewódzkich Rad Sądownic-
twa, które dokonywałyby wyboru kandydatów na sędziów 

i przekazywały następnie te kandydatury Krajowej Radzie 

Sądownictwa.

Wojewódzkie Rady Sądownictwa, którym projekt przyznaje 

też pewne funkcje kontrolne, występują w projekcie m.in. w 

art.art. 7, 8, 19, 24, 28, 29.

Projekt wprowadza także Ławy Przysięgłych (art. 3 oraz 

Dział IV rozdział 7 art. Art. 99-102) wzorując się w tej materii 

na „Prawie o ustroju sądów powszechnych” z 6 lutego 1928 r. 

Innym rozwiązaniem proponowanym w projekcie – i rów-

nież opartym na rozwiązaniach przedwojennych -  są Sędzio-
wie Pokoju (Dz. III art. 75-80) – wybierani w powszechnych 

wyborach przez mieszkańców gminy (czy kilku gmin) i roz-

strzygający o najprostszych sprawach z zakresu kodeksu wy-

kroczeń.

Rozwiązanie takie nie tylko uspołeczni proces rozstrzygania 

spraw przez wymiar sprawiedliwości, ale odciąży sądy.

Projekt zmierza także do stworzenia realnej kontroli orzecz-

nictwa i działalności sądów usytuowanej poza środowiskiem 

danego okręgu. Zgodnie z art. 28 wizytatorów danej apela-
cji powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek Krajowej 

Rady Sądownictwa, do której kandydatów zgłaszać by miały 

Wojewódzkie rady Sądownictwa.

Projekt uwzględnia także Europejską Konwencję Praw 

Człowieka. Zgodnie z art.29 do zakresu kontroli sądów jaki 

podlegać miałby wizytatorom należeć by miały te wyroki są-

dów apelacji, które zostały uznane w Europejskim Trybunale 

Spraw Człowieka za naruszające Europejską Konwencję Praw 

Człowieka. 

Natomiast zgodnie z art. 62 par. 3 udział sędziego w wy-
dawaniu wyroku, który został następnie w wyniku skargi 
uznany w TPC w Strasburgu za naruszający Konwencje 

Ustawa o ustroju sądów powszechnych – projekt

Omówienie projektu

i prawa człowieka, uznawany byłby za rażące naruszenie 
prawa i stanowiłby podstawę do konsekwencji dyscypli-
narnych. Do tej pory w polskim wymiarze sądowniczym, ta 

sprawa w ogóle nie jest brana pod uwagę przy ocenie sędziów. 

Wzmocnienie kontroli i przeciwdziałanie jawnie niesprawie-

dliwym wyrokom sądów jest jednym z celów projektu. W art. 

64 wprowadza się jako jedną z kar – odpowiedzialność z tytułu 

ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy pu-

blicznych za rażące naruszenie prawa. Do tej pory sędziowie, 
nawet po wydaniu jawnie niesprawiedliwych wyroków byli 
od tego rodzaju odpowiedzialności wolni.

Inne usytuowanie rzecznika dyscyplinarnego. Projekt prze-

widuje (art. 65) iż rzecznika dyscyplinarnego dla danej ape-

lacji powołuje prezes Sądu Najwyższego, a w postępowaniu 

dyscyplinarnym bierze udział – jako obserwator – prokurator 

wyznaczony przez Prokuratora Generalnego. Wzmacnia to in-

stytucję zewnętrznej kontroli nad działaniem sądów, która do 

tej pory jest raczej pozorna.

Rola Prezydenta RP w projekcie zostaje wzmocniona. 
Po pierwsze Prezydent może odmówić przyjęcia ślubowania  

od kandydata przedstawionego mu przez  KRS, jeśli poweź-

mie wiadomości o nagannym postępowaniu sędziego lub jeśli 

wybór sędziego nastąpił z poważną wada prawną (art. 37) . 

Prezydent też może – na wniosek Ministra Sprawiedliwo-
ści – uchylić sędziemu immunitet i wydać zgodę na aresz-
towanie sędziego – jeśli nie uczyni tego Sąd Najwyższy i sąd 

dyscyplinarny. (art. 49).

Projekt przewiduje także zakaz dodatkowych zajęć zarob-

kowych dla sędziego z dwoma wyjątkami – działalnością wy-

dawniczą i działalnością dydaktyczną na wyższych uczelniach 

podejmowaną za zgodą Ministra Sprawiedliwości.  (art. 46). 

I wreszcie projekt zakłada dostosowanie struktury sądów 

powszechnych do podziału administracyjnego kraju i powo-

łanie sądów powiatowych i wojewódzkich. Dotychczasowa 

struktura jest bowiem dziwaczna i w żaden sposób nie kore-

sponduje z podziałem administracyjnym.

Janusz Sanocki

Poseł Janusz Sanocki: – Należy zmienić ustrój sądów, ale także domagać się będziemy, żeby Sejmowa Komisja 
Sprawiedliwości i Praw człowieka rozpatrywała skargi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości.

 Istotą projektu jest usunięcie wady konstytucyjnej jaka dotyka obecny system sądowy 
w Polsce. Tą wadą jest wybór sędziów ze złamaniem art. 4 Konstytucji – zasady 
zwierzchnictwa Narodu. 
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowana: Magdalena Balcerek, Warszawa
Wieloletnie potyczki prawne (cywilne i karne) w sprawie 

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota, obecnie 

dwie małe sprawy karne w toku.

Spółdzielnia była źle zarządzana, co zauważyłam ok. 2006 

roku, stwierdziłam braki w statucie, niezgodny z prawem pro-

jekt statutu i niewątpliwe wieloletnie przekręty gospodarcze. 

Pisaliśmy do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-

wych RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, składaliśmy po-

zwy i doniesienia do prokuratury. Poza jedną dobrą sędzią w 

Sądzie Rejonowym Karnym dla Miasta Warszawy, wszystkie 

organy państwa zawiodły. Obecnie znów jedną drobną sprawę 

karną umorzono (w trakcie zażalenia).

Sprawy karne : 5DS1210/15/II w Prokuraturze Rejonowej 

Warszawa Ochota umorzona przez asesora Martę Choromań-

ską, w zażaleniu

W latach (2008-2012) w prokuraturze Rejonowej Warszawa 

Ochota

1 Ds. 766/08/VIII czyli PG-II-5568/08

1 Ds. 1085/09/VIII

1 Ds. 402/12/IV

W tych sprawach połączono kilka doniesień, aby je umo-

rzyć bez badania sprawy. Mimo przyznania się do winy w 

jednym przypadku! Były to doniesienia o szkodzie wielkiej 

wartości, w tym zaniżeniu sprzedaży działki o kilka mln zł, 

zawyżaniu kosztów remontów nawet dziesięciokrotnym, co 

dawało sumy kilkunastu mln rocznie, celowym niezmienianiu 

statutu, aby możliwe były dalsze Zebrania Przedstawicieli za-

miast Walnych Zgromadzeń, o nieuzyskaniu praw do gruntów 

i niewykupieniu użytkowania wieczystego, póki było tanie. 

Umorzenia pod urojonymi pretekstami podpisywali mł. asp. 

Urbańczyk, zastępca prokuratora Anna Wereszczyńska, pro-

kuratur Krzysztof Sztur, prok. Szczerba, prok. Marcin Adam-

czyk i szef prokuratury Rejonowej Zdzisław Hut. Wszystkie 

zażalano, uczciwa sędzia Iwona Ramotowska nakazywała 

prowadzić sprawy, po czym umarzano je ponownie bez wy-

konywania żadnej czynności i już nieodwołalnie.

SSR Sebastian Ładoś i SSR Monika Makowska Kralka w 

sądzie rejonowym w Warszawie na Marszałkowskiej uznawa-

li spółdzielców za osoby nieuprawnione do zażalania, mimo 

przeciwnych orzeczeń wcześniej w tym samym wydziale, i 

tak umorzyli sprawy IIIKp 402/12/IV, 1 Ds./415/10/VIII

Prokuratura Okręgowa nie reagowała, prokuratura Apela-

cyjna nakazała podjęcie sprawy przez Okręgową, ale prok. 

Katarzyna Chmielewska odmówiła. III Dsa 16/12/0, III DSa 

16/12/0

Prokuratura Generalna nadała sprawie numer PG II Ko 

2078/10, nic z tego nie wynikło.

Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił interwencji.

Poszkodowany: Andrzej Chróśliński, Żyrardów,
W okresie od 29 lutego 2002 r. do 30 kwietnia 2010 r. or-

gan rentowy wypłacał Andrzejowi Chróślińskiemu rentę z 

ogólnego stanu zdrowia w wysokości 632,33 zł, a później 

w wysokości 776,12 zł. Różnica w stosunku do renty z ty-

tułu wypadku przy pracy wynosiła odpowiednio 1885,69 zł 

i 1741,90 zł. Za okres ten, wynoszący 101 miesięcy, szkoda 

majątkowa Andrzeja Chróślińskiego wyniosła 183192,79 zł.

Wypłata renty w wysokości radykalnie niższej niż z tytułu 

wypadku przy pracy było konsekwencją odmowy rozpozna-

nia przez sądy wszystkich instancji, w tym Sądu Najwyższe-

go, wniosku o przyznanie renty z tytułu wypadku przy pracy, 

któremu Andrzej Chróśliński uległ 30 listopada 2001 r.

Za przeszkodę w rozpoznaniu sprawy sądy uznały wyrok 

sądu najniższej instancji w sprawie o jednorazowe odszkodo-

wanie z tytułu wypadku przy pracy i 

o wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, a więc o świad-

czenia nieporównanie mniejszej wagi niż renta z tytułu wy-

padku przy pracy.

Sądy powoływały się na przepisy art. 365 par. 1 i art. 366 

Kodeksu postępowania cywilnego, według których wyrok 

sądu wiąże inne sądy co do rozstrzygniętej kwestii bez wzglę-

du na przedmiot sprawy.

Sprawa renty z tytułu wypadku przy pracy była przedmio-

tem skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. W przypadku 

jednej skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy nie dopuścił do jej 

rozpoznania, w przypadku drugiej skargę kasacyjną oddalił.

Skarga konstytucyjna o uznanie tych przepisów za niezgod-

ne z Konstytucją nie została dopuszczona do rozpoznania 

przez Trybunał Konstytucyjny. 

Partie leninowskie
 „Partia nowego typu” – 

zdyscyplinowana, scentrali-

zowana organizacja, w której 

świadome celu przywódz-

two wydaje bezwzględne 

rozkazy partyjnym masom, 

których zadaniem jest wy-

konywanie poleceń „góry” 

– jest wynalazkiem Lenina. 

Stąd kiedy mówimy o „partii 

nowego typu” to myślimy o 

„partii leninowskiej”. 

Komunizm się skończył, 

ale wynalazek Lenina nie 

odszedł do lamusa. Wszyst-

kie polskie partie polityczne 

obecne na scenie krajowej, 

mają strukturę „partii no-

wego typu”, „partii leni-

nowskiej”. W szczególności 

partiami leninowskiego typu 

są najbardziej  zantagonizo-

wane PO i PiS. 

W partii leninowskiego 

typu, nie idzie bowiem o 

ideologię, ale o sposób jej 

zorganizowania. Partia taka, 

to struktura, w której wą-

skie kierownictwo („partia 

wewnętrzna”) posiada super 

uprawnienia w stosunku do 

mas członkowskich. Nie ma 

tu demokracji wewnętrznej, 

nie ma swobody wypowie-

dzi – jest za to „centralizm 

demokratyczny” (czyli w 

istocie dyktatura kierownic-

twa, a czasem wręcz wodza) 

i kolejne czystki stosowane 

w ramach walki o władzę, 

wobec przegranych. 

 

Wynik proporcjonalnej 
ordynacji

Partie polskie przybierają 

leninowską strukturę na sku-

tek stosowania w wyborach 

do Sejmu tzw. proporcjonal-

nej ordynacji wyborczej. 

Przypomnijmy, że ordyna-

cja ta wymaga po pierwsze 

by ugrupowanie uzyskało 

5% głosów w skali całego 

kraju. Ponieważ okręgów 

wyborczych jest 41 to jak 

łatwo wyliczyć, gdyby nawet 

lista partyjna zarejestrowa-

na tylko w jednym okręgu 

zdobyła 100% głosów to 

stanowiłoby to zaledwie 2,4 

% w skali kraju – o połowę 

za mało by uzyskać mandat. 

Ta właściwość po pierwsze 

wyklucza z wyścigu do Sej-

mu partie lokalne oraz te, 

które w skali całego kraju 

mają mniej niż 5% poparcia, 

a 5% w skali kraju oznacza 

poparcie ok. 1,5-2 mln wy-

borców. Jak to się ma do 

konstytucyjnego zapisu o 

„proporcjonalności” żaden 

„konstytucjonalista nie po-

trafi  wyjaśnić. 

Żaden z nich nie potra-

fi też wyjaśnić jak się ma 

do konstytucyjnej zasady 

równości, przywilej przy-

znany partii mniejszości 

niemieckiej – polegający 

na zwolnieniu z obowiązku 

przekraczania wyborczego 

progu. Bez tego przywileju 

Niemcy nie mieliby w obec-

nej ordynacji szansy na man-

dat poselski. (Jednak w JOW 

mandat by pewnie uzyskali 

bez naginania prawa).  Ale 

taki przywilej jest zgodny 

z dialektycznym rozumie-

niem: „równości” – „wszyst-

kie zwierzątka są równe, ale 

niektóre równiejsze”.

D r ug i m czy n n i k iem 

wzmacniającym leninow-

ską strukturę w każdej z 

polskich partii jest wielkość 

okręgu i idąca z nią anoni-

mowość wyborów. W okrę-

gu liczącym przeciętnie ok. 

miliona mieszkańców kam-

pania bezpośrednia „door 

to door”  (drzwi w drzwi) 

jest niemożliwa. Tu liczą 

się bilbordy i wpływy cen-

tralnej telewizji. Poza tym 

listy wyborców liczą setki 

kandydatów i oszołomiony 

wyborca nie jest w stanie 

poznać kandydatów, kieruje 

się więc partyjnym szyldem i 

z reguły stawia krzyżyk przy 

pierwszym na liście. Trochę 

rzadziej przy drugim i przy 

kolejnych. Stąd zanim jesz-

cze dojdzie do głosowania 

powszechnego, w sztabach 

partii trwają zacięte walki 

o miejsca mandatowe na 

listach wyborczych czyli o 

pierwsze i drugie. W par-

tiach, których poparcie prze-

kracza 10% w skali kraju 

uzyskanie pierwszego miej-

sca na liście oznacza pewne 

objęcia mandatu posła. 

Tak wiec, to w istocie pre-

zes partii decyduje o tym, 

kto będzie posłem, wybor-

cy tylko „dają głos”. A wiec 

prezes czy kierownictwo 

partii uzyskuje pozycję nad-

zwyczajną w stosunku do 

członkowskich mas. I to on 

(oni) w gruncie rzeczy wy-

biera posłów.

Jak to się ma do zasady 

powszechności wyborów, do 

ich równości czy do zasady 

„bezpośredniości” również 

żaden konstytucjonalista nie 

jest w stanie wyjaśnić.

Tak uprzywilejowaną po-

zycję prezesa i jego najbliż-

szego otoczenia wzmacnia 

dodatkowo ustawa o fi nan-

sowaniu partii politycznych.

W efekcie mamy oto – w 

warunkach „niby-demokra-

cji” partie, których struktura 

jako żywo jest naśladownic-

twem „partii nowego typu” 

– partii komunistycznej.  I 

żeby takie pokraczne twory 

powstały nie trzeba terroru, 

wystarczy proporcjonalna 

ordynacja wyborcza, próg 

wyborczy i finansowanie 

partii z budżetu.  

Karykatura demokracji, 
karykatura państwa

Partia leninowska nie jest 

zainteresowana tym, co mają 

do powiedzenia obywatele. 

To partia leninowska mówi 

do obywateli, a oni mają 

się podporządkować. Lenin 

był przekonany, że posiadł 

wiedze o prawach historii, 

że to on i jego ideologia jest 

absolutna prawdą i zada-

niem partii, którą stworzył 

było dokonać rewolucyjnej 

przebudowy społeczeństwa. 

Partia nie miała podlegać 

żadnej tam oddolnej regula-

cji. Partia miała prowadzić 

ciemne tłumy ku świetlanej 

przyszłości. Uświadamiając 

oczywiście masy. W dodat-

ku wiedze posiadło partyj-

ne kierownictwo, a masy 

miały słuchać i wykonywać 

rozkazy. Bo jak wiadomo 

„wolność to uświadomiona 

konieczność”.

Polskie partie również są 

przekonane o swojej wyż-

szości na społeczeństwem. 

Platforma Obywatelska to w 

mniemaniu jej kierownictwa 

i członków, „partia ludzi ro-

zumnych” (w odróżnieniu od 

ciemnego polskiego tłumu 

„moherów”. Platforma i jej 

światli kierownicy z Donal-

dem na czele wprowadza nas 

do królestwa europejskiej 

nowoczesności, a jak który 

nie będzie chciał to się go 

skarci albo i wyrzuci. Kiedy 

minister Gowin oświadczył, 

że ustawa o związkach osób 

tej samej płci jest sprzeczna 

z Konstytucją usłyszał po-

gróżki od Wodza Donalda, 

który zapowiedział „surowe 

wyciąganie konsekwencji” 

od tych, którzy w tej kwestii 

mają odwagę mieć własne 

zdanie. To zresztą premier 

Tusk z sejmowej mównicy 

określił dużą część Polaków 

słuchających Radia Ma-

ryja pogardliwym słowem 

– „moher”.  Z kolei usłuż-

ni propagandyści zwolen-

ników Platformy nazywają 

„młodymi, wykształconymi 

z wielkich miast”, łechcąc 

snobizm i ukryte kompleksy 

swoich zwolenników. Kto 

nie chciałby być uważany za 

postępowego, wykształcone-

go, mieszkańca dużego mia-

sta, a nie ciemnego mohera 

z małej wioski?  Te epitety 

stosowane w stosunku do 

współobywateli żywcem 

przypominają pogardliwe 

określenia stosowane przez 

komunistów zwalczających 

ciemnego, zacofanego „ku-

łaka”, pazernego klechę, bę-

dącego zresztą jak donosiła 

„Trybuna Ludu” (ówczesna 

„Gazeta Wyborcza”) na 

usługach imperialistów z 

CIA szykujących postępowej 

ludzkości wojnę atomową.

Jeśli ktoś myśli, ze tylko 

ze strony Platformy padają 

epitety to się myli.  Jarosław 

Kaczyński ma swoje w tej 

wojnie na obrażanie prze-

ciwników też swoje „zasłu-

gi”. Co prawda może nie tak 

intensywnie kolportowane, 

ale któż to mówił – „Oni są 

tam gdzie stało ZOMO?” O 

ile Platforma wyzywa prze-

ciwników od „moherów”, to 

zwolennicy PiS rewanżują się 

wdzięczną nazwą „lemingi”. 

Prawa obywatelskie Polaków są nauszane przez ordynację 
wyborczą. Patologia dotyka również partie polityczne.

Dlaczego nie należy 
ufać partiom?
„Partia i Lenin, bliźnięta, bracia
I nie wiadomo kogo Historia bardziej ceni
Mówimy Lenin a w domyśle partia
Mówimy partia, a w domyśle Lenin”

W. Majakowski

• dokończenie na str. 16
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Podstawę skargi konstytucyjnej stanowił zarzut, że – we-

dług Konstytucji sędzia jest niezawisły i podlega tylko Kon-

stytucji i ustawom – gdy tymczasem przytoczone przepisy 

procedury cywilnej nakazują sędziemu wyrokować według 

orzeczenia innego sędziego w innej sprawie. Trybunał Kon-

stytucyjny odrzucił ten argument z powołaniem się na insty-

tucję prawomocności.

Poszkodowany: Edward Guja, Jaworzno
Wykonałem roboty instalacyjne - ślusarskie zbrojeniowe 

i sprzedałem materiały budowlane Spółce „ RaM „  w So-

snowcu na budowie” Hotelu Ferro „  w  Korbielowie. Wła-

ściciel  po uruchomieniu hotelu w zimie 2000 r  zapłacił za 

materiały i roboty wykonane przez mnie Sp. z o. o „ RaM „ 

lecz Ja jako podwykonawca pieniędzy nigdy nie otrzyma-

łem. Dokonałem zgłoszenia o przestępstwie do Prokuratury 

w Sosnowcu, lecz Oni przestępstwa nie widzieli, nawet po 

uzyskaniu dla mnie korzystnego Wyroku Sądu Okręgowego 

w Katowicach, Wydział Gospodarczy 15 lipca 2001 r. Twier-

dzili, że Komornik ściągnie mi te pieniądze na około 100 

tys. zł  ponieważ Sp.z o. o „ RaM „ ma majątek. Tylko Mnie 

nie powiedzieli, że przypisany do rewiru Komornik Krystyna 

Gzyl przez 1,5 roku będzie pozorowała czynności i nawet 

nie ruszyło Ją Postanowienie Sądu Rejonowego w Sosnowcu 

z 30 września 2002 r  „ Nakazujące na mój wniosek Opis i 

Oszacowanie  nieruchomości dłużnika w celu sprzedaży”. 

Tym sposobem bezprawnym Komornik dotrwała do ogłosze-

nia upadłości dłużnika w dniu 27 marca 2003 r. Natomiast 

Syndyk Mirosław Lakwa był bardzo szybki i w ciągu 9 mie-

sięcy sprzedał nieruchomość i ruchomości z góry upatrzo-

nemu kupcowi Daniel Kopacz z Olkusza w dniu 15 stycznia 

2004 r. Oczywiście po drodze zrobił przekręt Syndyk razem 

z Sędzią i Biegłymi Sądowymi sprzedając nieruchomość Bez 

Przetargu i zaniżając wartość przynajmniej o 1 milion zło-

tych. Po czym spokojnie prowadził dalej upadłość do 2007 

roku, biorąc tylko oficjalnego wynagrodzenia z majątku 

ponad 200 ty. zł i w ten sposób dla mnie kasy oczywiście 

brakło. W 2008 roku podałem Komornika i TU „ Warta „ 

SA jako Jej ubezpieczyciela do Sądu Okręgowego w Katowi-

cach o Odszkodowanie w wysokości około 400 tys. zł. Spra-

wa wydawała mi się prosta, oczywista - wygrana. Lecz nie 

przewidziałem, że Sędziny mogą pracować też w drużynie 

przeciwnika procesowego ! Ponieważ SSO Bożena Osadnik 

świeżo mianowana przez Prezydenta Bronisława Komorow-

skiego wyrżnęła mi taki Numer, że nie przeprowadziła Do-

wodu ze strony 179 i 180 Akt Komorniczych konkretnie z 

Postanowienia Sądu Rejonowego o „ Opisie i Oszacowaniu „ 

i z Akt Upadłościowych  konkretnie z „ Protokołu Sprzeda-

ży „ Sędzia nie rozpatrzyła wiec Mi Celowo Istoty Sprawy 

-( Art. 386 paragraf 4 Kpc ) dlatego złożyłem Apelację, ale 

tam Przewodnicząca SSA Małgorzata Wołczańska najpierw 

nie chciała dopuścić mnie do głosu, a później odebrała Mi 

Celowo Głos, gdy prostowałem kłamstwo które przedstawił 

Adwokat Anna Kozłowska - Holewik  i Radca Prawny Ry-

szard Bryzek, że Mój Dłużnik Nie Miał Majątku !  Czynem 

tym Sędzia spowodowała pozbawienie mnie możliwości obro-

ny swoich praw Art. (379 punkt 5 Kpc ). Rozprawa sądowa 

jest opublikowana w Internecie proszę więc kliknąć „ Proces 

Edwarda Guja z Komornikiem w Katowicach „. Złożyliśmy 

też Skargę Kasacyjną ale SSN Tadeusz Ereciński nie raczył 

jej rozpoznać ani nie wezwał też Adwokata do uzupełnienia 

braków formalnych. Dlaczego ? A dlatego, że Sędzia Bogu-

miła Ustjanicz która wnioskowała o nominację na funkcję 

Komornika Krystynę Gzyl bez wykształcenia mgr. prawa, 

po znajomości z Jej konkubentem byłym Dziekanem Rady 

Adwokackiej w Katowicach Roman Kozłowski, jest teraz 

Sędzią Sądu Najwyższego czyli koleżanka ignoranta prawa 

SSN Tadeusz Ereciński. 

Teoretycznie powinienem się cieszyć że wygrałem spra-

wę w Trybunale ale nadal czuję się dyskryminowany. Jest 

chorym zjawiskiem, że walczę o swoje wynagrodzenie 15 

lat, to jeszcze mam czekać 2 lata, bo Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych w osobie Pełnomocnika Justyna Chrzanowska 

jakiekolwiek przyspieszenie oblewa „ Ciepłym Moczem „ i 

jeszcze ma pretensje, że nie zwracam się do niej za pośred-

nictwem Kancelarii Trybunału.

Poszkodowany: Andrzej Dobrzyński, Żerków
Przez to ze zakłady drobiarskie nie wypłaciły mi należnych 

pieniędzy, nie mogłem wywiązać się z zobowiązań wobec 

Co prawda autor tego okre-

ślenia (Robert Mazurek) wy-

kazał się jednak większym 

poczuciem dowcipu. „Lemin-

gi” brzmią bardziej ironicznie 

niż nienawistnie.

Jednak poziom emocji z 

obu stron konfl iktu jest bar-

dzo wysoki. Nie dokonuje tu 

jakiegoś rozrachunku i nie 

ważę ilości agresji i nadużyć 

dobrych obyczajów. W mojej 

ocenie politycy PO wyraźnie 

tu prowadzą. To co wyczynia 

Stefan Niesiołowski czy Pali-

kot (tez platformers) na pewno 

daleko wyprzedza to co pada 

ze strony publicystów sympa-

tyzujących z PiS. Chodzi mi o 

cos innego. Zarówno bowiem 

ze strony Po jak i PiS na prze-

ciwników politycznych patrzy 

się jak na zaciekłych wrogów.  

Na społeczeństwo zaś jako na 

nieuświadomiona masę, któ-

rej partia ma nadać kierunek. 

Nikt w kierownictwie obu 

głównych partii nie liczy się z 

głosem obywateli. Tzw. „nar-

racja” płynie z góry na dół” 

nigdy odwrotnie. 

W 2010 r., po katastrofie 

smoleńskiej, działacze stowa-

rzyszeń „Obywatele Przeciw 

Bezprawiu Sadów i Prokura-

tur” pikietowali pod Sejmem. 

Uprosiłem posła Kłosowskie-

go, żeby załatwił nam rozmo-

wę z szefem klubu PiS w Sej-

mie. Chciałem zaproponować, 

żeby posłowie PiS otworzyli 

swoje biura w terenie dla dzia-

łaczy stowarzyszeń zmagają-

cych się z patologią wymiaru 

sprawiedliwości. Wydawało 

mi się nawinie, że partia, 

która na swoich sztandarach 

wypisała „prawo i sprawiedli-

wość” będzie zainteresowana 

tymi tysięcznymi przypadka-

mi bezprawia sądowo-proku-

ratorskiego. 

Rzeczywiście taka rozmo-

wa się odbyła, zostaliśmy ja i 

Jurek Jachnik – szef bielskie-

go stowarzyszenia wprowa-

dzeni do Sejmu i przyjął nas 

ówczesny szef parlamentar-

nego klubu „Prawa i Spra-

wiedliwości” poseł Kuchciń-

ski. Rozmowa trwała może 3 

minuty. Poseł Kuchciński był 

wyraźnie znudzony – „Tak, 

tak Sławek załatw to” – zwró-

cił się do posła Kłosowskiego.

W jakiś czas potem dopy-

tywałem się co zostało w tej 

sprawie zrobione. Poseł Kło-

sowski poinformował mnie, 

ze posłanka z Krakowa –z 

daje się, ze Barbara Reczek 

– ma tym kierować. Próbo-

wałem się skontaktować z tą 

panią, jednak otrzymałem 

maila, ze „Koledzy musza 

podjąć decyzję. Potem oczy-

wiści sprawa umarła – posło-

wie PiS nie zrobili nic, żeby 

pomóc stowarzyszeniom 

walczącym z bezprawiem w 

sądach. 

Podobnie jak Platforma 

nie zrobiła nic, żeby pomóc 

działaczom Ruchu na rzecz 

Jednomandatowych Okrę-

gów Wyborczych, postulatu 

który rzekomo PO wspiera. 

Po co? Po co my im jesteśmy 

potrzebni? Przecież i tak pod-

szczują – jedni na moherów, 

drudzy na lemingi i Iles tam 

biednych, naiwnych Polaków 

pójdzie do urn.  Jedni będą 

ratować kraj przed Tuskiem 

drudzy „przed Kaczorem”  - 

bo innej oferty przecież nie 

będzie. Już tam ordynacja i 

ustawa o fi nansowaniu partii 

wyklucza możliwą konkuren-

cję. Więc co ma zrobić prze-

ciwnik Tuska? Zacisnąć zęby 

i głosować na jakąś miernotę 

namaszczoną przez Jarosława. 

A co ma zrobić przeciwnik 

metod Jarosława? No głoso-

wać na jakiego łobuza wy-

znaczonego przez Donalda.   

Tak przynajmniej podpowia-

dają nam propagandyści z obu 

stron.

Jednomandatowe 
Okręgi Wyborcze - 
młot na leninowskie 
partyjniactwo

Z natury rzeczy wybory 

w Jednomandatowych Okrę-

gach Wyborczych , zwłaszcza 

dokonywane w jednej turze, 

uniemożliwiają powstanie 

partii leninowskiego typu. W 

każdym z okręgów (w Polsce 

byłoby 460 JOW) przywódca 

partii może wystawić tylko 

takiego kandydata, który jest 

akceptowany przez wyborców 

w okręgu. Oznacza to, że je-

śli partia „przywiezie kogoś 

w teczce” lokalny, silny kan-

dydat może stworzyć mu kon-

kurencję. 

JOW sprawia, że partyj-

ne kierownictwo traci swoją 

uprzywilejowaną pozycję i 

partia z konieczności musi 

się otworzyć. Inaczej czeka ją 

sromotna klęska. 

Ta właściwość ordynacji 

jednomandatowej jest dosko-

nale zrozumiała dla partyj-

nych liderów w Polsce, któ-

rzy jak jeden mąż zwalczają 

JOW w wyborach do Sejmu. 

Jarosław Kaczyński czyni 

to w sposób jawny, Donald 

Tusk w przebraniu zwolenni-

ka JOW. Robi to sprytnie bo 

rzucił na odczepnego JOW 

w wyborach do Senatu i rad 

gmin. Tymczasem w polskim 

systemie politycznym senat 

i samorządy stanowią dru-

gorzędny  element. Podsta-

wowym elementem, sercem 

systemu jest Sejm. To sposób 

wybierania posłów decyduje o 

jakości polskiej reprezentacji 

narodowej, o jakości polskiej 

polityki.   Ordynacja propor-

cjonalna na wiele sposobów 

psuje tę jakość uniemożliwia-

jąc sprawne rządzenie krajem. 

Niszczy także same partie 

polityczne, które zamieniają 

się w jakieś potworne, post

-leninowskie kreatury. Takie 

partie niszczą społeczeństwo 

obywatelskie, są rozsadnika-

mi fatalnych obyczajów po-

litycznych, deprawują Pola-

ków dokładnie tak samo, jak 

czyniła to ich poprzedniczka 

Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza. Partia leninow-

skiego typu.

Jedynym zatem dla nas ra-

tunkiem nie jest odsuwanie 

od władzy Tuska (choć to mu 

się bezwzględnie należy). Ra-

tunkiem prawdziwym, trwa-

łym i na wiele lat jest zmiana 

ordynacji wyborczej do Sejmu 

i wprowadzenie wyborów po-

słów w 460 Jednomandato-

wych Okręgach Wyborczych. 

Dopiero wówczas będzie sens 

chodzić na wybory.

Janusz Sanocki 

Artykuł ukazał się na 
łamach ogólnopolskiego 

tygodnika „Uważam Rze” 
nr 13/2013

Ordynacja Wyborcza do Sejmu pozbawia obywateli polskich biernego prawa wyborczego. 
Polak może kandydować tylko za zgodą jednej z partii politycznych. Ruch Obywatelski na rzecz 
Jednomandatowych Okręgów Wyborczych protestuje przeciwko tej sytuacji. Na zdjęciu manifestacja 
Ruchu JOW w Warszawie.

• dokończenie ze str. 15 

Dlaczego nie należy ufać partiom?
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

banku i mój majątek został poddany licytacji za długi. Bank 

w którym miałem kredyt by móc odzyskać należności sfał-

szował umowę kredytową zmieniając daty na późniejsze. Je-

den z wierzycieli spreparował weksle dopisując mojego syna 

jako swojego dłużnika do mojego zadłużenia. Przez układy 

jakie panują w sądzie prokuraturze i komornika mój mają-

tek rodzinny został bezprawnie zlicytowany. Mój syn został 

obarczony nie swoim długiem, komornik bezprawnie wszedł 

na rentę mojej zony i mimo nakazu sądowego nigdy zagarnię-

tych pieniędzy nie zwrócił a moje sprawy w sadach są stale 

odrzucane lub po prostu ignorowane. Sprawa rozpoczęła się 

w 2004 r i trwa do teraz.

Poszkodowany: Roman Chechliński, Batorz Pierwszy
Prokuratorzy bez żadnego uzasadnienia odmawiali uznania 

moich dowodów przestępstw, chroniąc ludzi którzy bezkarnie 

używali fałszywych dokumentów i fałszowali dokumenty na 

potrzeby postępowań Sądowych i prokuratorskich.

Sędziowie wydawali wyroki na podstawie fałszywych 

dokumentów nie uwzględniając moich wniosków o badanie 

tychże dokumentów a opierając wyroki na podrobionych 

dokumentach. Wywołano nierzetelne, nieprawdziwe opinie 

biegłych w dwóch przypadkach. Na skutek takich działań 

straciłem zakład-chłodnię o wartości kilku milionów złotych.

Poszkodowany: Ryszard Wasikowski, Warszawa
Proces mój trwa od roku 2009 a dotyczy przywrócenie 

mnie do pracy. Będąc członkiem rady pracowników i zw. 

Zawodowych, zostałem zwolniony z art. 52, ponieważ bę-

dąc członkiem komisji przetargowej powołanej do wyboru 

wykonawcy prac modernizacyjnych zakładu, protestowałem 

przeciwko nadużyciom.

W wielkim skrócie przedstawię „działanie„ sądu:

 -Przewodniczący z Sądu Rejonowego podczas wszystkich 

rozpraw stosował wobec mnie szykany (noszące znamiona 

mobbingu) tj. deprymującego pokrzykiwania, poniżania, kil-

kukrotnego grożenia karami podczas każdej rozprawy, w tym 

udzielenie mi dwukrotnie kar grzywny, które zostały anulo-

wane przez sądy wyższej instancji. Działanie te uniemożli-

wiały mi właściwą ocenę sytuacji podczas rozpraw, ponieważ 

skupiałem się na tym aby nie narazić się na kolejne szykany 

a nie na meritum, co osłabiło moją pozycję procesową. (wy-

stępowałem bez pełnomocnika) – dysponuję nagraniami z 

rozpraw.

-Sąd nie „zauważył” że nie było podstaw do zwolnienia 

mnie z pracy na postawie art. 52 k.p. ponieważ od wystąpienia 

przyjętych przez Sąd zarzutów minęło znacznie więcej czasu 

niż kodeksowe 30 dni do zwolnienia, oraz pominął całkowicie 

ochronę wynikającą z przepisów ustawy o radach pracow-

niczych.

-Sąd całościowo podważył kluczowe zeznania członków 

rady pracowników i komisji zakładowej tylko na podstawie 

domniemanej niezgodności co do godziny spotkania poda-

nej przez jednego ze świadków. Świadek zeznawał po kilku 

latach od zdarzenia, a podana przez niego godzina spotka-

nia nie miała żadnego znaczenia procesowego ponieważ to, 

że się spotkanie odbyło przed zwolnieniem potwierdził sam 

pozwany.

-Sąd pominął całkowicie fakt że żaden ze świadków, którzy 

byli moimi podwładnymi nie potwierdził zarzutu pozwane-

go, jakobym traktował lekceważąco podwładnych, a wręcz 

całkowicie kuriozalnie stwierdził że :”..żadna ze wskazanych 

osób wprost nie zaprzeczyła, iż zachowanie powoda wzglę-

dem podwładnych było niepoprawne” (świadkowie ci zostali 

powołani przez pozwanego aby potwierdzić jego zarzuty) 

Ponadto jest to niezgodne z materiałem dowodowym, bo co 

najmniej sześciu świadków wypowiadało się na temat co naj-

mniej poprawnych relacji moich z podwładnymi. (przysłowio-

we – udowodnij, że nie jesteś wielbłądem)

-Sąd nie uwzględnił faktu że postępowania sądowe, ma-

jące być przeszkodą w przywróceniu mnie do pracy, zostały 

zakończone na moją korzyść, a zwrócenia się przeze mnie z 

prośbą do policji o odzyskanie moich, ważnych dla procesu 

dokumentów, zawłaszczonych przez pozwanego, uznał za wy-

woływanie konfl iktu. Pozostałe sprawy sądowe były wywoła-

ne przez pozwanego aby przedstawić mnie w niekorzystnym 

świetle i zakończyły się przegraną pozwanego,

-Sąd w postanowieniu napisał: „…oraz planu urlopów dla 

podległych pracowników. Ponadto przełożony wyraźnie wy-

Diagnoza 
Narodowy Instytut Studiów 

Strategicznych stawia diagno-

zę, że chorobą, która zatruwa 

każdą tkankę organizmu spo-

łeczno-gospodarczego Polski 

jest brak suwerenności mone-

tarnej wynikający ze sprywa-

tyzowania pieniądza: 

* pieniądz na użytek real-

nej gospodarki i państwa jest 

kreowany, ze złamaniem za-

pisu art. 227 Konstytucji RP 

o monopolu emisyjnym NBP, 

przez głównie zagraniczne 

banki komercyjne, jako opro-

centowany dług (pieniądz 

transfuzyjny). 

* Emitowany przez NBP 

pieniądz bazowy (M0) służy 

jedynie rozrachunkom mię-

dzybankowym i dostarcza 

płynności gotówkowej ban-

kom komercyjnym. NBP tym 

samym  pełni wobec nich słu-

żebną funkcję swego rodzaju 

bankomatu. 

* Emisja ta jest ograni-

czona wielkością rezerw 

utrzymywanych przez bank 

centralny w postaci obliga-

cji państw zachodnich, co w 

praktyce oznacza koniecz-

ność finansowania deficytu 

tych państw. 

* Pieniądz jako podstawo-

wa infrastruktura społeczna, 

krwioobieg gospodarki, po-

winien być emitowany przez 

państwo w formie pełnowar-

tościowego (nieoprocento-

wanego) środka płatniczego, 

który przynosi korzyści spo-

łeczeństwu i państwu oraz za-

pewnia uczciwość i symetrię 

obrotu gospodarczego. Pie-

niądz powinien służyć Polsce 

a nie Polska jemu! 

Skutki i powikłania
* Głód monetarny, czyli 

brak możliwości wykupienia 

przez społeczeństwo owoców 

swoje własnej pracy – wynosi 

ok. 40 % PKB. Wymusza to 

konieczność zadłużania się 

społeczeństwa w bankach.

* Pogłębiające się zadłuże-

nie przedsiębiorstw oraz ro-

dzin i obywateli, skutkujące 

gigantyczną ilością postępo-

wań komorniczych (12 mln 

na 16 mln zatrudnionych!), 

ogromnym wzrostem samo-

bójstw, w ostatniej dekadzie 

(ok. 8 tys./rok – ponad dwu-

krotność ofi ar wypadków sa-

mochodowych; liczba porów-

nywalna z ilością ofi ar wojny 

na Ukrainie od 2014 r.!). 

* Wzrost cen, w których 

skumulowane odsetki stano-

wią od 30 do 70 % (najwięcej 

w budownictwie, w którym 

odnotowano aż 20 % spadek 

produkcji!). (źródło: Margrit 

Kennedy, „Pieniądz wolny 

od infl acji i odsetek”, Kraków 

2004 r.)  

* Presja fiskalna  wymu-

szana przez rosnący dług pu-

bliczny, którego sama obsługa 

stanowi kwotę zbliżoną do 

wpływów budżetu państwa z 

tytułu podatku PIT. 

* Straty wynikające z róż-

nicy oprocentowania polskich 

i zagranicznych papierów 

dłużnych oraz z gaszenia 

przez NBP nadpłynności sek-

tora bankowego mogą docho-

dzić nawet do 20 mld (źródło: 

prof. Jan Czekaj, Dlaczego 

NBP nie kupuje polskich 

obligacji, Rzeczpospolita, 6 

maja 2015 r.). W tym kontek-

ście detalem wydają  się być 

koszty utrzymanej od wielu 

lat elastycznej linii kredyto-

wej MFW (blisko 200 mln/

rok).  

* Kuriozalna sytuacja za-

dłużania się banku centralne-

go w bankach komercyjnych 

(zakup bonów pieniężnych 

przez banki komercyjne). 

* Ryzyko kursowe – 30 

% długu publicznego jest 

denominowana w walutach 

obcych. 

* Roczne koszty ponoszone 

przez Polskę w wyniku posłu-

giwania się niesuwerennym 

pieniądzem oblicza się na 

200 mld (ponad trzykrotność 

dziury budżetowej)!!! Uzależ-

nia to polityczne Polskę od 

zagranicznych wierzycieli!!! 

Terapia - dwuwalutowość 
Wymienialny pieniądz na-

rodowy - emitowany przez 

bank centralny pod zabez-

pieczenie obligacji rządo-

wych, które w zależności od 

sytuacji gospodarczej (defl a-

cja, infl acja) będą umarzane 

albo spłacane - ściąganie, 

poprzez podatki, infl acyjne-

go pieniądza z rynku. (tak 

postępuje ostatnio central-

ny bank Węgier - MNB!). 

Wielkość fi nansowanego w 

ten sposób defi cytu powinna 

być uzależniona od wzrostu 

PKB, który generuje potrze-

bę dostarczenia gospodarce 

nowych pieniędzy. Operację 

tą można przeprowadzać 

na rynku wtórnym, np. za 

pośrednictwem Banku Go-

spodarstwa Krajowego, aby 

nie narażać się na zarzut ła-

mania art. 220 Konstytucji. 

Podobnie postępuje już kilka 

banków centralnych na świe-

cie. (Węgry, Japonia, USA). 

Wdrożenie nieoprocentowa-

nego pieniądza suwerennego 

i odebranie praw kreacji pie-

niądza bankom prywatnym 

postulują dwa ważne rapor-

ty: Jaromir Benes, Michael 

Kumhof, The Chicago Plan 

Revisited, Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy 2012 r. 

oraz Frosti Sigurionsson, 

Reforma monetarna. Lepszy 

system monetarny dla Islan-

dii, Warszawa 2015 r. 

Niewymienialny i bezod-

setkowy pieniądz społeczny 

- emitowany przez jednost-

ki samorządu terytorialne-

go (zgodnie z zapisanymi 

w Konstytucji o zasadzie 

pomocniczości i społecz-

nej gospodarki rynkowej). 

Wzorem tu może być emi-

towany od lat trzydziestych 

w Szwajcarii WIR Frank, 

który zapewnił temu krajowi 

bezprecedensową stabilność, 

bezpieczeństwo fi nansowe i 

dobrobyt. Obecnie jest on 

emitowany przez spółdziel-

czy WIR Bank, który jest 

instytucją dwuwalutową, 

udzielającą również kredy-

tów w CHF (oprócz bezod-

setkowych w WIR Franku). 

(patrz: Bernard Lietaer, 

Christian Arnsperger, Sally 

Goerner, Stefan Brunnhuber, 

Money and Sustainability. 

The Missing Link, raport 

Klubu Rzymskiego z 2012 r.) 

Celem powołania walu-

ty równoległej jest przede 

wszystkim zlikwidowanie 

wycieków pieniądza z sys-

temu (import, oszczędności, 

kredyt,  podatki, transfer 

zysków), aby uruchomić 

niespożytkowane zasoby 

i możliwości, uśpiony po-

tencjał rozwoju tkwiący w 

każdej społeczności lokalnej 

oraz rozbudować sieć relacji 

i powiązań stanowiący o ja-

kości życia we wspólnocie. 

Efektem ekonomiczno

-społecznym będzie likwi-

dacja bezrobocia, zapaści 

demografi cznej (dotyczącej 

80 % gmin w Polsce) wy-

kluczenia społecznego i 

bezdomności oraz transfer 

socjalny odciążający bu-

dżet państwa i samorządów, 

a także wypłata każdemu 

mieszkańcowi dywidendy 

społecznej jako formy emisji 

pieniądza. Możliwość odcią-

żenia budżetu i oddłużenia 

wiąże się z istotnym aspek-

tem funkcjonowania waluty 

komplementarnej, jakim 

jest jej kilkukrotnie szybsza 

rotacja od pieniądza ofi cjal-

nego, co daje bardzo wyso-

Memoriał do 
polityków polskich

Przeciw bankowemu bezprawiu – w obronie obywateli

• dokończenie na str. 18
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

magał od powoda sporządzenia takich planów, wielokrotnie 

żądając ich przedstawienia bądź poprawienia”- co jest abso-

lutnie nieprawdą. Dostarczyłem Sądowi dokumenty z których 

wynikało iż było całkowicie odwrotnie i że to ja wielokrotnie 

dopominałem się o wykaz zaległych urlopów, aby właściwie 

zaplanować z pracownikami termin ich wykorzystania. I wie-

le innych które przedstawię w miarę potrzeb.

Obecnie akta sprawy znajdują się w Sądzie Najwyższym, 

ale z informacji telefonicznej wynika, że moja kasacja została 

odrzucona 

Poszkodowany: Marcin Świderski, Warszawa 
Od ośmiu lat trwa proces o wydzielenie się osiedla „Dą-

browskiego” ze struktur Spółdzielni Mieszkaniowej „Mo-

kotów ” w Warszawie. Sąd okręgowy po 5 latach procesu 

stwierdził że rzekomo mieszkańcy osiedla nie spełnili wy-

mogów formalnych i sprawę oddalił. Sąd Apelacyjny uchylił 

ten wyrok i przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego 

rozpatrzenia w maju 2015 r. Sąd Okręgowy dopiero po 11 

miesiącach w kwietniu 2015 r wyznaczył rozprawę. W tym 

tempie prawomocnego wyroku doczekamy się za 20 lat !!!

781 osób deponentów upadłego SKOK Wołomin reprezen-

towanych przez Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości 

Finansowej im. Św.Michała ul.Puławska 95 Warszawa

W postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin wystę-

pują uporczywe patologie poprzez niezgodne z prawem upa-

dłościowym działania syndyka L.Kochańskiego od początku 

postępowania oraz sędziego-komisarza A.Zagrobelnego od 

chwili zmiany sędziego na jego osobę (grudzień 2015). Bez-

prawne działania tych osób zmierzają do odstąpienia od wy-

maganej prawem sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego SKOK 

Wołomin w całości bankowi lub kasie SKOK i doprowadzenia 

do sprzedaży portfela kredytowego o wartości księgowej 2,9 

mld zł z wolnej ręki arbitralnie wybranym fi rmom windyka-

cyjnym. Takie działanie może umożliwić proceder wyprania 

wcześniej wyłudzonych przez zorganizowaną grupę przestęp-

czą ogromnych sum kredytów. Działania syndyka zmierza-

jące do odstąpienia od sprzedaży w całości przedsiębiorstwa 

upadłego SKOK Wołomin popierał od początku prezes BFG 

Jerzy Pruski posługując się bezprawną argumentacją.

Poszkodowany: Marek Sękowski, Ornontowice
W sprawie rozwodowej przed ostatnią rozprawą w jednym 

dniu zmieniła się sędzina prowadząca, która nie znając akt 

sprawy zmieniła termin. Na tym terminie przesłuchała tyl-

ko żonę, nie biorąc pod uwagę żadnych dowodów, zeznań 

czternastu świadków wydała krzywdzący dla mnie wyrok. 

Wcześniej żona odgrażała mi się, że się zdziwię na ostatniej 

rozprawie. 

W uzasadnieniu wyroku sędzina praktycznie skopiowała 

zeznania żony, twierdząc że cała reszta materiałów dowodo-

wych łącznie z opinią RODK ma charakter wybiórczy!

Poszkodowany: Wojciech Ramsz, Lublin
Zostałem poddany nielegalnej prowokacji policyjnej w roku 

2006.

Byłem podżegany do szeregu przestępstw przez TW policji. 

Stenogram z prowokacji sfałszowała nieujawniona w postę-

powaniu osoba.

Na podstawie sfałszowanego stenogramu nielegalnej pro-

wokacji byłem więziony przez dwa lata bez wyroku w wa-

runkach zaostrzonego rygoru w celu uniemożliwienia obrony. 

W międzyczasie lubelscy prokuratorzy stworzyli z pomocą 

dziennikarzy Gazety Wyborczej matrycę dla rozpoczynają-

cego się śledztwa i ustawionego procesu.

Świadkami w sprawie o rzekome zlecenie zabójstwa adwo-

katki „ustawiającej” płatną protekcję byli sami prowokatorzy 

i osoby spoza Lublina czerpiące wiedzę o rzekomym delikcie 

z prasy.

Zostałem skazany za przestępstwo nieopisane w kodeksie 

karnym opisane w procesie jako „próba podżegania” do za-

bójstwa.

Ustne uzasadnienie skazania wyrażone przez skład orze-

kający: za pisanie pism procesowych.

Przesiedziałem w więzieniu wyrok w całości – 2 lata i 8 

mcy, za czyn którego nie popełniłem. Motywacja jaka przy-

świecała zorganizowanej grupie przestępczej „zarządzającej” 

Lublinem była tak naprawdę pozaustawowa. W ramach tzw. 

„wiązki rozwodowej” mającej na celu pozbawienie mnie 

własności mieszkania, ex żona korzystała z mechanizmów 

ką efektywność podatkową 

przy prostych, zautomatyzo-

wanych i niedokuczliwych 

podatkach. 

Najpilniejsze zalecenia       
Aby rozpocząć jakiekol-

wiek działania zmierzające 

do powszechnego oddłużenia 

Polski i Polaków i skierowa-

nia kraju na szybką ścieżkę 

rozwoju jest wyczyszczenie 

przedpola – tzn. usunięcie ba-

rier i hamulców po poprzed-

niej ekipie rządowej. 

Najpoważniejszym proble-

mem są tu kredyty pseudo-

walutowe, które wtłoczyły 

ok. 600 tys. polskich rodzin 

w dramatyczną pułapkę nie-

spłacalnego zadłużenia, któ-

re generuje mnóstwo proble-

mów społecznych: 

* zamrożenie dużej części 

rynku mieszkaniowego,

* niemożność spłaty czy 

zamiany mieszkania na więk-

sze, 

* poczucie frustracji i bez-

nadziei, 

* absolutną utratę zaufa-

nia do państwa, które broni 

interesów łamiących prawo 

banków. 

Zadłużenie to powoduje 

spadek PKB o co najmniej 

1,2 % i ubytek podatkowy co 

najmniej 4 mld (za co można 

by objąć programem 500+  

każde pierwsze dziecko bez 

ograniczeń dochodowych. 

Jakakolwiek polityka proro-

dzinna bez oddania sprawie-

dliwości, oszukanym przez 

banki frankowiczom będzie 

odczytywana przez tą grupę 

społeczną jako polityczna 

hipokryzja, co prędzej czy 

później będzie miało poważ-

ne konsekwencje wyborcze. 

Rozwiązanie: Jedynym 

rozwiązaniem tego problemu, 

bez kompromitacji państwa 

polskiego, jest odwalutowanie 

tych pseudokredytów po kur-

sie z dnia podpisania umowy 

i przekształcenie ich w kredy-

ty złotówkowe w pełnym tego 

słowa znaczeniu. 

Po likwidacji kredytów 

pseudowalutowych na rynku 

pozostaną jedynie kredyty 

złotówkowe. Wobec nich 

należy zastosować zasadę 

powszechnej restrukturyza-

cji polegającej na wyemito-

waniu przez NBP pieniędzy, 

za pomocą których zostaną 

wykupione jeszcze niespła-

cone kapitałowe zobowiąza-

nia klientów wobec banków 

komercyjnych  (monetyzacja 

istniejących i zakupionych 

dóbr). 

Spłata zobowiązań dłuż-

ników będzie w przyszłości 

następować wobec NBP, bez 

odsetek (z możliwością nego-

cjacji korzystnych harmono-

gramów). 

Bank centralny powinien te 

spłaty wyksięgować z syste-

mu, by nie powstał pieniądz 

infl acyjny. Podobna operacja 

powinna nastąpić względem 

umów wypowiedzianych i 

odsprzedanych fi rmom win-

dykacyjnym (oczywiście w 

cenie zakupu długu z niewiel-

ką marżą).

Rozwiązanie to nie niesie 

zagrożenia wykreowania 

konfl iktu między frankowi-

czami i złotówkowiczami 

oraz jest korzystna dla ban-

ków, ponieważ zasila je jed-

norazowo w pełnowartościo-

wy pieniądz.

Paradoksem jest, że pro-

gram 500+ jest realizowany 

przez zadłużanie się państwa, 

a trafi ając do rodzin uwikła-

nych w kredyty pseodowa-

lutowe zasila banki. Działa 

więc w dwójnasób na korzyść 

sektora fi nansowego.

Tym działaniom towarzy-

szyć powinno wprowadzenie 

zakazu handlu długami jako 

zasada ustrojowa oraz upań-

stwowienie zawodu komor-

nika (windykacja długów po-

winna zostać jedynie w gestii 

państwa).

NBP powinien rozpocząć 

aktywną politykę emisyjną 

zmierzającą do likwidacji 

(wykupywania) długu pu-

blicznego, w pierwszej ko-

lejności zewnętrznego. Jeśli 

ktoś straszy skutkami tzw. 

dodruku pieniądza, powi-

nien zdać sobie sprawę, że 

podobny mechanizm emisyj-

ny już w Polsce istnieje: NBP 

tworzy pieniądze pod aktywa 

w postaci obligacji państw 

zachodnich kupowanych za 

euro pochodzące z dotacji 

unijnych, pomniejszając w 

ten sposób ich defi cyt. 

NBP powinien również 

aktywnie wesprzeć powo-

łanie w Polsce sieci baków 

komunalnych (np. w Niem-

czech stanowią one 30 % 

sektora bankowego), które, 

funkcjonując w ramach sta-

rej architektury fi nansowej, 

będą kreować pieniądz dla 

wspólnot lokalnych pro pu-

blico bono, transparentnie i 

eliminując drenaż kapitału za 

granicę. Jedynie rodzimość i 

społeczny charakter instytu-

cji fi nansowych gwarantuje 

ich uczciwą służbę społe-

czeństwu. Wydaje się to być 

szczególnie istotne w świetle 

zbliżających się wyborów 

samorządowych, w których 

należy podjąć ideę waluty lo-

kalnej i banku komunalnego. 

Korzyści. Powyższe wdro-

żenia dadzą możliwość:

* oddłużenie budżetu pań-

stwa i samorządu czyli likwi-

dacja długu publicznego.

* pozyskania ogromnego 

elektoratu, w Polsce funkcjo-

nuje 2,2 mln kredytów miesz-

kaniowych (w tym kredyty 

pseudowalutowe to: ilościowo 

30 %, wartościowo 42 %), co 

daje wraz z rodzinami liczbę 

ok. 8 mln osób.  

* na poziomie lokalnym 

istnieje możliwość uzyskania 

znacznego wzrostu poparcia 

dzięki uruchomieniu trans-

ferów waluty równoległej 

na cele socjalne, zdrowotne, 

edukacyjne czy kulturalne 

oraz wypłacie dywidendy 

społecznej dla każdego.  

opr. Piotr R. Jankowski 
Ekspert Narodowego Insty-

tutu Studiów Strategicznych,  
Wykładowca Nowej Ekonomi na 

kierunku studiów podyplomowych 
Nawigatorzy Jutra (Warszawska 

Szkoła Zarządzania).

Memoriał do polityków polskich

P rokurator A. Kwa-

śniewski niespodzie-

wanie szybko też 

został awansowany z Proku-

ratury Okręgowej do Proku-

ratury Apelacyjnej, a następ-

nie do Prokuratury Krajowej 

(oddział w Krakowie).

Po umorzeniu śledztwa w 

sprawie Krakowskich Zakła-

dów Mięsnych 31.12.2009 

roku (oczywiście przez innego 

prokuratora) i stwierdzeniu, że 

nie było żadnego działania na 

szkodę Spółki i żadnego dzia-

łania sprzecznego z prawem 

(„Zgromadzone w toku śledz-

twa dowody nie potwierdziły 

podejrzenia aby podejrzani 

chcieli założyć i kierować 

grupą mającą na celu popeł-

nianie przestępstw. Mając na 

uwadze powyższe okoliczno-

ści, śledztwo przeciwko podej-

rzanym (…), zgodnie z art. 17 

§ 1 pkt 2 k.p.k., należało umo-

rzyć wobec stwierdzenia, że 

czyn zarzucany podejrzanym 

nie zawiera znamion czynu 

zabronionego”), prokurator 

A. Kwaśniewski „po cichu” 

wrócił z powrotem do Proku-

ratury Okręgowej.

Obecnie poważne głosy 

ostrzegają, że w Prokuratu-

rze krakowskiej jest presja, 

aby ponownie prokurator 

Andrzej Kwaśniewski awan-

sowany został do Prokuratury 

Apelacyjnej.

Układ zamknięty
 W tzw. sprawie krakowskiej obejmującej Krakowskie Zakłady Mięsne oraz Polmozbyt 

Kraków S.A., stanowiącej kanwę fi lmu „Układ zamknięty” prokuratorem prowadzącym 
sprawę od 2003 roku był prokurator Andrzej Kwaśniewski – szybko delegowany, a potem 
awansowany z Prokuratury Rejonowej do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 

 Warto też nadmienić, że: 

- Prokuratorem nadzorują-

cym z ramienia Prokuratury 

Apelacyjnej śledztwo ws 

Krakowskich Zakładów Mię-

snych i Polmozbytu Kraków 

S.A. był prokurator Wojciech 

Miłoszewski – ten sam, któ-

ry oskarżał Romana Kluskę 

(jeszcze nawet po wyroku 

NSA wydanym na korzyść 

oskarżonego R. Kluski).

- w czasie ataku organów 

ścigania na R. Kluskę i Opti-

musa, a potem na Polmozbyt i 

Krakowskie Zakłady Mięsne 

oraz ich menedżerów, szefem 

Prokuratury Apelacyjnej w 

Krakowie był niesławnej 

pamięci prokurator Wiesław 

Nocuń – bardzo zasłużony 

dla Służby Bezpieczeństwa 

– w  latach 70. wspierał jej 

działania przeciw opozycji, 

zacierał także ślady zbrodni 

na Staszku Pyjasie (zatwier-

dził umorzenie milicyjnego 

śledztwa w sprawie śmierci 

podejrzanego o zabicie Py-

jasa boksera Mariana Wenc-

lewicza, choć nawet nie prze-

prowadzono sekcji zwłok!). 

Zastępcą prokuratora Nocu-

nia, a później jego następcą 

został także bardzo blisko 

związany z SB i zasłużony 

dla jej działań przeciw opo-

zycji na terenie Bielska-Białej 

prokurator Bogusław Słupik.

Lech Jeziorny

• dokończenie ze str. 17
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

płatnej protekcji. O czym z czasem zostałem przekonany i 

takie oskarżenia zacząłem kierować przeciwko lubelskiemu 

środowisku sędziowsko-prokuratorsko-adwokackiemu. Zo-

stałem potraktowany jako dysydent tak funkcjonującej wła-

dzy i „wyeliminowany” z gry procesowej poprzez podstępne 

skryminalizowanie.

Poszkodowany: Stefan Orzech, Kolbuszowa
Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku 

OREX Sp. z oo, z siedzibą w Kolbuszowej, której udziałowcem 

był ww. Stefan Orzech. Z wnioskiem o upadłość, w imieniu Na-

czelnika Urzędu Skarbowego wystąpiła osoba nieuprawniona. 

Okoliczności sprawy wskazują, że przedmiotowe zachowania 

organu administracji, a następnie sądów, miały cechy dyskry-

minacji, bezprawności oraz tzw. działania „na zamówienie”. 

W efekcie, Stefan Orzech utracił majątek, a Skarb Państwa 

poniósł szkodę w wysokości co najmniej równowartości kosz-

tów postępowania upadłościowego.

Poszkodowany: Cezary Orliński, Mińsk Mazowiecki
Zabrano mi syna postanowieniem o zabezpieczeniu kon-

taktów (widzenia z dzieckiem w pierwszy i trzeci weekend 

miesiąca, bez ferii, kontaktu telefonicznego), wbrew zaleceń 

RODK i wskazań do szerszych kontaktów z dzieckiem, mimo 

przesłanek do odebrania praw rodzicielskich matce.

Sąd ignorował dowody dostarczane przeze mnie, odda-

lał kolejne wnioski o zabezpieczenie kontaktów. W sprawie 

przeciwko mnie zeznawał inny Sędzia - przyjaciel Powódki 

i znajomy jej kochanka lekarza.

Poszkodowana: Gabriela Mura, Rybnik
Aresztowanie bez dowodów winy na podstawie zeznań 

świadka koronnego Macieja Bramskiego. 

Przeciągająca się sprawa zarówno na etapie śledztwa jak i 

sprawy sądowej. Prokurator wymuszał na sądzie przesłuchi-

wanie świadków nie mających nic wspólnego z oskarżoną, a 

nie zrobił nic aby umożliwić przesłuchanie świadków oskar-

żających – świadka koronnego oraz biegłego sądowego.

 Zniszczenie wizerunku fi rmy przez aresztowanie szefowej 

i naloty CBŚ w kominiarkach i pod bronią ( 3razy).

Poszkodowany: Tadeusz Mura, Rybnik
W 2005 roku zostałem skazany przez Sąd w Katowicach 

za to że miałem zniesławi w listach pisanych do swojej żony 

prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Romana 

Pietrzaka. Listy pisałem do żony która przebywała w tym-

czasowym areszcie, aresztowana, przez prokuratora Romana 

Pietrzaka na podstawie zeznań świadka koronnego Macieja 

Bramskiego. W listach do żony opisywałem fakty aresztowań, 

pomimo iż prokurator posiadał dowody na niewinność oskar-

żonych, po aresztowaniu do rodzin oskarżonych zgłaszał się 

świadek koronny i wyłudzał pieniądze w zamian za obietnicę 

zmiany zeznań.

Poszkodowani: Kazimierz Masiukiewicz, Anna 
Zaleśna i inni. Włodawa 

Sądy wszystkich instancji, łącznie z Sądem Najwyższym, 

dokonały wpisu w księdze hipotecznej na rzecz Skarbu Pań-

stwa na podstawie zaświadczenia Wojewody Chełmskiego, 

pomimo że do akt sprawy dołączone były dowody, że za-

świadczenie stwierdza nieprawdę. Sąd najwyższy w swoim 

postanowieniu niezgodnie ze swoim wcześniejszym orzecz-

nictwem w tego typu sprawach uznał, że wyłącznie zaświad-

czenie wojewody jest wystarczającą podstawą do dokonania 

zmian w zapisach w księdze wieczystej i uznał jednocześnie, 

że sąd nie ma uprawnień do sprawdzenia czy treść zaświad-

czenia jest prawdziwa.

Tym postanowieniem Sąd Najwyższy usankcjonował ra-

bunek majątku prywatnego składającego się z trzech jezior 

– Białe, Glinki i Święte.

Poszkodowany: Jacek Lonka, Września
Rozwodzę się z córką sędziego SSO z Poznania. Zarabiam 

1800 zł brutto /m-c, a mam zasądzone 2000 zł alimentów na 

jedno dziecko. Z opłatami komorniczymi i odsetkami wy-

chodzi ok 2500 zł/ miesiąc. Nie mogę widzieć się z moim 

synkiem. Prawo w ogóle wobec mnie nie działa. Wszyscy 

sędziowie, prokuratura, policja i biegli sądowi z którymi mam 

do czynienia są ustawieni i działają na moją niekorzyść.

Naprawmy wymiar 
sprawiedliwości

Na podstawie mojej 5 

letniej walki ze zorga-

nizowana grupą prze-

stępczą z Radomia, złożoną z 

przestępców w lekarskich ki-

tlach, policyjnych mundurach, 

prokuratorskich i sędziow-

skich togach, chciałbym po-

kazać występujące patologie i 

pokazać, że zmiany w Polsce 

są konieczne i niezbędne, ina-

czej jako naród utoniemy w 

szambie totalnej korupcji.

Cała sprawa zaczęła się 

od potrącenia mojej matki 

na przejściu dla pieszych w 

Radomiu, sprawca zamiast 

zachować się zgodnie z ar-

tykułem 44 Kodeksu Drogo-

wego, który jako kierowca z 

ważnym prawem jazdy po-

winien przecież znać, wysko-

czył wraz ze swoją żoną ze 

swojego samochodu, złapali 

matkę na siłę, wbrew jej woli 

pod pachy i na siłę postawili 

ją w pozycję stojącą, było to 

dla niej okrutne cierpienie, 

prawdziwe tortury, jako że 

matka miała połamane obie 

nogi i to działanie sprawcy 

znacznie, wg słów lekarzy, 

pogorszyło stan jej zdrowia. 

Sprawca usunął również swój 

samochód z miejsca potrące-

nia przed przyjazdem policji 

i zajęty zacieraniem śladów 

jej potrącenia nie udzielił jej 

pomocy, nie zadzwonił na 

pogotowie ratunkowe, o co 

go matka wręcz błagała cały 

czas stojąc na tych 2 połama-

nych nogach w wielkim bólu i 

cierpieniu. Dopiero przypad-

kowy mężczyzna z 2 strony 

ruchliwej ulicy usłyszał jej 

rozpaczliwe wołanie o pomoc 

i dopiero on zadzwonił na 

pogotowie ratunkowe. Pogo-

towie zawiozło ją do szpitala 

miejskiego w Radomiu i go-

rzej już trafi ć nie mogła, bo-

wiem ordynator tego oddziału 

Marek Kwaczyński, jak się 

okazało rodzina sprawcy jej 

potrącenia, już na 2 dzień wy-

rzucił ją ze „swojego” oddzia-

łu bez należytej diagnostyki i 

bez należytego leczenia, na 

skutek tych przestępczych 

działań sprawcy potracenia, 

jego żony i ordynatora mat-

ka została kaleką, czekają ją 

poważne operacje wczepienia 

protez kolan i nie wiadomo do 

końca czy będzie mogła jesz-

cze chodzić.

Ponieważ matka miała 

w chwili potrącenia 82 lata 

chcieliśmy skorzystać z art 51 

§ 3 kpk:

„Art. 51. § 3. Jeżeli po-

krzywdzonym jest osoba 

nieporadna, w szczególności 

ze względu na wiek lub stan 

zdrowia, jego prawa może 

wykonywać osoba, pod której 

pieczą pokrzywdzony pozo-

staje.”

i zgodnie z tym artykułem, 

który jej doręczono jako przy-

sługujące poszkodowanemu 

prawa, matka prosiła żebym 

mógł jej pomóc w sprawie są-

dowej. W stosowanym czasie 

złożyliśmy stosowne pismo 

do Sądu Rejonowego w Ra-

domiu, SSR Joanna Dębała 

Strzelak nie pozwoliła tej 

82 letnie wówczas kobiecie 

skorzystać z tego prawa, nie 

wiadomo czy była za młoda 

czy może za stara, potem w 

trybie skargowym dowie-

dzieliśmy się, że ten artykuł 

wymieniony w rozdziale jako 

prawo poszkodowanego w 

rzeczywistości jest prawem 

sędziego do wyeliminowania 

poszkodowanego z rozprawy 

jako stronę z całego tego faktu 

konsekwencjami.

Ponieważ sprawca jej potrą-

cenia przesłuchiwany przez 

policję przyznał się do po-

pełnienia tego przestępstwa, 

sprawa toczyła się w trybie 

„uproszczonym” bez obecno-

ści prokuratora i to tu na tej 1 

rozprawie SSR Joanna Dęba-

ła Strzelak oskarżyła właśnie 

matkę, że to ona w miejscu 

niedozwolonym „wtargnęła” 

pod samochód sprawcy, mat-

ka w jednej chwili z poszkodo-

wanej  została oskarżoną ale 

już bez prawa do wypowiedzi 

i prawa do obrony, podstawo-

wych praw człowieka i obywa-

tela, dalej sprawa toczyła się 

w stylu sądów nazistowskich 

czy stalinowskich, powołani 

świadkowie, głównie z policji 

i biegły sądowy z dziedziny 

ruchu drogowego, wszyscy 

pouczeni o odpowiedzialno-

ści karnej za składanie fał-

szywych zeznań, kłamali na 

bezczelnego i tak policjanci 

twierdzili, że nie było świad-

ków tego potrącenia, tym-

czasem sam oskarżony już 

na 1 rozprawie stwierdził, że 

świadkiem potrącenia była 

siostra matki która tego dnia 

była razem z nią i była naocz-

nym świadkiem jej potrącenia, 

oczywiście nie przesłuchano 

najważniejszego świadka, 

mężczyzny który powiadomił 

pogotowie ratunkowe, sam 

próbowałem dotrzeć do jego 

numeru telefonu, pani z pogo-

towia stwierdziła, że jest do-

stępny jego numer telefonu ale 

zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych nie może 

mi podać tego numeru telefo-

nu a jedynie na żądanie policji, 

prokuratury i sądu, ale akurat 

wszyscy wymienieni nie byli 

zainteresowani dodatkowymi 

dowodami winy oskarżone-

go. Występujący jako biegły 

z dziedziny ruchu drogowego 

inż. Roman Małek udawał 

że, on biegły sądowy nie zna 

artykułu 44 Kodeksu Drogo-

wego, dodatkowo całkowicie 

bezkarnie wydłużył ulicę na 

której było potrącenie o kilka 

metrów aby tylko dostosować 

się do wersji oskarżonego, to 

on „inżynier” wyliczył, że 82 

letnia kobieta pokonała odle-

głość 2 metrów pomiędzy słu-

pem elektrycznym zza którego 

wg wersji oskarżonego, matka 

„wyskoczyła” mu pod jego 

samochód a krawężnikiem w 

czasie 0 (słownie zera) sekund, 

wg prostego wzoru fi zyczne-

go, którego „inżynier” uda-

wał że nie zna, 2 metry przez 

0 sekund, jak nic wychodzi 

nieskończoność, niby nikomu 

się to jeszcze na całym świe-

cie nie udało się tego dokonać 

ale w polskich sądach wszyst-

ko jest możliwe, dodatkowo 

stwierdzono, że 82 letnia ko-

bieta na 2 połamanych nogach 

„przeszła” na 2 stronę ulicy 

i było to wszystko jeszcze 

„zgodne z zasadami logiczne-

go rozumowania i doświad-

czenia życiowego” pozostaje 

pytanie sędziów idiotów czy 

totalnie skorumpowanych 

przestępców.

Tam gdzie dowody winy 

oskarżonego były bezdysku-

syjne, sami sędziowie kłama-

li na bezczelnego, szczególnie 

bezczelne było kłamstwo 3 

osobowego składu Sądu Okrę-

gowego w Radomiu z prze-

wodniczącym tego składu ów-

czesnym wiceprezesem tego 

sądu Stanisławem Jaźwiń-

skim, który w podziękowaniu 

za tę aferę został prezesem 

tegoż sądu, rozpatrującego 

apelację prokuratury jako 

całkowicie bezzasadną, otóż 

stwierdził on, że siostra mat-

ki której zeznania w sądzie 

rejonowym mocno obciążyły 

oskarżonego „poszła sobie 

wcześniej do domu” i nie było 

już jej na miejscu zdarzenia a 

przecież jako świadka podał 

ją sam oskarżony, bo my nie 

będąc stroną nie mieliśmy do 

tego prawa.

Okazało się, że te wszystkie 

przestępstwa jakich dopuścił 

się oskarżony wraz ze swoją 

żoną, w większości podob-

nych sprawach w Polsce bę-

dących okolicznością wyraź-

nie obciążającą oskarżonego, 

w tym akurat przypadku tu w 

Radomiu w obu sądach były 

głównym powodem uniewin-

nienia oskarżonego od stawia-

nych mu zarzutów, do których 

przesłuchiwany przez policję 

sam się przecież przyznał !

Aby wyjaśnić sprawy któ-

rych nie można było wyjaśnić 

w sprawie IIK27/12 zawiada-

mialiśmy prokuraturę o doko-

nanych przestępstwach przez 

policjantów, prokuratorów, 

sędziów, biegłego sądowego, 

ordynatora Marka Kwaczyń-

skiego, kolejni prokuratorzy 

odmawiali wszczęcia śledz-

twa i to w sprawach tak oczy-

wistych, gdzie ci przestępcy 

sami bezczelnie przyznawali 

się do popełnionych prze-

stępstw, pisaliśmy zażalenia 

do sądów, będący w prze-

stępczej zmowie sędziowie 

oddalali nasze zażalenia albo 

odmawiali zajęcia się sprawą 

przeciwko swoim kolegom i 

koleżanką, każdy idiota w Pol-

sce wie, że wszyscy sędziowie 

w danym sądzie doskonale się 

znają, stwierdzenie tego faktu 

zajęło prezes Sądu Rejonowe-

go w Radomiu Annie Szym-

czak prawie rok, podobnie 

prezes Sądu Rejonowego w 

Puławach Joannie Chimosz, 

prawie następny rok.

Powiadomiliśmy Ministra 

Zdrowia o robieniu kalek w 

podległych mu szpitalach 

przez podległych mu lekarzy, 

którzy po podwyżkach jeszcze 

• dokończenie na str. 20

Andrzej Gospodarczyk, Radom
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowani: Zenobia Kuterek, Kazimierz Kuterek, 
Radosław Kuterek, Częstochowa

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie I Wydział Cywilny 

od 13 czerwca 2007 r. toczyła się sprawa sygn. akt IC 148/07 a 

dotyczyła podstępnie i w oszukańczy sposób przejęcia naszej 

nieruchomości mieszczącej się przy Al. NMP 53 w Często-

chowie powiązanej z podpisaniem aktu notarialnego w dn. 

24.11.2005 r. Rep. Nr 3039/2005 w kancelarii notarialnej w 

Częstochowie o godzinie 24.00 w nocy, którego podpisanie i 

przygotowanie zorganizował znany adwokat palestry często-

chowskiej (wcześniej sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym 

w Częstochowie). Wartość kamienicy w przedstawianym 

okresie wg operatu szacunkowego wynosiła ok. 9 mln zł.

Efektem działania wymiaru sprawiedliwości na dzisiaj po-

zostają liczne egzekucje komornicze i toczące się procesy są-

dowe w wydziałach cywilnych, które paraliżują życie naszej 

rodziny i w następstwie tego prowadzą do braku możliwości 

podjęcia pracy przez nasze dzieci, a rodzice emeryci mają 

zajęte świadczenia emerytalne.

Poszkodowany: Andrzej Kozielski, Łódź
W Sądzie Okręgowym Łodzi XII wydział Cywilno- Ro-

dzinny sędzia referent rozpoznawała wnioski tylko pozwanej, 

gdy chciałem zadawać świadkom pytania zagroziła, że ukarze 

mnie karą porządkową 500,-zł orzekła na podstawie fałszy-

wych dowodów ( składałem wniosek skierowanie wniosku do 

prokuratury, ale udawała, takowego nie ma ) Rozwód orzekła 

z wyłącznie z mojej winy. 

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi sędzia 

referent rozpoznawał wnioski tylko jednej strony w rezulta-

cie orzekł ustanowienie rozdzielczości majątkowej tak jak ta 

strona chciała, orzekał na podstawie fałszywych dowodów 

dołączanych przez jej adwokatkę.

Poszkodowana: Irena Klisz, Komprachcice
W 2013r Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny wydał 

niesprawiedliwy wyrok w procesie cywilnym z powództwa 

Ireny Klisz przeciwko Samodz. Publicz. Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. 

WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o zadośćuczynie-

nie na skutek źle przeprowadzonej operacji nogi, oddalając 

powództwo, gdzie wcześniej Sąd Okręgowy w łodzi zasądził 

na rzecz Ireny Klisz kwotę 50.000zł+ należne odsetki.

Złożona w czerwcu 2013r. skarga kasacyjna do SN w War-

szawie nie zostaje rozpatrzona. W dniu 22 maja 2014r. SN 

w Warszawie w składzie : 1 sędzia, wydaje postanowienie 

odmawiające przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Poszkodowani: Dorota i Marian Frankowscy, 
Kropiewnica Gajki

Ustanowienie drogi koniecznej metr od okien domu. Mu-

sieliśmy rozebrać ogrodzenie posesji oraz wpłacić 2 tysiące zł 

na rozbiórkę zbiornika na nieczystości, który został wcześniej 

przez nas wybudowany zgodnie z prawem. Ponadto teraz nie 

ma możliwości ogrodzenia nieruchomości.

Poszkodowany: Bogusław Biedrzyński, Königsbrunn
Prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu sprawa 

dotycząca podziału majątku pomiędzy mną a moją byłą żoną 

przyniosła szereg rozstrzygnięć, które jasno wskazują na zmo-

wę biegłego sądowego, przedstawicieli Prokuratury Rejono-

wej w Bolesławcu i Sądu w Bolesławcu.

W wyniku rozstrzygnięć Sądu, stosunkowo nowy i luk-

susowy dom, będący moim odrębnym majątkiem, został mi 

odebrany, natomiast jego wycena dokonana przez biegłego 

sądowego, została sporządzona fałszywie i celowo zaniżona 

o ok. połowę wartości. Biegły, przy wycenie przedmiotowe-

go domu, porównywał go z nieruchomościami, których stan 

techniczny w najmniejszym stopniu nie mógł być porówny-

wany z moim domem (np. gospodarstwa rolne) lub też porów-

nywał do domów, które nie istnieją. 

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, na podstawie błędnej wyceny 

biegłego określił wartość przedmiotowej nieruchomości na 

kwotę niższą o połowę, w stosunku do faktycznej wartości 

nieruchomości. Zostałem oszukany.

Poszkodowany: Andrzej Gospodarczyk, Radom
Dnia 20.10.2011 roku w Radomiu, matka moja, 82 letnia 

wtedy kobieta, została potrącona przez samochód, którym 

kierował, mający wtedy 75 lat, oskarżony Leszek B. Sprawca 

z czasów ministra Religi, i to 

jak za czasów czystego komu-

nizmu jednakowo wysokich i 

dla tych lekarzy dobrych, któ-

rzy ratują z dużym poświęce-

niem życie i zdrowie pacjen-

tów, dla których te podwyżki 

się rzeczywiście należały i 

tych którzy za publiczne pie-

niądze robią kaleki z pacjen-

tów w publicznych szpitalach 

i zarabiają tak dużo, ze stać ich 

na łapówki dla prokuratorów i 

sędziów. Przesłał on tę naszą 

skargę do prezydenta Rado-

mia jako formalnego właści-

ciela szpitala miejskiego, NFZ 

i Okręgowego Rzecznika Od-

powiedzialności Zawodowej 

Lekarzy. Prezydent Radomia 

najpierw Kosztowniak z PiS a 

potem Witkowski z PO zgod-

nie potwierdzili, że oni dbają 

o zdrowie mieszkańców Ra-

domia robiąc z nich kaleki w 

szpitalu miejskim ale robią to 

zgodnie prawem. NFZ, czyli 

Narodowy Fundusz Złodziej-

ski, odpowiedział nam, że czy 

lekarze leczą czy robią kaleki 

z pacjentów, NFZ płaci za wy-

stawioną przez szpital fakturę 

i nic ich więcej nie obchodzi, 

potworne marnotrawstwo 

wiecznie brakujących na-

szych, pacjentów pieniędzy 

w systemie służby zdrowia. 

OROZL powołał biegłych i 

na podstawie ich opinii prze-

słał akt oskarżenia ordynato-

ra Marka Kwaczyńskiego do 

Okręgowego Sądu Lekarskie-

go i dopiero tu okazało się, że 

ordynator Marek Kwaczyń-

ski skorumpował nie tylko 3 

osobowy skład tego sądu ale 

również niektórych biegłych z 

tytułami profesorskimi, któ-

rzy na bezczelnego kłamali 

w swoich opiniach na siłę 

szukając u matki chorób na 

które, jak wynikało z jej do-

kumentacji medycznej nigdy 

nie chorowała a które wg nich 

były głównym powodem, że 

matka została kaleką i wyma-

ga specjalistycznego dalszego 

leczenia w postaci protezy 

kolana, szczytem bezczelności 

ordynatora było, iż skorumpo-

wał nawet naszego adwokata, 

jako że w tzw „sądzie lekar-

skim” poszkodowany pacjent 

nie ma prawa do zadawania 

pytań oskarżonemu czy bie-

głym, musi to robić przez 

chyba najbardziej sprzedajną 

grupę zawodową czyli adwo-

katów a tu w polskich realiach 

podpisuje się umowę, płaci z 

góry wynagrodzenie i obywa-

tel nie ma już żadnej kontroli 

nad tym „swoim” adwokatem, 

za każdym razem adwokat do-

stawał spis pytań i za każdym 

razem tych pytań nie zadawał 

czynnie wspierając obwinio-

nego lekarza. Napisaliśmy 

skargę do MZ już z PiS jaśnie 

hrabiego Radziwiłła, poda-

waliśmy występujące tam pa-

tologie i wnioskowaliśmy aby 

dokonał zmiany przepisów 

aby to poszkodowany pacjent 

był stroną w takim sądzie le-

karskim i nie musiał korzystać 

ze sprzedajnych adwokatów, 

w odwiedzi dowiedzieliśmy 

się, że ordynator Marek Kwa-

czyński zrobił z matki kalekę 

zgodnie z Prawem i Sprawie-

dliwością nawet i to za pełną 

jego wiedzą, z pełnym jego 

poparciem i za pełnym jego 

przyzwoleniem, ponieważ tak 

stwierdził niezawisły i nieza-

leżny od niego sąd lekarski, no 

cóż my Polacy nie głosujemy 

na sędziów tylko na posłów do 

Sejmu i na pewno nie chcemy 

wśród nich osób, które popie-

rają robienie kalek z pacjentów 

i to jeszcze za ich pieniądze i 

to jeszcze zgodnie z Prawem i 

Sprawiedliwością. 

Korumpowanie urzędników 

państwowych przez ordyna-

tora Marka Kwaczyńskiego 

ma już swoją długą historię, 

zaczęło się od skorumpo-

wania prokuratora Łukasza 

Lechowskiego z Prokuratury 

Rejonowej Radom Wschód 

w Radomiu, który początko-

wo miał zamiar powołania 

biegłego w tej sprawie, aby 

wyjaśnić rzeczywisty stan 

zdrowia pacjentki, który dla 

nas, wobec zgłaszanych przez 

pacjentkę silnych dolegliwości 

bólowych był dla nas najważ-

niejszy, zamiast tego to proku-

rator Łukasz Lechowski sam, 

bez należytego wykształcenia 

i bez należytych uprawnień 

wystąpił w roli biegłego z 

dziedziny ortopedii, dodatko-

wo kłamiąc bezczelnie, czyli 

popełniając przestępstwo 

poświadczenia nieprawdy, 

lekarz w badaniu napisał że 

stwierdził zmiany pourazowe 

a prokurator stwierdził, że są 

to zmiany „zwyrodnieniowe 

a nie pourazowe”. W podzię-

kowaniu za tę aferę proku-

rator Łukasz Lechowski, w 

samym środku rozpatrywania 

naszych skarg na jego prze-

stępcze działania, awansował 

na stanowisko sędziego Sądu 

Rejonowego w Radomiu i 

to w atmosferze potężnego 

skandalu jako że Kolegium 

Sądu Okręgowego w Rado-

miu, któremu przewodniczył, 

jako Prezes Sądu Okręgo-

wego w Radomiu Stanisław 

Jaźwiński, przy 1 swoim gło-

sie „za” i 5 głosów „przeciw” 

z 5 punktową mocą poparcia 

jego prezesa sądu okręgowego 

poparło właśnie tę kandydatu-

rę, pomimo iż inni kandydaci 

uzyskali znacznie większe 

punktowe poparcie, wynika 

z tego wniosek, że wbrew 

całemu Kolegium Sądu Okrę-

gowego prezes Sądu Okręgo-

wego w Radomiu Stanisław 

Jaźwiński może powołać na 

stanowisko sędziego, każdego 

kogo zechce, nawet prokurato-

ra przestępcę.

O patologiach w tej spra-

wie powiadomiliśmy chyba 

wszystkich ważnych urzęd-

ników w państwie polskim, 

ich odpowiedzi były żenują-

ce, okazało się, że w Polsce 

sędziowie mogą dowolnie i 

całkowicie bezkarnie pisać 

idiotyczne absurdy, że 82 

letnia kobieta przekroczyła 

prędkość światła a po potrące-

niu na 2 połamanych nogach 

„przeszła” na 2 stronę ulicy, że 

nie muszą przestrzegać obwią-

zującego w Polsce prawa, bo 

na to pozwala im ponoć nasza 

konstytucja, że mogą dowol-

nie, najbardziej bezczelnie 

kłamać, gdyż kłamstwo sę-

dziego nie jest przestępstwem 

poświadczenia  nieprawdy 

tylko „swobodną oceną mate-

riału dowodowego przez nie-

zawisłego sędziego gwaran-

towaną mu to w konstytucji”.

Szczególnie bulwersujące 

jest takie stanowisko obec-

nie rządzących a więc PiS i 

Solidarnej Polski Zbigniewa 

Ziobry, który zresztą osobi-

ście przekonywał posłów, że 

połączenie stanowisk Ministra 

Sprawiedliwości i Prokuratora 

Generalnego pozwoli mu le-

piej walczyć z patologiami w 

wymiarze sprawiedliwości, a 

tymczasem, o święta perfi dno-

ści”, to właśnie MS i PG Zbi-

gniew Ziobro z całą mocą obu 

połączonych stanowisk czyn-

nie wspiera korupcję wśród 

prokuratorów i sędziów, tak 

wynika z uzyskanych w tej 

sprawie odpowiedzi od MS i 

PG Zbigniewa Ziobry.

Najwyższy więc czas na 

nowe, realne zmiany, dosyć 

mówienia w telewizorach o 

potrzebie zmian, czas na real-

ne działania !!!

Według moich doświad-
czeń niezbędne zmiany po-
winny dotyczyć:

1. Poszkodowany z zało-

żenia jest stroną w procesie, 

bo nie zawsze może liczyć na 

„pomoc” skorumpowanych 

prokuratorów występujących 

jako „oskarżyciel publiczny”, 

poszkodowany może upoważ-

nić kogo chce do reprezento-

wania go w sądzie i powinno 

to być jego prawo a nie prawo 

sędziego do wyeliminowania 

poszkodowanego z rozprawy 

jako strony z całego tego faktu 

konsekwencjami formalnymi 

jak to jest obecnie. Poszkodo-

wany nie musi przecież z tego 

prawa w ogóle korzystać, gdy 

prokurator sumiennie wyko-

nuje swoje obowiązki „oskar-

życiela publicznego”, to prawo 

jest potrzebne, tak jak w spra-

wie mojej matki, gdy występu-

je korupcja prokuratora. Było-

by to też wykonaniem przez 

państwo polskie ogłoszonego 

już wyroku Trybunału Kon-

stytucyjnego: „Postępowanie 

przed sądem w sprawie karnej, 

w którym nie zostały zagwa-

rantowane niezbędne prawa 

pokrzywdzonego, nie spełnia 

konstytucyjnego wymogu 

sprawiedliwości procedural-

nej wynikającego z art. 45 ust. 

1 Konstytucji” (wyrok TK z 25 

września 2012 r., sygn. akt SK 

28/10 gdy Trybunał Konstytu-

cyjny był jeszcze tym prawdzi-

wym Trybunałem).

2. Znieść jakikolwiek przy-

mus adwokacki w czynno-

ściach prawnych, gdyż obecnie 

adwokaci są w Polsce grupą 

zawodową najbardziej sprze-

dajną, podpisuje się z nimi 

umowę, z góry się im płaci i 

traci się jakąkolwiek kontrolę 

nad nimi. Dla obywateli naj-

lepszy jest model amerykański, 

gdzie adwokaci działają w re-

aliach prawdziwego „wolnego 

rynku”, akurat rozmawiałem 

z Polakiem mieszkającym 

w USA, który miał podobną 

sprawę w USA, adwokat po 

zapoznaniu się z jego sprawą, 

zaproponował mu konkretne 

odszkodowanie, padło pytanie 

„ile to będzie mnie kosztować”, 

odpowiedź „nic, ja honorarium 

będę miał od oskarżonego”, 

podpisał umowę, za jakiś czas 

dostał podobne do proponowa-

nego odszkodowanie na swoje 

konto i podziękowanie od tego 

adwokata, że wybrał akurat 

jego i oferował mu on dalszą 

swoją pomoc na przyszłość. 

Pozytywną dla budżetu kon-

sekwencją ekonomiczną takie-

go rozwiązania będzie wyeli-

minowanie istniejącej w Polsce 

instytucji „adwokata z urzędu”, 

jest to czysta fi kcja, za którą 

my podatnicy sporo płacimy 

u matki też był taki „adwokat” 

siedziała pani Kasia, a najczę-

ściej jej aplikantka, na rozpra-

wach, nic matce nie pomogła, 

nawet pisma procesowego nie 

chciała napisać, udawała że nie 

zna obowiązującego w Polsce 

przepisu, o którym ja się do-

wiedziałem od innego praw-

nika, który ponoć był za głupi 

aby zostać adwokatem w Pol-

sce i na koniec zainkasowała 

ponad 1200zł „honorarium” z 

naszych podatników pieniędzy. 

Po co to takie marnotrawstwo 

publicznych pieniędzy !

3. Znieść całkowicie in-

stytucję „przedawnienia”, w 

polskich realiach, przy cał-

kowitej bezkarności proku-

ratorów i sędziów, przesyłają 

oni pomiędzy sobą sprawy w 

nieskończoność, brak jest ja-

kichkolwiek obligatoryjnych 

terminów rozpatrzenia przez 

nich sprawy, w efekcie dążą 

jedynie do przekroczenia ter-

minu przedawnienia i zrozu-

miałe jest, że gdy będzie to 5 

lat to będą to robić 5 lat, gdy 

przedawnienie będzie za 100 

lat będą w ten sam sposób cze-

kać 100 lat na przedawnienie.

4. Zgodnie z konstytucją 

wszyscy jesteśmy równi wobec 

prawa ale w sądach już nie ma 

takiej równości wobec prawa, 

Naprawmy wymiar sprawiedliwości
• dokończenie ze str. 19

• dokończenie na str. 21
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

wraz ze swoją żoną wyskoczyli ze swojego samochodu i na 

siłę, wbrew matki woli złapali ją pod pachy i postawili w 

pozycje stojącą, matka miała połamane obie nogi i były to 

dla niej okrutne tortury, została kaleką, czekają ja 2 opera-

cje wszczepienia protez obu kolan, sprawca usunął również 

swój samochód przed przyjazdem policji i zajęty zacieraniem 

śladów potrącenia, nie udzielił jej pomocy. Sprawca przy-

znał się do potrącenia matki ale w sądzie, gdzie matka była 

poszkodowaną, odwołał to i przedstawił absurdalną wersję, 

że 82 letnia wówczas kobieta „wyskoczyła” mu zza słupa 

elektrycznego oddalonego od krawężnika o 2m a po potrące-

niu na 2 połamanych nogach „przeszła” na 2 stronę ulicy, ta 

wersja okazała się być wiarygodna nie tylko dla SSR z Sądu 

Rejonowego w Radomiu ale również dla 3 osobowego składu 

Sądu Okręgowego w Radomiu z wiceprezesem tego sądu jako 

przewodniczącym.

Poszkodowany: Maciej Strawczyński, Płock
12 lat walki w sądach w okręgu sądu okręgowego w Płocku 

w walce o równe prawo do wychowywania dziecka, tak gdzie 

prezesem sądu jest koleżanka matki dziecka, która jest zatrud-

niona w Prokuraturze Okręgowej w Płocku jako prokurator. 

Wszystkie bezpodstawnie przegrane w warunkach naruszenia 

prawa i o przepisów o obiektywnym rozpatrywaniu sprawy, 

odmowy wyłączenia się od rozpatrywana sprawy przez sę-

dziów, gdy matka -prokurator nadużywa swojej funkcji, jest 

powiązana układam towarzysko koleżeńskimi także z Pre-

zesami Sądu Rejonowego w Płocku i wszystkimi sędziami 

płockiego okręgu.  Doprowadzono do ograniczenia mi władzy 

rodzicielskiej wtedy gdy ja występowałem o przejęcie dziec-

ka gdy matka prokurator go zaniedbywała, rozmyślnie nie 

prowadzono przez sędziego Katarzynę Balcerek egzekucji 

o kontaktach, ustalono zabezpieczenie alimentów z naduży-

ciem prawa na posiedzeniu niejawnym w sytuacji braku ku 

podstaw prawnych, bo ja alimenty systematycznie płaciłem 

a druga strona nawet nie omieszkała mnie uprzedzić że chce 

wyższych alimentów z 1600 zł do kwoty 4.500 zł. miesięcznie 

bez żadnego udokumentowania potrzebami dziecka. 

Poszkodowana: Magdalena Balcerzak Piwowar, 
Inowrocław

Jestem osoba pokrzywdzoną przez działania prezyden-

ta miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, jego urzędników 

i ściśle powiązaną z nim Radę Miasta. Pod zapotrzebowa-

nie konkretnej osoby podzielono na działki zabytkowy Plac 

Klasztorny, sprzedano je bezprzetargowo, a następnie zmie-

niono dla tej osoby plan zagospodarowania przestrzennego. 

W ten sposób odcięto mój hotel od dojazdu i wjazdu na teren, 

1,4 metra od mojego budynku postawiono kawiarnię. W ten 

sposób prezydent Brejza pomógł wyeliminować niewygodną 

konkurencję w postaci mojego hotelu.

Bezsilność działań osoby poszkodowanej przez Organy 

Podatkowe, na przykładzie sytuacji podatnika Elżbiety Wi-

śniewskiej, skrzywdzonej nierzetelnymi działaniami inspek-

torów w trakcie postępowania podatkowego dot. podatku Vat 

i akcyzy w latach 2004 – 2006.

Przedsiębiorstwo Elgas Motors (rok zał. 1994) prowadzone 

przez Elżbietę Wiśniewską, doprowadzone zostało do ban-

kructwa na skutek wadliwych decyzji podatkowych i nierze-

telnie przeprowadzonej kontroli przez inspektorów skarbo-

wych i celnych. W latach 2004-2006 prowadzona była pełna 

księgowość w formie papierowej i elektronicznej z niezwykle 

rozbudowanym planem kont. Dodatkowo prowadzona była 

ewidencja celna na czterech składach podatkowych w ramach 

tej samej fi rmy.  Funkcjonował sprawnie działający system 

ISO, każdy błąd pracowników był wyłapywany przez dział 

księgowości i analiz.

Pracownicy odbywali specjalistyczne szkolenia dotyczące 

rozliczeń gazu oraz zagadnień podatkowych tak by sprostać 

wymaganiom fi skusa. Roczne Koszty prowadzenia księgo-

wości to 160 000 zł. 

W równolegle toczącej się sprawie karnej ściśle powiąza-

nej z kontrolą podatkową, dokonano zaniedbań, pozbawiając 

możliwości wykazania rzetelnie prowadzonej księgowości, 

z uwagi na brak powołania biegłych z zakresu księgowości i 

sporządzenia opinii na podstawie badania ksiąg. 

Ścisła współpraca Prokuratury, Urzędu Kontroli Skarbowej 

i Izby Celnej, doprowadziła do sytuacji, gdzie podatnik nie 

ma w tej walce żadnych szans. Zabezpieczenie dokumentacji 

przez organy podatkowe, zgromadzenie jej w magazynie do-

oskarżony ma obligatoryjne 

prawo do wypowiedzi i prawo 

do obrony, poszkodowany ma 

iluzorycznie takie prawo a jak 

świadczy sprawa mojej matki, 

sędzia „zgodnie z prawem” 

może poszkodowanego pozba-

wić tego prawa do wypowie-

dzi i prawa do obrony, głównie 

chodzi o osoby starsze, nie-

poradne ze względu na wiek 

czy stan zdrowia. Szczególnie 

perfidne jest, gdy sędziowie 

tak jak w sprawie mojej mat-

ki, że najpierw zrobiono z 

niej „poszkodowaną” tyko po 

to aby pozbawić ją prawa do 

wypowiedzi i prawa do obro-

ny a potem na 1 rozprawie już 

oskarżono ją ale jako poszko-

dowana była już bez prawa do 

wypowiedzi i prawa do obrony.

To na 1 rozprawie dowie-

dzieliśmy się od SSR Joanny 

Dębały Strzelak, że oskarżo-

ny może w sądzie dowolnie, 

całkowicie bezkarnie kłamać, 

po czym sędziowie przyjmują 

te kłamstwa oskarżonego jako 

prawdę i podstawę jego nie-

winności, powinno być zupeł-

nie odwrotnie, oskarżony któ-

ry nie kłamie może liczyć na 

łagodniejszy wyrok, złapany 

na kłamstwie powinien mieć 

wyrok znacznie surowszy za 

kłamstwa właśnie i wprowa-

dzanie sądu w błąd.

Powinien być dopuszczony 

w sądach dowód z badania 

wykrywaczem kłamstw, tego 

typu urządzenia wykorzystują 

służby specjalne i muszą być 

na tyle doskonałe i niezawod-

ne, skoro je właśnie nawet oni 

stosują.

5. Zmienić krańcowo roz-

patrywanie skarg, na całym 

świecie to przełożony rozpatru-

je skargi na swojego podwład-

nego i ponosi za to konkretną 

odpowiedzialność u swojego 

przełożonego, w przypadku 

Ministra Sprawiedliwości czy 

Prokuratora Generalnego jest 

to odpowiedzialność przed wy-

borcami, w polskiej rzeczywi-

stości skargi trafi ają dokładnie 

do tego samego prokuratora 

czy sędziego przestępcy, któ-

rzy, co jest normalne, nie będą 

aż tak głupi żeby się samemu 

przyznać do korupcji. 

Ostatnio pojawił się nowy 

pomysł PG Ziobry i skargi roz-

patrują prokuratorzy z innych 

jednostek, sam jechałem z Ra-

domia na wezwanie do Hrubie-

szowa na przesłuchanie, gdzie 

prokurator Snopek, zamiast 

mnie przesłuchać w sprawie, 

jedynie mnie straszył, że jeżeli 

nadal będę „bezpodstawnie” 

oskarżał policjantów, prokura-

torów i sędziów, to będę za to 

odpowiadał karnie, oczywiście 

nie zażądał z policji przedsta-

wienia mu dowodów na korup-

cję policjantów, prokuratorów 

i sędziów, oraz oczywiście 

odmówił wszczęcia śledztwa. 

Moje koszty transportu z Ra-

domia i utracone moje zarobki 

skrupulatnie pokrył budżet 

państwa, czyli my wszyscy 

podatnicy, jak to mawiał nie-

zapomniany Jan Pietrzak aby 

podkreślić absurdy PRL, „Przy 

takiej gospodarce na Saharze 

zabraknie piasku”.

6. Sprawy przeciwko pro-

kuratorom czy sędziom nie 

powinni rozpatrywać sami 

sędziowie, częstokroć koledzy 

tych przestępców. 

Aby zachować elementarną 

równość stron, takie skargi 

powinny być rozpatrywa-

ne przez gremia złożone z 

przedstawiciela prokuratorów 

czy sędziów, przedstawiciela 

poszkodowanych z różnego 

rodzaju stowarzyszeń społecz-

nych i jako przewodniczącego 

przedstawiciela MS czy PG, 

na takiej rozprawie należy do-

puścić do głosu i skarżącego i 

skarżonego, dać im możliwość 

przedstawienia swoich argu-

mentów, wyjaśnień i zarzutów, 

można wspierać się opiniami 

biegłych akademickich profe-

sorów, ostateczna decyzja nie 

powinna być podejmowana 

większością głosów, bo zawsze 

można się spodziewać zmowy 

ale na zasadzie konsensusu. 

Stwierdzone jakiekolwiek 

nieprawidłowości przez ko-

gokolwiek z tego gremium 

skutkować powinno podwa-

żeniem „prawomocnych wy-

roków” i przekazaniem ich do 

ponownego rozpatrzenia przez 

innych prokuratorów czy sę-

dziów, oczywiście skarżony 

prokurator czy sędzia miałby 

obowiązek pokrycia wszelkich 

kosztów podważonego procesu 

w tym odszkodowania dla po-

szkodowanych przez wymiar 

sprawiedliwości jak i kosztów 

działania tych gremiów, do-

datkowo należy przewidzieć 

system punktów karnych dla 

tych przestępców w prokura-

torskich i sędziowskich togach 

aby nie tolerować patologii, 

przekroczenie określonej puli 

punktów karnych powinno 

skutkować pozbawieniem ich 

prawa do wykonywania zawo-

du, szczególnie bulwersujące 

przypadki korupcji i łamania 

prawa powinny powodować 

wykluczenie tych przestępców 

natychmiast i ich odpowie-

dzialność karną.

Oczywiście należy zlikwi-

dować wszelkie „immunitety”, 

które przez sędziów są trakto-

wane jako przyzwolenie na ich 

bezkarność za przestępstwa 

pospolite takie jak ich bez-

czelne kłamstwa. Sędziowie 

uczciwie wykonujący swoją 

pracę nie mają się czego oba-

wiać, sam byłem na rozprawie, 

gdzie oskarżony również sam 

przyznał się do popełnienia 

przestępstwa i sam sobie wy-

mierzył karę, dla poszkodowa-

nego była ona stanowczo za ni-

ska, jego adwokat przedstawił 

oczekiwania poszkodowanego, 

sędzia spytała oskarżonego czy 

wyraża na to zgodę, po pew-

nych targach doszło do kon-

sensusu, a wyrok został uzgod-

niony pomiędzy oskarżonym i 

poszkodowanym i formalnie 

ogłoszony przez sędzinę. 

Kto w takim przypadku 

ma pisać skargi, oskarżać 

kogokolwiek o korupcję, jed-

nak takie rozwiązanie ma dla 

sędziów bardzo dużą wadę, 

zostaną zlikwidowane raz na 

zawsze łapówki, podstawa do-

brobytu sędziów przestępców, 

tej „nadzwyczajnej kasty” lu-

dzi w Polsce.

Andrzej Gospodarczyk
Radom

Stefan Fliszkiewicz                                                                           
Radom, dnia 11.07.2016 r. 

Szanowny Panie Pośle

W nawiązaniu do przepro-

wadzonej w dniu 11.07.2016 r. 

krótkiej rozmowy telefonicz-

nej pragnę złożyć na Pana 

ręce swój akces (gotowość) 

pracy nad absolutnie nie-

zbędną i konieczną reforma 

sądownictwa w Polsce.  

Moje osobiste doświadcze-

nia z sądami w Polsce – przed 

którymi występowałem jako 

biegły sądowy  i przedsiębior-

ca usiłujący odzyskać należne 

mi środki fi nansowe od dłuż-

ników żyjących i zmarłych, 

utwierdziły mnie w przeko-

naniu, że o ile nie dojdzie 

do radykalnej weryfikacji 

wszystkich sędziów oraz 

głębokiej reformy struktur 

zarządzania całym wymia-

rem sprawiedliwości, w tym 

w szczególności nie zosta-

nie wypracowana względnie 

obiektywna i przynajmniej 

w części niezależna od kor-

poracji, metoda oceny pracy 

sędziów, to doprowadzi to do 

buntu społecznego w wymia-

rze jaki obserwujemy to np. 

w USA w stosunku do policji. 

Nie może być tak, że w tak 

żywotnie ważnych sprawach 

dla wielu ludzi jak rozsą-

dzanie ich życiowych spraw, 

procesy toczą się dziesiątka-

mi lat, a niezawiśli sędziowie 

przesyłają sobie te sprawy z 

jednej instancji do drugiej 

nie ponosząc z tego tytułu 

żadnych konsekwencji służ-

bowych. Jeżeli sądy drugiej 

instancji uchylają wyroki są-

dów pierwszej instancji lub 

sądy apelacyjny uchyla wy-

rok drugiej instancji to musi 

to pociągać za sobą skutki 

służbowe dla sędziego niż-

szego szczebla. 

Nie mogą osądzać nas lu-

dzie, którzy są leniwi, sko-

rumpowani przez adwoka-

tów, nieuczciwi, niedouczeni 

lub po prostu nie nadający się 

na takie stanowisko bo Bozia 

nie dała im takiego talentu, 

aby sprawiedliwie rozsadzać 

ludzkie sprawy. Dla przykła-

du uważam, ze sędzia które-

mu sąd drugiej instancji w 

ciągu roku uchylił trzy jego 

wyroki powinien z automatu 

podlegać społecznej weryfi -

kacji z udziałem prezesa da-

nego sądu lub z mocy ustawy 

tracić prawo wykonywania 

zawodu. Każdy z nas odpo-

wiada za swoje błędy, nie 

może być tak, aby sędziowie 

nie podlegali żadnej społecz-

nej ocenie. Taki stan rzeczy 

prowadzi do patologii, do 

zdegenerowania etycznego i 

moralnego nawet najuczciw-

szego człowieka, który jest 

narażony na tak wiele pokus 

czyhających na każdego z nas 

na tym świecie. Niezawisłość 

nie może oznaczać totalnego 

braku jakiejkolwiek odpowie-

dzialności.  

Odpowiedzialność wymie-

rzana przez własne środowi-

sko nie jest żadną odpowie-

dzialnością, czego przykłady 

nader często obserwujemy 

w życiu codziennym, a w 

szczególności dotyczy to ca-

łego aparatu sprawiedliwości 

i lekarzy. 

Jeżeli Sądy chcą być trzecia 

władzą – to muszą podlegać 

jak każda władza weryfi kacji 

społecznej.  Sposób tej wery-

fi kacji – nadzoru społeczne-

go – winien być przedmiotem 

szerokiej społecznej dyskusji. 

Winien on być jednak taki 

aby suweren (naród)  przy-

najmniej okresowo mógł dać 

świadectwo – jak ocenia pra-

cę tej władzy. 

Przekazując Panu te kilka 

własnych spostrzeżeń na te-

mat polskiego sądownictwa 

pragnę zapewnić Pana, że 

jeżeli uzna Pan moją osobę 

pomocną w wypracowaniu 

dobrych rozwiązań, które 

będą służyć ludziom, to go-

tów jestem włączyć się do tej 

pracy, zarówno w redagowa-

niu konkretnych rozwiązań 

prawny jak i popularyzacji 

ich w swoim środowisku.

Z  poważaniem 
Stefan Fliszkiewicz

List otwarty

Naprawmy wymiar sprawiedliwości
• dokończenie ze str. 20
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wodów rzeczowych, pozbawiło podatnika możliwości obrony. 

Zupełny brak możliwości współpracy osób sporządzających 

dokumentacje podatkowa z organami kontrolnymi oraz brak 

kontroli nad przebiegiem prac inspektorów UKS, którzy ewi-

dentnie robili tylko pozory badania dokumentów. Kolejne or-

gany które mogły zweryfi kować ustalenia inspektorów UKS, 

nie mieli dostępu do dokumentacji. 

Przez dziesięć lat toczy walkę o sprawiedliwość, składając 

skargi na działanie organów kontrolnych, z prośbą o inter-

wencję. Otrzymuje jedną odpowiedź, że żaden z organów 

kontrolnych i sądów rozpatrujących odwołania, nie dopatrzył 

się nieprawidłowości w wydanych decyzjach podatkowych, 

posługując się w odpowiedziach argumentacją inspektorów 

UKS, którzy dokonali ewidentnych nadużyć w przebiegu kon-

troli, z poświadczeniem nieprawdy włącznie.

Poszkodowany: Eugeniusz Ławrynowicz, Augustów
Sprawa jest typowym przykładem matactwa i spisku urzęd-

niczego i bezprawnego działania organów Nadzoru budow-

lanego wszystkich szczebli. Wstrzymana została budowę 

budynku gastronomicznego argumentując to istnieniem rze-

komego przewodu energetycznego położonego pod budowa-

nym budynkiem. W rzeczywistości przewód ten istnieje tylko 

na mapie zasadniczej w zasobach starostwa w Augustowie. 

Po 13 latach wyszła na jaw fi kcja. A fi nałem sprawy jest zli-

cytowana budowa na „słupa”- fi kcyjny podmiot.

Poszkodowany: Marek Ludwikiewicz, Łódź
W wyniku niezgodnego z prawdą oświadczenia - złożo-

nego przez sędzię Krajowego Rejestru Sądowego Izabelę 

Ścieszko-Twardowską - w toczącym się przed Sądem Karnym 

w Łodzi, postępowaniu zażaleniowym na umorzenie postępo-

wania prokuratorskiego przeciwko władzom Stowarzyszenia 

Robotników Chrześcijańskich w Łodzi, o działanie na szko-

dę stowarzyszenia (nierzetelna dokumentacja działalności 

gospodarczej i nieprawidłowości fi nansowe), postępowanie 

zostało prawomocnie umorzone. Konsekwencjami takiego 

zakończenia postępowania, w kontekście osobistym było: po-

zbawienie mnie funkcji Wiceprezesa w w/w stowarzyszeniu; 

bezprawne zwolnienie z pracy w tymże stowarzyszeniu; po-

zbawienie wynagrodzenia na okres czterech lat brakujących 

mi do osiągnięcia wieku emerytalnego; bezterminowe obni-

żenie świadczenia emerytalnego. W kontekście społecznym: 

przyzwolenie na niezgodną z prawem działalność władz Sto-

warzyszenia, narażające stowarzyszenie na straty materialne.

Poszkodowani: Barbara i Jan Kołodrub, 
Polska Nowa Wieś

Sprawa trwa 23 lata - od 1993 roku, powstała w dniu 

16.11.1992r. – wydaniem przez Wójta Gminy –bezprawnych 

„warunków zagospodarowania” dla budowy tartaku – na te-

renach „mieszkaniowo-zagrodowych” (wbrew zapisom planu 

zagospodarowania). Od tamtego czasu pomimo 36 korzystnych 

wyroków sądów nie można wyegzekwować ani likwidacji tar-

taku, ani zadośćuczynienia. Po każdym korzystnym wyroku 

gmina mataczy, pozoruje zmiany planu, podejmuje od nowa 

uchwały nt. studium a wybudowana za naszym płotem niele-

galnie fabryka (tartak o pow. 2 ha) działa nadal nielegalnie, ale 

spokojnie. Powód: właściciel to dobry znajomy wójta.

Poszkodowana: Elżbieta Kania, Pruszków 
W dniu 13.10.2003r. w wypadku samochodowym służbo-

wym autem zginął mój syn wraz z kolegą. W dniu wypadku 

w budynku Komendy Policji w Pruszkowie, sierżant Marek 

Gaik który wrócił z oględzin przy wypadku na pytanie, który 

był kierowcą odpowiedział, że kolega syna. Jednak w nocy 

zmieniono fakty i w dokumentację wpisano, że to mój syn 

był kierowcą. Ta sprawa jednoznacznie nie została wyjaśnio-

na. Syna wycinano z samochodu od strony pasażera. Ciało 

okrutnie zmasakrowane. Kolega nie miał żadnych widocz-

nych obrażeń. Dziwię się, że w dobie komputerów i rozwo-

ju techniki w tak prostej sprawie nieudolna Prokuratura nie 

potrafi ła tego wyjaśnić i nie pozwoliła wyższym instancjom 

zająć się tą sprawą. Na mój wniosek o przekazanie sprawy do 

innej Prokuratury, akta przekazano do Prokuratury Warszawa 

Ochota. Tu sprawa była prowadzona prawidłowo, odczekano 

aż zmienił się Minister Sprawiedliwości i sprawę przeniesiono 

do Prokuratury Warszawa Mokotów, gdzie postępuje się tak 

jak w Prokuraturze w Pruszkowie. Nic się nie robi w tym celu, 

aby sprawę wyjaśnić tylko umarza się postępowanie.

Wałbrzych 3.01.2016 

Marek Kubala 
Wrocławska 134 
58-306 Wałbrzych 
tel. 512 527 433 

Sejm RP

Od 1987 roku byłem przed-

siębiorcą na rynku Wałbrzy-

skim, budującym swoje przed-

siębiorstwo od zera. 

W latach 1990-1998 impor-

ter aut z USA i Kanady, od 

1999 roku Autoryzowany De-

laer Seata na rynku dolnoślą-

skim. W 2000 roku prowadzi-

łem prężną, własną działalność 

gospodarczą Autoryzowany 

Dealer SEAT P.H.U Marek 

Kubala, z siedzibą w Wałbrzy-

chu ul. Wrocławska 134. 

W 2000 roku byłem na 

szczycie rozwoju fi rmy, z wiel-

ką inwestycją w budowaniu 

przedsiebiostwa, wiele obcią-

żeń kredytowych, zatrudnia-

łem 25 osób. 

13.12.2000 roku o 6 rano, w 

sposób spektakularny, zosa-

tełm bezprawnie aresztowany, 

poniżony w oczach opinii pu-

blicznej, naruszono mój wize-

runek, którego skutki, podczas 

mojego niespełna miesięczne-

go pobytu w areszcie wystar-

czyły, aby moja fi rma upadła i 

nastąpiło jej bankructwo. 

Proces karny od samego 

początku toczył się nieudolnie. 

Pierwszy akt oskarżenia wpły-

nął do Sądu Rejonowego w 

Wałbrzychu II Wydział Karny 

dopiero w czerwcu 2002 roku. 

Wadliwość aktu oskarżenia, 

rażące braki i uchybienia 

wytykane przeze mnie pod-

czas wstępnych kontroli aktu 

oskarżenia powodowały, że 

akt oskarżenia na przestrzeni 

kolejnych lat był wielokrotnie 

zwracany przez Sąd Rejonowy 

w Wałbrzychu do prokuratury 

Rejonowej w Wałbrzychu. 

Nastąpiła rażąca prze-

wlekłość procesu karnego, 

orzeczona zarówno Postano-

wieniem i Wyrokiem Sądów, 

Skarb Państwa za przewlekłość 

procesu karnego musiał zapła-

cić łącznie ponad 30 tys. zł. 

Sprawa Karna ostatecznie 

zakończyła się po 11 latach 

w styczniu 2011 roku, unie-

winnieniem i umorzeniem. 

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 

Wyrok z 3.09.2008 sygn.akt. II 

K 578/03 – uniewinnienie (wy-

rok został zaskarżony przez 

Prokuraturę Rej. Wałbrzych).

Sąd Okręgowy w Świdnicy 

Wyrok z 30.09.2009 sygn. IV 

Ka 229/09 – utrzymanie Wy-

roku z 3.09.08 II K 578/03 

w mocy, a w części zarzutu 

uszczuplenia cła sprawa wra-

ca do ponownego rozpoznania 

Sądowi Rejonowemu w Wał-

brzychu. Następuje ponownie 

zwrot aktu oskarżenia do po-

prawki – kolejne ujawnienia 

rażących błędów aktu oskar-

żenia. Ostatecznie Postano-

wieniem Sądu Rejonowego w 

Wałbrzychu II Wydział Karny 

z 20.01.2011 roku sygn.akt. II 

K 28/11 – sprawa karna zosta-

je umorzona. Jest to ostateczne 

zakończenie procesu karnego 

po 11 latach. 

W 2011 roku rozpoczyna 

się kolejna batalia przed Są-

dem Okręgowym w Świdnicy 

w procesie o zadośćuczynie-

nie i odszkodowanie za nie-

słuszne aresztowanie w dniu 

13.12.2000 roku. 

W dniu 21.10.2011 roku za-

pada Wyrok Sądu Okręgowego 

w Świdnicy III Wydział karny 

sygn.akt. III Ko 64/06 – sąd 

zasądza na moją rzecz tytułem 

zadośćuczynienia za niesłusz-

ny areszt kwotę 8.500 zł.

W listopadzie 2011 roku 

przed Sądem Okręgowym w 

Świdnicy III Wydział Karny 

sygn.akt. III Ko 134/11 z mo-

jego wniosku rozpoczyna się 

proces o odszkodowanie 43 

mln zł, za poniesione straty i 

utracone korzyści, wywołane 

wskutek bezprawnego areszto-

wania 13.12.2000 roku. 

Od samego początku w 

procesie o odszkodowanie 

naruszane jest moje prawo, na-

stępuje kolejna przewlekłość 

procesowa. Sąd Apelacyjny 

we Wrocławia uznaje moją 

skargę o przewlekłość, zasą-

dza od Skarbu Państwa – Sądu 

Okręgowego w Świdnicy za-

dośćuczynienie w kwocie 7 tyś 

zł. Proces o odszkodowanie to-

czy się nie tylko mozolnie, ale 

z rażącym naruszeniem prawa, 

naruszeniem wszelkich stan-

dardów procesowych, odda-

lane są moje wnioski, głównie 

wniosek o przeprowadzenie 

dowodu z opinii biegłych są-

dowych. 

Wyrokiem Sądu Okręgowe-

go w Świdnicy z 24.05.2013 

roku sygn.akt. III Ko 134/11 

Sąd oddala w całości moje 

roszczenie o odszkodowanie! 

–porażka wymiaru sprawie-

dliwości. 

Zaskarżam w/w wyrok 

do Sądu Apelacyjnego we 

Wrocławiu II Wydział Kar-

ny Odwoławczy. Wyrokiem 

Sądu Apelacyjnego we Wro-

cławiu II Wydział karny 

z dnia 28.11.2013 roku sygn. 

akt. AKa 317/13, Sąd uchyla 

wyrok Sądu Okręgowego w 

Świdnicy z 24.05.2013 roku, 

zwraca sprawę do ponownego 

rozpatrzenia Sądowi Okręgo-

wemu w Świdnicy III Wydział 

Karny, żądając przeprowadze-

nia dowodu z opinii biegłych 

sądowych z zakresu ekonomii, 

fi nansów i bankowości. 

Sąd Apelacyjny we Wro-

cławiu w całości uznał moją 

apelację!

Sprawa o odszkodowanie 

rusza ponownie przed Sądem 

Okręgowym w Świdnicy III 

Wydział Karny sygn.akt. III 

Ko 445/13 w styczniu 2014 

roku. Sąd Okręgowy w Świd-

nicy dopuszcza tym razem do-

puszcza mój wniosek o prze-

prowadznie dowódu z opinii 

biegłych sądowych z zakresu 

finasów i księgowości, i w 

lipcu 2014 roku sąd powołuje 

dwie niezależne biegłe sądowe. 

Opinie biegłych zostają wyko-

nane w dniu 10.04.2015 roku, 

w międzyczasie sąd przepro-

wadza inne liczne dowody na 

mój wniosek.

Wszystkie dowody, a w 

szczególności wykonana opi-

nia biegłych sądowych jest 

dla mnie bardzo pozytywna, 

biegłe w sposób wyczerpujący, 

w trzech wykonanych opiniach 

(jedna pisemna i dwie ustne 

podczas rozpraw głównych) 

potwierdzają związek przy-

czynowy, potwierdzają to, że 

przyczyną upadku i bankruc-

twa fi rmy, powstałych miliono-

wych strat było tylko i wyłącz-

nie bezprawne aresztowanie w 

dniu 13.12.2000 roku, i skutki 

wywołane medialną nagonką 

prokuratora. 

Sygnatury sprawy o od-

szkodowanie 43 mln zł: Wy-

rok Sądu Apelacyjnego we 

Wrocławiu II Wydział Karny 

z  11.12.2012 roku sygn.akt. 

ACa 1212/12 – uznanie prze-

wlekłości w procesie o odszko-

dowanie. Wyrok Sądu Okręgo-

wego w Świdnicy III Wydział 

Karny z 24.05.2013 roku sygn. 

akt. III Ko 134/11 – oddalenie 

roszczenia o odszkodowanie 

Wyrok Sądu Apelacyjnego 

we Wrocławiu II Wydział Kar-

ny z 28.11.2013 roku sygn.akt. 

AKa 317/13 – uchylenie wy-

roku z 24.05.2013 sygn.a akt. 

III Ko 134/11, zwrot sprawy o 

odszkodowanie do ponownego 

rozpatrzenia. 

Antybohaterem, oraz osobą 

która dopuściła się bezpraw-

nych działań, jest Prokurator 

Marek Bzunek, obecnie Pro-

kurator Prokuratury Okręgo-

wej w Świdnicy. W grudniu 

2000 roku Prokurator Marek 

Bzunek pełni funkcję Proku-

ratora Prokuratury Rejonowej 

w Wałbrzychu. Prokurator 

Marek Bzunek w roku 2000 

jest partnerem życiowym 

sędzi Pani Sylwana Wirth 

(wówczas Sędzia II Wydziału 

Karnego Sądu Rejonowego w 

Wałbrzychu). 

Jesienią 2000 roku, Proku-

rator Bzunek wraz ze swoją 

partnerką Sędzią Sylwaną 

Wirth dokonują w moim salo-

nie Seata zakupu samochodu 

Seat Cordoba. 

Prokurator Bzunek nie jest 

zadowolony z transakcji, i do-

konuje zemsty, prokurator jest 

także w koligacji rodzinnej in-

nego dealera samochodowego 

w Wałbrzychu dla którego sta-

nowię poważną konkurencję.

Prokurator Bzunke wybiera 

datę mojego aresztowania na 

dzień 13.12.2000 bym dobrze 

pamiętał ten dzień, dokonuje 

mojego bezprawnego areszto-

wania wykorzystując bliskie 

kontakty z sędziami. 

Kiedy siedzę w areszcie w 

grudniu 2000 roku, ten sam 

prokurator Bzunek organizuje 

liczne konferencje prasowe, 

na których przedstawia mnie 

jako przestępcę, winnego swo-

ich czynów, już skazanego, w 

sposób rażący i celowy narusza 

mój wizerunek. Skutkiem tego 

jest, że w tym samym czasie 

to jest w okresie 13.12.2000 – 

29.12.2000, kiedy przebywam 

w areszcie, wszystkie banki 

i kontrahenci rozwiązują ze 

mną umowy i kredyty – staję 

się bankrutem, powstają milio-

nowe straty. 

Ten sam prokurator Bzunek 

który nie potrafi skutecznie 

na przestrzeni kolejnych 10 

lat wnieść aktu oskarżenia, 

co więcej wszelkie zarzuty i 

oskarżenia okazują się bezpod-

stawne, w 2011 roku otrzymuje 

awans na Prokuratora Prokura-

tury Okręgowej w Świdnicy! 

Partnerka życiowa Bzunka 

Sędzia Sylwana Wirth otrzy-

muje w tym czasie awans na 

Sędziego Sądu Okręgowego w 

Świdnicy... Prokurator Bzunek, 

który nadal posiada liczne kon-

takty osobiste z sędziami wy-

stępuje pośrednio w procesie o 

odszkodowanie przed Sądem 

Okręgowym w Świdnicy. Po-

zwany Skarb Państwa repre-

zentuje właśnie Prokuratura 

Okręgowa w Świdnicy, gdzie 

obecnie zastępcą szefa proku-

ratury Okręgowej w Świdnicy 

jest Bzunek. 

To jak wielki wpływ i ukła-

dy posiada Prokurator Bzunek 

na sędziów Sądu Okregowego 

w Świdnicy, potwierdziło się 

podczas pierwszego procesu 

o odszkodowanie sygn.akt. III 

Ko 134/11 – którym nie tylko 

oddalono moje roszczenie, ale 

dopuszczono się szeregu rażą-

cych naruszeń prawa. Obecnie 

proces o odszkodowanie prze-

ciwko Skarbowi Państwa o 43 

mln zł toczy się pod sygn.akt. 

III Ko 445/13 ,, III Wydział 

Karny Sądu Okręgowego w 

Świdnicy. 

Prokurator, który w ramach 

zemsty, przyczynił się do wie-

lomilionowych strat dokonując  

bezprawnego, spektakularne-

go zatrzymania i zniszczenia 

firmy, zamiast wydalenia ze 

służby, otrzymuje awans i na-

dal wpływa na treść orzeczeń 

sądowych. 

Narusza to wszelkie zasady 

praworządności i bezpieczeń-

stwa Państwa. 

Marek Kubala 

Sprawa Marka Kubali
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Skargi obywateli 
na wymiar sprawiedliwości

Poszkodowany: Jan Zuber, Kupno
Posiadając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 

z dnia 19 Lipca 2010r, sygn. akt GNc 165/10 na kwotę 

134.981,88 zł wydany przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie za 

wykonane roboty drogowe „ Budowa obwodnicy Ropczyc 

w ciągu drogi krajowej nr. 4 Jędrzychowice- Korczowa” do 

chwili obecnej nie otrzymałem pieniędzy, co spowodowało 

całkowite bankructwo i utratę całego majątku.

Poszkodowana: Ewa Bruziewicz Opole 
Sędzia w stanie spoczynku – o osobowości dominującej, 

potrafi ąca zręcznie manipulować innymi osobami i z dużym 

poczuciem bezkarności, - rażąco naruszając przepisy prawa, 

jego obejście, na podstawie nieważnego testamentu notarial-

nego przejęła spadek, który Wilhelmina Alicja Bruzewicz 

zapisała, (sporządzając własnoręcznie testament) siostrze 

stryjecznej na zabezpieczenie materialnej przyszłości jej córki 

z zespołem downa.

Sąd Rejonowy w Opolu działał stronniczo: z niewiarygodną 

przychylnością dla sędzi w st. Spocz. Nie zbadał z urzędu 

tego co zbadać powinien. Z obrazą art.510 kpc oraz innych 

kształtujących krąg osób zainteresowanych (art.669 kpc, 

art.671 kpc) nie zawezwał spadkobierców, nie ogłosił otwar-

cia wszystkich testamentów i w nieważnym z mocy prawa 

postępowaniu wydał postanowienie na podstawie nieważnego 

z mocy prawa aktu notarialnego.

Sąd Rejonowy w Gliwicach nie rozpoznał istoty sprawy a 

co za tym idzie afi rmował postanowienie niezgodne z pra-

wem. Jest jasne, że nienaprawienie błędów Sądu Rejonowego 

w Opolu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach było równoznacz-

ne ze świadomym ich powieleniem.

Sąd Odwoławczy przyjął jako własne ustalenia Sądu Rejo-

nowego w Gliwicach mimo wytknięcia w apelacji uchybień 

sądu I instancji. Sąd II instancji uchybień tych nie wziął pod 

uwagę co miało wpływ na wynik sprawy – czego zważyw-

szy na istotę i cele postępowania odwoławczego nie można 

aprobować. 

Poszkodowani: Magdalena Ofi cjalska, 
Jacek Czajewski, Warszawa

W wyniku działań prokuratury i sądów (zaniechań i nie 

zrozumienia istoty sprawy) zarząd SM „Służew nad Dolinką” 

może bezkarnie wyprowadzać majątek spółdzielni w postaci 

działek przez prowadzenie inwestycji deweloperskich, przez 

co nie zwraca się wielomilionowa wartość utraconych grun-

tów. Prokuratura dysponująca dowodami umarza śledztwa.

Mimo że tzw. deweloperka jest prowadzona bezprawnie 

za pieniądze pochodzące od członków spółdzielni (innych 

funduszy SM nie posiada), to nie uznaje się członków za po-

krzywdzonych. 

Natomiast paradoksalnie, uznaje się, że pokrzywdzoną SM 

może reprezentować ten sam zarząd, który przyczynił się do 

wielomilionowej szkody, ale i zarobił na szkodzie.

Poszkodowany: Marek Paszkowski, Biała Podlaska
Nie słuszne przekwalifi kowanie prawidłowo zawartych 

umów o dzieło w przedmiocie egzaminowania, na umowy 

zlecenia w przedmiocie wykonywania zadań szkoleniowych. 

Ponadto zawarto umowy o dzieło na malowanie linii na placu 

manewrowym, jednorazowego odśnieżenia placu, które też 

uznano za umowy zlecenia, a konkretnie element szkolenia 

kierowców. Sądy: nie zwróciły uwagi na rażące złamanie 

procedury postępowania kontrolnego, sfałszowania i mani-

pulowania faktów, nie wzięły pod uwagę korzystnych dla 

mnie dowodów i zeznań świadków, korzystnej dla mnie linii 

orzecznictwa SN, sporządzonej na moje zamówienie eksper-

tyzy wykonanej przez biegłego SO Warszawa p. Krzysztofa 

Nadera. Za to przyjęto za prawdziwe zmanipulowaną fak-

tografi ę przedstawioną przez ZUS, popartą zastosowaniem 

norm prawnych nie odpowiadających postawionej tezie 

(sprzecznych z intencją stanowiącego prawo).

Złożono zawiadomienie na korupcyjne postępowanie kon-

trolera ZUS, sfałszowanie protokołu kontroli oraz na rażące 

złamanie procedur kontroli. Prokuratura umorzyła, a sędzia 

SR w Białej Podlaskiej umorzenie zaklepała zamykając dal-

sze postępowania przed sądami (nie przysługuje skarga).

• • •

Społeczne Komitety Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości
1. Piotrków Trybunalski; Piotr Radziszewski ; piotr.radzisz@op.pl; 607964153
2. Łódź; Grzegorz Galiński ; galmont1@poczta.fm; 510285732
3. Łódź 2; Marek Ludwikiewicz; Baum3@wp.pl; 662 534 022
4. Iława; Ewa Szczypińska; ewa15020@wp.pl; 513988481
5. Jelenia Góra; Henryk Kamiński ; heba4@wp.pl; 601947365
6. Lwówek Śląski; Tadeusz Sułkowski; Stamar19@interia.pl; 506117851
7. Bielsko - Biała; Magdalena Kostuchowska; m.kostuchowska@gmail.com; 790721224
8. Istebna; Jan Łacek; prezes@unihaus.biz; 730104103
9. Tychy; Jan Jączek; jan.jaczek@gmail.com; 730356388
10. Lubliniec; Jerzy Trociński; Mariakostecka3@wp.pl; 664098755
11. Czechowice-Dziedzice; Dariusz Piechaczek; antysystemowi.czechowice@gmail.com, 668 495 801
12. Jaworzno; Edward Guja; edilondon22@gmail.com; 729521185
13. Świecie; Artur Gretkowski; gartur@hotmail.com; 517573471
14. Puławy; Marcin Mizera; mmizera.media@gmail.com; 514 087 747
15. Elbląg; Witold Łada ; witold_lada@tlen.pl; 604594984
16. Warszawa; Bartold Tadeusz; tadeusz.bartold@interia.pl; 
17. Warszawa - Natolin; Piotr Rogowski; ursyn@onet.pl; 507878078
18. Radom; Krzysztof Skrzypczak; agrotechpol@interia.pl; 503-130-408
19. Warszawa -Białołęka; Andrzej Kosieniak; Kosieniak.sisib@poczta.fm; 603890177
20. Nadarzyn/ k Warszawy; Elżbieta Kodym-Flanagan; Kosieniak.sisib@poczta.fm; 571412400
21. Kętrzyn ; Tomasz Dudziak; tomasz_dudziak@op.pl; 664 498 148
22. Gryfi ce; Bogusław Fluderski; mewgryfi ce@gmail.com; 513155142
23. Nysa; Opolskie; Piotr Smoter; smoterpiotr@op.pl; 600216738
24. Opole; Tadeusz Byrdak; turbacz@onet.pl; 502 120 497
25. Brzeg; Władysław Wiatrowski; zlobizna@poczta.onet.pl; 789433545
26. Cieszyn; Damian Machej; nohra@nohra.pl; 730 235 730
27. Częstochowa; Stanisław Ziębacz; stanislawziebacz@wp.pl; 600331301
28. Częstochowa ; Anna Dudek; anna_dudek@vp.pl; 502 559 724
29. Sosnowiec; Irmina Dobrowolska; Irmina.dobrowolska@gmail.com; 692 240 734
30. Głuchołazy; Judyta Grajcar; judyta.glucholazy@onet.pl; 667301311
31. Koszalin; Jan Myszkier; marek.krasnopolski@wp.pl; 606476028
32. Szamotuły; Maciej Lesicki; lesicki@interia.pl; 694973301
33. Lublin; Witold-Jerzy Pisarski; witoldjerzypisarski@wp.pl; 813070432
34. Lublin 2; Ryszard Milewski ; Ryszard.milewski@op.pl; 606310877

Biura Interwencji Społecznych
1. Biały Dunajec;.Stanisława Antoł; m.antol2604@gmail.com; 880 221 490; 
2. Jelenia Góra; Grzegorz Niedźwiecki, lew1@poczta.fm; 791830093, 
3. Karpacz; Andrzej Pawlak, andrzej.pawlak21@onet.pl, 501672258,
4. Jelenia Góra, Daniel Gut, daniel100078.dg@gmail.com; 690569537, 
5. Wrocław;  Janusz Hylewicz;  jhylewicz1@wp.pl; 725 154 557      
6. Gdańsk; Stanisław Brauer; stabra41@wp.pl; 
7. Gdańsk; Sławomir Ziembiński, slawomirziembinski@gmail.com; 604-399-321
8. Poznań; Jerzy Kukliński;  j.kuklinski@jurmarmed.pl; 511260570
9. Częstochowa; Stanisław Ziębacz;  stanislawziebacz@wp.pl; 600331301
10. Stary Koniecpol; Renata Oryl; tel.604444195
11. Blachownia; Maciej Ryś tel.509163695
12. Czechowice-Dziedzice; Dariusz Piechaczek 793 852 71; bis.czechowicedziedzice@gmail.com
13. Powiat Cieszyński; Roman Granieczny; biscieszyn@gmail.com
14. Zabrze; Dariusz Baca; darekbaca@gmail.com 501-841-333; 32 278-58-80; 
15. Tychy, Jan Jączek jan.jaczek@gmail.com;
16. Powiat bieruńsko-lędziński; Henryk Łyżwiński; 
17. Łodź, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, kontakt.ecio24@gmail.com; 661-897-353 
18. Powiat Łódzki; Grażyna Kordyjarek, g1234@poczta.onet.eu; 516924106, 
       Aleksandrów Łódzki; Paweł Olczak, olczakpawel1@gmail.com; 513153365 
19. Zduńska Wola, Jaroslaw Stępień; referendum2015zdwola@interia.pl;  600710570 
20. Pabianice, Ryszard Tkacz tel. 504031342 tkaczr@interia.pl
21. Piotrków Trybunalski; Piotr Radziszewski 573 350 232; piotr.radzisz@op.pl
22. Opole, Tomasz Kwiatek - Stow. „stop Korupcji” tel. 606-394-451 mail: tomaszjerzykwiatek@gmail.com
23. Grodków, Jan Cebrat - tel. 503-446-751, jancebrat@poczta.fm; 
24. Warszawa; Elżbieta Dębska; 534 25 15 15; e-mail dela@free.fr lub edebska@o2.pl
25. Pruszków; Krzysztof Żaczyński, kzaczynski@wp.pl, 6506-894-200
26. Warszawa; Ewa Biskupska; 510 800 062; ebiskupska@yahoo.com ebiskupska@wp.pl 
27. Warszawa, Tadeusz Bartold; 602365987; tadeusz.bartold@interia.pl
28. Ciechanów, Mława; Marek Polakowski; polakowski.marek@wp.pl; polakowski.marek@wp.pl
29. Zwoleń; Krzysztof Skrzypczak; agrotechpol@interia.pl , tel. 503-130-408.
30. Radom, Andrzej Gospodarczyk; tel. 606736999 mail: andrzej.gospodarczykradom@gmail.com
31. Powiat Zachodniopomorski; Agnieszka Sajdak-Wasik; 60485596; biurointewencjispolecznej@op.pl 
32. Kołobrzeg; Waldemar Radomski, 692276357 waldy@autograf.pl 
33. Jaworzno; Edward  Guja; 729-521-185; edilondon@tlen.pl
34. Żywiec; Kruczyński Marian; 31606170267 Marian.kruczynski@tlen.pl
35. Chorzów; Wróblewski Henryk;  wroblewski-henryk@o2.pl; 
36. Elbląg; Witold Łada; 604594984; witold_lada@tlen.pl
37. Lublin; Krzysztof Szewczyk; tel. 508-390-302; krzysztof@szewczyk.lublin.pl
38. Kielce; Bogdan Migas zam. tel. 661 132 167 swietokrzyskikos@op.pl. 
39. Chorzów, Marek JANIK; valdebene@poczta.fm; 518-025-040
40. Gdańsk, Mirosław Rój-Sarnecki, tel.693556149, red.miroslaw.sarnecki@gmail.com
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Pijany prokurator 
zabija przechodnia

Sprawa od początku budzi wie-
le wątpliwości. Policjanci, którzy 
zjawili się na miejscu wypadku, 
przestawiają samochód, przenoszą 
ciało zmarłego, nie zabezpieczają 
śladów, a na zbadanie krwi kierow-
cy decydują się dopiero po trzech 
godzinach, kiedy alkomat wykazuje 
zaledwie 0,4 promila. Prokurator tłu-
maczy się, jak każdy pragnący unik-
nąć odpowiedzialności sprawca, że 
po wypadku wypił dwa łyki wódki, 
czego jednak żaden z towarzyszą-
cych mu przez cały czas policjantów 
nie zauważył. Musi minąć aż dzie-
więć lat, by sąd znalazł biegłych, 
którzy wydadzą opinię, ile alkoholu 
we krwi mógł mieć Twardowski 
w chwili wypadku. Specjaliści z 
krakowskiego Instytutu Ekspertyz 
Sądowych nie mają wątpliwości: 
prokurator miał powyżej 0,5 promila, 
a więc był pod wpływem alkoholu.

W tym czasie z procesem dzieją 
się dziwne rzeczy. Najpierw trudno 
znaleźć sąd, który chciałby w ogóle 
zająć się tą sprawą. Kiedy w końcu 
trafia ona do Dąbrowy Górniczej, 
toczy się wyjątkowo ślamazarnie. 
Przez ten czas Twardowski spokoj-
nie pracuje. Co prawda przestaje 
być szefem prokuratury w Cieszynie, 
ale obejmuje w zamian prestiżową 
funkcję prokuratora Prokuratury 
Okręgowej w Bielsku-Białej. Jego 
proces jest przerywany trzykrotnie, 
aż w sierpniu 2002 roku zapada 
wyrok uniewinniający. Sąd twierdzi, 
że z powodu błędów policjantów 
trudno odtworzyć prawdziwy prze-
bieg wypadków. Ale sprawa stała 
się już na tyle głośna w mediach, 
że nadzorem obejmuje ją Minister-
stwo Sprawiedliwości. Odwołanie 
od wyroku przynosi skutki, proces 
rozpoczyna się na nowo, pojawia 
się ekspertyza biegłych i po dzie-
więciu latach Twardowski zostaje 
skazany na półtora roku więzienia w 
zawieszeniu na trzy lata. Po apelacji 
katowicki sąd podwyższa werdykt o 
pół roku. Nie orzeka jednak wyda-
lenia Twardowskiego z prokuratury, 
choć w uzasadnieniu pisze wyraźnie: 
„Oskarżony swoją postawą wykazał, 
że dalsze zajmowanie przez niego 
powyższego stanowiska zagraża 
ochronie praworządności”.

Ministerstwo składa wniosek o 
kasację i domaga się orzeczenia 
wydalenia Twardowskiego z pro-
kuratury. Sąd Najwyższy przychyla 
się do wniosku, sprawa trafi a znowu 
do Katowic. I tu staje się rzecz nie-
zrozumiała. Inny skład sędziowski 
już nie widzi w prokuratorze zagro-
żenia dla systemu egzekucji prawa. 
1 września sędzia Manfred Lazarek 
wystawia laurkę Twardowskiemu, 
twierdząc, że przez ostatnie 11 lat 
przykładnie wykonywał swoje obo-

Proces Jachnika
 W nocy 20 maja 1995 roku niedaleko Cieszyna pod koła cinquecento wpada bielski archeolog Stanisław Pawłowski. Ginie na miejscu. 

Za kierownicą samochodu siedział szef prokuratury w Cieszynie Zbigniew Twardowski. 

wiązki. Odmawia usunięcia go z 
prokuratury. W efekcie skazany pra-
womocnym wyrokiem Twardowski 
nadal pracuje, sam stawia zarzuty 
innym i pisze akty oskarżenia.

Ale ten werdykt sądu to tylko 
wstęp do innej bulwersującej historii 
z Twardowskim w tle. W tej opowie-
ści ofi arą jest Jerzy Jachnik (57-letni 
inżynier, właściciel nowoczesnego 
zakładu ślusarskiego), człowiek, któ-
ry przez sześć lat pomagał rodzicom 
przejechanego archeologa. To jego 
upór: nagłośnienie sprawy w me-
diach, interwencja w Transparency 
International oraz u Rzecznika Praw 
Obywatelskich, opłacenie państwu 
Pawłowskim adwokata, pomoc w 
zredagowaniu pism kierowanych do 
prokuratury, sądu i ministerstwa - 
przesądził, że sprawy Twardowskie-
go nie udało się zamieść pod dywan.

Jachnik zaangażował się w spra-
wę Twardowskiego na początku 
2001 roku. Traf chciał, że właśnie w 
tym czasie w Prokuraturze Rejono-
wej w Bielsku toczyło się postępo-
wanie w związku z rzekomym oszu-
stwem, jakiego miał się dopuścić 
Jachnik. I choć prowadzący sprawę 
prokurator dwukrotnie je umarzał, 
za każdym razem polecano mu je 
kontynuować. Decyzje podpisywał 
nadzorujący śledztwo z ramienia 
prokuratury okręgowej... Zbigniew 
Twardowski.

Kto kogo oszukał?
Sprawa rzekomego oszustwa 

ma swój początek w 1993 roku, 
kiedy Jachnik zatrudnia się w fi rmie 
Jana Niemczyka, importującej wło-
skie wina. Jako że właściciel ma 
problemy fi nansowe, a Jachnik po 
trzech latach spędzonych we Wło-
szech dysponuje dużymi oszczęd-
nościami, decyduje się pożyczyć 
mu kilkakrotnie spore sumy. 18 
maja 1994 roku obaj podsumowują 
powstałe zobowiązania i podpisują 
umowę pożyczki. Właściciel fi rmy 
jest winny Jachnikowi w sumie 38 
tys. dolarów.

- Do dziś tych pieniędzy nie od-
zyskałem - twierdzi Jachnik. - Zwo-
dził mnie latami, proponował nawet 
zwrot długu w postaci udziałów w 
fi rmie, ale nigdy nie wywiązał się z 
obietnicy. Pod koniec 1999 r. posta-
nowiłem iść z tą sprawą do sądu.

Kiedy Jachnik uzyskał sądowy 
nakaz zapłaty, właściciel fi rmy wi-
niarskiej przystąpił do kontrataku. 
Przez adwokata zawiadomił sąd, 
a potem prokuraturę w Bielsku o 
próbie oszustwa. Choć nie miał po-
kwitowania spłaty długu, twierdził, 
że Jachnik już w tydzień po spisaniu 
umowy odebrał całą sumę, oddał 
oryginał umowy, po czym zgłosił się 
z pieniędzmi do bielskiego oddziału 
Banku Śląskiego, gdzie wpłacił je 
na konto.

- Zupełnie nie rozumiem, dla-
czego prokuratura zaangażowała 
się w tę sprawę. To był klasyczny 
spór między stronami umowy, który 
powinien rozstrzygnąć sąd cywilny - 
uważa prof. Zbigniew Ćwiąkalski z 
Katedry Prawa Karnego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

A jednak prokuratura rozpoczęła 
własne postępowanie. I to pomimo 
że właściciel fi rmy nagle zmienił wer-
sję wydarzeń. Okazało się bowiem, 
że Jachnik nie mógł przyjąć od niego 
pieniędzy 24 maja, ponieważ leżał w 
szpitalu. Kiedy fakt ten wyszedł na 
jaw, pojawiła się nowa wersja, w któ-
rej to nie Jachnik odbierał pieniądze, 
ale jego żona. Prowadzone przez 
prokuratora Marka Sosnowskiego 
śledztwo było jednak bardzo dziwne. 
O decyzjach podejmowanych przez 
niego zawczasu wiedział adwokat 
Niemczyka Jan Miszkurka.

Choć sprawę wszczęto dopiero 
28 kwietnia 2000 r., Miszkurka już 
10 dni wcześniej pisał o tym w pi-
śmie do sądu cywilnego, wnosząc 
o zawieszenie postępowania do 
czasu wyjaśnienia sprawy kar-
nej. Mało tego, choć Jachnikowi 
dopiero 31 sierpnia postawiono 
zarzut oszustwa, adwokat pisał o 
tym fakcie do sądu cywilnego już 
dzień wcześniej.

Ostatecznie jednak prokurator 
Sosnowski postanowił umorzyć 
sprawę przeciwko Jachnikowi. 
Uznał, że wyjaśni ją sąd cywilny, 
który jako pierwszy zajmował się 
długiem. I kiedy historia wydawała 
się zakończona, w sprawę włączył 
się Twardowski. Pół roku po umorze-
niu rozpatrzył zażalenie adwokata 
Niemczyka i nakazał Sosnowskiemu 
kontynuować śledztwo. Sosnowski 
wykonał polecenie, po czym zawiesił 
śledztwo do zakończenia sprawy cy-
wilnej. I znowu Twardowski uchylił to 
postanowienie. Sosnowski ponow-
nie wszczął postępowanie i znowu je 
umorzył. Twardowski jednak nie dał 
za wygraną i nakazał po raz kolejny 
je wznowić.

Wtedy Jachnik postanowił za-
grać va banque. Napisał skargę na 
Twardowskiego do ministra spra-
wiedliwości (wtedy Barbary Piwnik) 
i przypomniał historię wypadku. Zło-
żył też wniosek o wyłączenie Twar-
dowskiego ze swojej sprawy, także 
w nim pisząc o procesie karnym pro-
kuratora. Efekt był przeciwny do za-
mierzonego. Prokuratura przyspie-
szyła. 18 grudnia 2001 r. Sosnowski 
na polecenie Twardowskiego złożył 
w sądzie akt oskarżenia.

Kilka dni wcześniej Sosnowskie-
go odwiedził Jachnik, uzbrojony w 
magnetofon. Nagranie z tej rozmo-
wy jest kompromitujące dla Sosnow-
skiego. 

Oto jego fragment:

Prokurator: - Sporządzając akt 
oskarżenia, ja po prostu przepiszę 
uzasadnienie prokuratora Twardow-
skiego.

Jachnik: - Czyli rozumiem, że 
pan się w tym momencie nie kie-
ruje swoim rozumem i etyką, tylko 
poleceniem prokuratora Twardow-
skiego?

Prokurator: - Ja jestem związa-
ny orzeczeniem, orzeczeniem in-
stancyjnym, z którego wynika taka 
decyzja.

Fałszywe oskarżenia
Sosnowski sporządzając akt 

oskarżenia wykorzystał jeden bar-
dzo ważny element. Było nim pismo 
z Banku Śląskiego. Pismo, które za-
początkowało ciąg nieprawdopodob-
nych wręcz wydarzeń. 

Jeszcze przed postawieniem 
pierwszych zarzutów Jachnikowi 
prokurator Sosnowski wystąpił 
do Banku Śląskiego o ujawnienie 
wszystkich wpłat dolarowych, ja-
kich w 1994 r. dokonał na swoje 
konto Jachnik. Chciał w ten sposób 
sprawdzić wersję o zatrzymaniu 
fałszywego banknotu Jachnikowi. 
Odpowiedź była podejrzanie szyb-
ka. Już następnego dnia ówczesny 
dyr. bielskiego oddziału banku, Ja-
nusz Martyniewicz przysłał pismo. 
Nie odpowiedział jednak na pytanie 
prokuratora o transakcje Jachnika, 
ale udzielił informacji na temat jego 
żony Janiny. Co ciekawe, odpowiedź 
dotyczyła tylko jednego zdarzenia: 
wpłaty 38 tys. dolarów, jakiej miała 
rzekomo dokonać żona Jachnika 27 
maja 1999 r. Pojawiła się też druga 
informacja, z której wynikało, że tego 
samego dnia, czyli tuż po operacji 
chirurgicznej, Jerzy Jachnik opuścił 
potajemnie szpital i pojawił się w 
banku, gdzie kasjerka zatrzymała 
mu 100 dolarów, podejrzewając, że 
banknot nie jest autentyczny. Pismo 
z banku było przekonywające. Może 
nie były to niezbite dowody oddania 
długu, ale co najmniej mocne po-
szlaki.

Kłopot w tym, że dyr. Martyniewicz 
napisał nieprawdę. Jachnikowi nie za-
trzymano fałszywki - bank zmuszony 
był wycofać się z tej informacji. Nie 
rozbiło to jednak scenariusza proku-
ratury. Ostał się bowiem jeszcze je-
den hak na Jachnika, czyli rzekome 
potwierdzenie wpłaty 38 tys. dolarów 
na konto żony.

Nikomu w prokuraturze nie wy-
dało się podejrzane, dlaczego bank 
pytany o Jachnika i jego wpłaty za 
cały rok złamał prawo bankowe i 
udzielił informacji na temat jego żony, 
wobec której nie toczyło się żadne 
postępowanie. W dodatku napisał 
tylko o jednej wpłacie, tak jakby 
wiedział, jakiej informacji oczekuje 

prokuratura. Nikt nie zastanowił się 
nad tym, że rzekomy dowód wpłaty 
w rzeczywistości był niepotwierdzoną 
przez nikogo kserokopią. Nikt też nie 
zwrócił uwagi, że pracownicy banku 
nie są w stanie dotrzeć do oryginału 
tego dokumentu, twierdząc, iż zgod-
nie z prawem zniszczyli go po pięciu 
latach. Nikt nie zapytał, jakim cudem 
i w jakim celu uchowało się w takim 
razie to tajemnicze ksero.

Jednak prokuraturze niepotrzeb-
ne były te wątpliwości. Miała ksero z 
banku i postanowiła je wykorzystać. 
Tak samo jak zeznania świadków, 
choć niemal z każdym kolejnym 
przesłuchaniem w prokuraturze, a 
potem w sądzie, zmieniali oni wer-
sje wydarzeń.

Na te wszystkie absurdy zwrócił 
uwagę dopiero prokurator Mate-
usz Wolny, który po przeniesieniu 
Sosnowskiego do Oświęcimia i 
wyłączeniu się z procesu kolejnego 
prokuratora przejął sprawę w 2005 
r. Wolny postanowił zbadać spra-
wę tajemniczej kserokopii. Napisał 
wniosek do banku o ujawnienie 
wszystkich informacji związanych 
z rachunkiem Grażyny Jachnik, 
po czym podał numer widniejący 
na kserokopii rzekomego dowodu 
wpłaty. 6 czerwca 2005 r. z depar-
tamentu prawnego Banku Śląskiego 
przyszła odpowiedź. Wynikało z niej, 
że Grażyna Jachnik nie była posiada-
czem takiego rachunku! A więc ktoś, 
kto spreparował ksero z podpisem 
Jachnikowej, wpisał nieprawidłowy 
numer konta.

Jachnikowa sama nie zauważyła, 
że na kserokopii jest zły numer, bo w 
październiku 1994 r., już po rzekomej 
wpłacie, Bank Śląski w związku ze 
zmianą systemu informatycznego 
zmienił także numery kont swoich 
klientów. W chwili rozpoczęcia śledz-
twa w 2001 r. konto pani Jachnik mia-
ło już zupełnie inny numer i kobieta 
nie pamiętała wcześniejszego nu-
meru sprzed sześciu lat. Dopiero po 
szokującym oświadczeniu banku, że 
konto z kserokopii nie należy do niej, 
odnalazła stary wniosek o otwarcie 
rachunku. I rzeczywiście, okazało się, 
że przed październikiem 1994 roku jej 
konto miało inny numer niż ten wid-
niejący na kopii. Ksero musiało więc 
być fałszywką.

Bielska ośmiornica
Kiedy prokurator Wolny prze-

analizował cały materiał dowodo-
wy, zrozumiał, że akt oskarżenia 
sporządzony przez Sosnowskiego 
nie trzyma się kupy. Zainteresował 
się dyrektorem banku, bez którego 
pisma nie dałoby się oskarżyć Jach-
nika, i postawił mu zarzut tworzenia 
fałszywych dowodów.

Przesłuchiwani przez Wolnego, 
a potem w sądzie koledzy Marty-
niewicza z banku (on sam już tam 

nie pracuje) starali się dowieść, że 
konto, które - jak się okazało - nie 
jest kontem Jachnikowej, jednak 
nim jest. Wdali się przy tym w tak 
skomplikowane dywagacje, że się 
w nich pogubili. Na przedostatniej 
rozprawie prokurator Wolny zażądał, 
by sąd „zakończył tę farsę” i uniewin-
nił Jachnika. Zaś na koniec procesu 
wygłosił dwugodzinną mowę, w której 
nie pozostawił suchej nitki na pracow-
nikach banku, usiłujących wybielić 
Martyniewicza. Mówił wprost: „Całe 
to towarzystwo jest powiązane i nie 
spodziewajmy się, proszę Sądu, że 
któryś z tych ludzi cokolwiek powie na 
swojego długoletniego kolegę”. (…)

31 lipca w sądzie w Żywcu zapadł 
wyrok. Mimo wniosku prokuratura o 
uniewinnienie Jachnik został skazany. 
Sąd uznał za prawdziwą kopię rzeko-
mej wpłaty 38 tys. dolarów.

- Niezwykle rzadko się zdarza, by 
prokurator składał wniosek o uniewin-
nienie oskarżonego. Jednak pierwszy 
raz spotykam się z przypadkiem, by 
sąd pomimo takiego stanowiska 
prokuratury wydał wyrok skazujący. 
I na dodatek nie odniósł się w uza-
sadnieniu do bardzo szczegółowej 
argumentacji prokuratora - mówi prof. 
Zbigniew Hołda, karnista, ekspert 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Prokurator Twardowski odmówił 
rozmowy z „Newsweekiem”. Od jego 
znajomych wiemy, że kategorycznie 
wypiera się, by w 2001 r. wiedział 
cokolwiek o związkach Jachnika 
z rodzicami zmarłego archeologa. 
Po interwencji „Newsweeka” Jerzy 
Zientek, dyr. Biura Postępowania 
Przygotowawczego w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, zlecił Prokuraturze 
Apelacyjnej w Katowicach objęcie 
kontrolą wszystkich działań prokura-
tury, jakie zostały podjęte w sprawie 
Jachnika.

Źródło: Newsweek 24.09.2006 

Śródtytuły pochodzą 
od redakcji  Raportu

Jerzy Jachnik jest obecnie po-
słem, wszedł do Sejmu w paździer-
niku 2015 r. z listy Kukiz’15. Został w 
końcu uniewinniony z zarzutu oszu-
stwa, pieniędzy nie odzyskał.  

Proces przeciwko dyrektorowi 
bielskiego oddziału Banku Śląskiego 
toczył się 17 lat i uległ przedawnieniu. 

Zbigniew Twardowski nadal jest 
prokuratorem. 

Jan Niemczyk – został w 2009 r. 
skazany w innych procesach kar-
nych  na bezwzględną karę 5,5 roku 
pozbawienia wolności. Pomimo tego 
nie siedzi w więzieniu. Prowadził do 
niedawna kancelarię prawną. 

Art. 2 Konstytucji RP brzmi: 
„Rzeczpospolita Polska jest demo-
kratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady spra-
wiedliwości społecznej.”


