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Rekomendacja wydania,  

– proszę bardzo! Dla tych, którzy mi wierzą i...zazdroszczą. 

Przeżyte i wypracowane godziny z okresu 26 lat ‘w służbie 

władzy‘ pozwoliły otworzyć mi wszystkie drzwi, jestem 

dalej własnym nauczycielem, nie przestając być uczniem: 

praktykiem-prawnikiem. W miejsce nieformalnego zakazu 

wykonywania wolnego zawodu przez okres 9 lat – władza korzysta z mojej 

wiedzy i wyzwala emocje. Wiedza uzyskana z tej ‘służby’ stała się 

paliwem, która zbliża mnie do własnych celów. Ta wiedza jest we mnie  

i proponuję każdemu z Was, moi drodzy, walczyć, doświadczać, poznawać, 

albowiem nikt tego za was nie zrobi – tak jak nikt nie może za was żyć, 

tworzyć i kochać. 

W starciu jednak z władzą i wg Jej mniemania – dla Niej jestem n i k i m.   

Ewa Małysiak. 
 
 

Niniejsze jest DOWODEM w kontunuowaniu i prowadzeniu działalności pożytku 

publicznego od roku 2009 w obszarze: Kod PKD-9499-Z działalność pozostałych 

organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana:  

‘wypracowywania standardów i ogólnych zasad monitoringu społecznego  

w obszarze stosowania prawa – obywatel/ngo, jst.’ 

 

W dniu 19.07.2019r. p Ewa Burzyńska – Rzucidło, BIEGŁA SĄDOWA po czasie 

20 min mojej narracji w przedmiocie 26 letniego zaangażowania w sprawie 

przekazania mienia na majątek Skarbu Państwa, odpowiedziała: to trudne 

sprawy. Przed SĄDEM w dniu 14.10.2019r., stwierdziła: ‘chora z urojenia’. 
 
 

 

W dniu 19.07.2018r.  lek med. psychiatra Anna Markiewicz podczas godzinnej 

rozmowy ponoć ‘z chorą z urojenia’ nie dość, że nie stwierdziła objawów 

chorobowych, to jeszcze zadała fundamentalne zapytanie: „to jak to –  mówi 

pani, że pani ma kłopoty sądowo-prokuratorskie a sąd przez 9 lat nie pozwala 

zgłoszonym do KRS 18 osobom prowadzić działalności gospodarczej”? Ten fakt, 

to FAKT niepodważalny, służący wrogiemu przejęciu prywatnej firmy – korupcja 

gospodarcza i urzędnicza udowodniona postanowieniem z dnia 26.06.2019r. spod 

sygn. KR XI Ns-Rej. KRS 9987/13/933 (UWAGA: z roku 2013 trwa nadal)  

w SO Kraków pod zarządem sędzi Barbary Baran i sędzi Beaty Morawiec [sic!]. 
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Prawda materialna i faktyczna 
Tytuł niniejszego wdania, głównie odnosi się do osób piastujących zawód 

zaufania publicznego: SĘDZIA. Zawód, sowicie opłacany m.in. z podatków 

przedsiębiorców, a zatem bez wątpliwości każde stanowisko pracy, 

każdego sędziego jest ‘sponsorowane’ przez przedsiębiorców. 

PREJUDYKATY 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999r., 

sygn. K. 1/98 

„Niezależność i bezstronność wymiaru sprawiedliwości jest b a r d z i e j 

prawem obywateli korzystających z wymiaru sprawiedliwości, niż 

przywilejem sądownictwa stworzonym dla niego samego…stronniczość to 

stan  p s y c h i c z n y  sędziego, mogący się uzewnętrzniać w większym 

lub mniejszym stopniu. Stąd też zagrożenia bezstronności dają się 

zobiektywizować tylko w ograniczonym zakresie. Przyczyny stronniczości 

są bowiem zróżnicowane, a przez to nie dające się do końca zdefiniować, 

tak dalece, jak zawsze natura każdego człowieka czyni go w różnych 

sytuacjach – w sposób mniej lub bardziej uświadomiony – stronniczym”.  
 

 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 1973r. 

sygn.  II CZ 135/73,  

„wyłączenie sędziego z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do 

bezstronności, ma na celu wyeliminowanie nie tylko wątpliwości stron, ale 

także wątpliwości samego sędziego, który może obawiać się, że jego 

rozstrzygnięcie nie będzie wolne od subiektywizmu” – teza powtórzona  

w dniu 29.10.1993r.: „Stosunek osobisty, o jakim mowa w art. 49 kpc, 

nie musi wynikać z bezpośredniej znajomości lub bliskiego związku 

sędziego i osoby występującej w procesie w charakterze strony, lecz może 

być tylko pochodną zaistniałej sytuacji interpersonalnej, która doprowadza 

do wywołania wątpliwości co do bezstronności sędziego. Orzeczenie  

o wyłączeniu jest  n i e z b ę d n e  zawsze wtedy, gdy przynajmniej  

u jednej ze stron powstało choćby subiektywne - ale uzasadnione – 

wątpienie o bezstronności sędziego.”  
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Tymczasem - co na to władza? 

W Apelacji Krakowskiej, konkretnie w jednostce organizacyjnej: Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego (KRS) zalegają nasze dowody z wniosków, skarg, 

zażaleń do trwającej nieprzerwanie od dnia 8.03.2011r., tj. 9 rok  t y l k o 

1 sprawy rejestrowej, sprawy DEKLARATORYJNEGO wpisu zmian w CIKRS, 

potwierdzającego jedynie prawo powstałe w dniu 9.07.2003r.  

Wg merytorycznej treści z urzędowego dokumentu o sygn. Wiz.SO.-054-

405/18 z dnia 6.11.2018r., wg art. 192 kpc do jednej istoty sprawy od 

dnia 8.03.2011r. jest wytworzonych 31 sygnatur rejestrowych  

+ 4 dodatkowe sygn.: KR XI Ns Rej. KRS 8814/19/329, KR XI Ns Rej. KRS 

34119/18/361, KR XI Ns-Rej. KRS 16276/19/316 i KR XI Ns-Rej. KRS 

22286/19/390.  

W aktach Sądu Odwoławczego II instancji jako nadzoru judykacyjnego 

nad KRS wytworzono 28 sygnatur akt wg pisma naszego z dnia 

29.03.2019r. spod sygn. XII Gz 868/18 + 3 dodatkowe sygn.:  

XII Gz 199/19,  XII Gz 430/19 i XII Ga 352/19 co oznacza, że z art. 192 

kpc w jednej sprawie rejestrowej i z jednym elementem w trybie 

nieprocesowym wytworzono w Apelacji Krakowskiej łącznie  

66 sygnatur akt [sic!] 

‘Hamulcową’ od 9 lat jest sędzia Małgorzata Szmudzińska wraz  

z nadzorem judykacyjnym ‘klepią sfałszowane’ postanowienia  

w przedmiocie umożliwienia nam prowadzenia działalności gospodarczej 

na wolnym rynku EU i RP. Łącznie, jako sąd krakowski wprowadzają od 

dnia 8.03.2011r., w system POLSKIEGO wymiaru sprawiedliwości BRAK 

PRAWORZĄDNOŚCI, naruszając Kartę praw podstawowych Unii 

Europejskiej 2010/C 83/02 z art. 12,  z art. 15, z art. 16, z art. 17 

szczególnie treści całego tytułu VI: ‘WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI’ spod 

linku:https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/ka

rta.pdf Działania powyższe realizują wrogie przejęcie cudzej, prywatnej  

i 16-letniej firmy metodą ‘na kuratora’ z wykazywanymi zarzutami  

https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/karta.pdf
https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/karta.pdf
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i dowodami w tych 66 sygnaturach akt a te są skutecznie pomijane  

w orzeczeniach od 9 lat.  

W orzeczeniu spod sygn. akt XII Gz 430/19 z dnia 4.09.2019r.,  

dotyczącej sprawy już prawomocnie osądzonej w dniu 15.01.2018r.  wg 

sygn. XII Gz 727/17 (do dowodów sygn. KR XI Rej. KRS 35240/15/878,  

tj. Protokołu nr 21/2015 z dnia 23.06.2015r. wraz z Uchwałą nr 3,  

a zatem w zw. prawomocną akceptacją składu osób funkcyjnych podmiotu 

prawa gospodarczego dokonano już wpisu wg stanu na dzień 2012r.,  

tj. wpisu wzmianki dotyczącej sprawozdań OPP za rok 2014r.) – 3 sędziów 

o r z e k ł o, że jak zmian danych osobowych od 2011r. (opłaconych 

10.03.2011r.) SSR Małgorzata Szmudzińska nie ujawniła/ wpisała do 

CIKRS – to dane te nie istnieją [sic!].  

Akta powyższe m o ż n a teoretycznie pozyskać na – WNIOSEK 

o UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ na zasadzie z art.  

61 Konstytucji RP do art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), 

praktycznie – jako że sprawa jest niezakończona już 9 rok, dostęp do nich 

jest prawem zakazany.  

 

O F E R T A 

Zatem, aby akt tych nie zmielono – każdego zainteresowanego ich treścią 

merytoryczną i na prośbę każdego, ustanowimy uczestnikiem koniecznym  

w sprawie deklaratoryjnego wpisu zmian wg linku: 

http://www.gszz.pl/docs/deklaracja.pdf 

 

Kraków, dnia 17 października 2012r.  
 

Pan 

Jarosław Gowin 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1, 31-133 Kraków 
 

Sygn. akt  

1. KR XI Ns Rej KRS 11078/12/540 

2. KR XI Ns Rej. KRS 10196/12/410 

http://www.gszz.pl/docs/deklaracja.pdf
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3. KR XI Rej. KRS 9944/12/443 

4. KR XI Ns-Rej. KRS 1/12/408 

5. KR XI Ns-Rej. KRS 4305/11/596 

6. XII S 6/11 (KR XI Ns-Rej. KRS 4305/11/596) 
 

Skarżąca:  Galicyjska Szkoła Zdrowia, ul Prądnicka 31, 31-202 Kraków 

          Nr KRS 179713 

DOTYCZY 

1. WNIOSEK przedsiębiorstwa społecznego o oddelegowanie Doradcy 

Ministra Sprawiedliwości p Macieja Schaba do przeprowadzenia kontroli 

w ramach nadzoru judykacyjnego nad działaniem Sądu Rejonowego 

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Kraków ul. Przy Rondzie 7. 

2. Zawiadamiamy, że celem powyższego sądu jest od dnia 8 marca 

2011 roku nie dopuszczenie do AKTUALIZACJI zmian w KRS:  

DOWÓD 6 sygnatur w notorii urzędowej.  

3. Udzielenie pisemnej informacji z przeprowadzonej kontroli na 

okoliczność stwierdzenia KOMU personalnie ZALEŻY na przewlekłości 

postępowania w tym zdefiniowanie celu takiego działania poprzez 

dodatkowe przesłuchanie sędziów XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w sprawie w tym wydanie oceny, interpretacji 

przepisów do całości sprawy i upublicznienie jej.  

Czyżby jednak istnieje ‘sitwa’ w tak wysokich strukturach 

Państwa Polskiego? 

4. Włączenie niniejszej sprawy do oddelegowania już Doradcy Ministra 

Sprawiedliwości p Macieja Schaba na spotkaniu w dniu 29 bm o godz. 

11:00, gdzie  celem spotkania są zgłoszone sprawy przez 4 osoby: 

vide http://maciejka.nowyekran.pl/post/77038,2012-10-16-wniosek-

do-jaroslawa-gowina-o-oddelegowanie-macieja-schaba z powołaniem 

się na Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
 

UZASADNIENIE: 

I. Co to jest GSzZ? 

http://maciejka.nowyekran.pl/post/77038,2012-10-16-wniosek-do-jaroslawa-gowina-o-oddelegowanie-macieja-schaba
http://maciejka.nowyekran.pl/post/77038,2012-10-16-wniosek-do-jaroslawa-gowina-o-oddelegowanie-macieja-schaba
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Galicyjska Szkoła Zdrowia (GSzZ) powstała w 2003 r. Jest od dnia 

1.08.2007 roku ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO, podmiotem 

prawa gospodarczego i Niepubliczną Instytucją Szkoleniową wpisaną pod 

nr 2.12/00140/2007, prowadzącą działalność edukacyjną w zakresie: 

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Oferta GSzZ, to specjalistyczne 

szkolenia biznesowe, m.in. z obszaru prawa i finansów. 

GSzZ funkcjonuje bez dotacji z UE od 2003r. [30 złożonych projektów do 

POKLw Małopolsce; brak lobbysty]. Po 6 latach istnienia na rynku pracy  

w tym kontraktach z JST w Małopolsce – asystent profesora UJ wraz z nim  

i byłymi członkami przedsiębiorstwa społecznego POWZIĘLI DECYZJĘ  

o przejęciu firmy od jej założycieli. Pomówienia zarządu trwają od 2009r., 

pomimo spraw sądowo-prokuratorskich.  
 

[UWAGA:  

Ostatnie potwierdzenie z dnia 28.10.2019r. sprawa z art.232 kk do 241 kk 

trafia p o n o w n i e, po roku 2013r. do kierownik Tyżuk spod sygn.  

PO II Dsn 120.2019r. ”zgodnie z właściwością przekazuję – celem 

określenia ich charakteru i stosownego rozpoznawania”, doręczone 

30.10.2019r.] 
 

W ramach dostosowania się do rynku pracy od listopada 2009r. GSzZ jest 

organizacją strażniczą  ‘Watchdog’ z obszaru wypracowania standardów  

i ogólnych zasad monitoringu społecznego w obszarze stosowania prawa. 

Obszar monitorowany przez  GSzZ,  m.in.: wobec jednostek samorządu 

terytorialnego (Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd 

terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez 

Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”). 

Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej (ES), podmioty prawa 

gospodarczego  – takie jak ‘Galicyjska Szkoła Zdrowia’ z wypracowaną 

marką OPP są w rozumieniu PODSTAW działań merytorycznych ideą  

i trendem w walce z wykluczeniem społeczno - zawodowym. Pierwsze 

podejście – naukowe, wypracowano w PIW EQUAL (projekty finansowane 

ze środków pomocowych Unii Europejskiej z zasady innowacyjne, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
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opracowały i testowały nowatorskie, niestandardowe sposoby 

AKTYWOWANIA społeczeństwa do pracy na własny rachunek). Oznacza to, 

że każdy z członków takiej społeczności wnosi do pracy zespołowej, 

zgodnie z zapisami art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju: „zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 

realizujące wspólnie projekt”. 

Teraz działania takie są potrzebą w dobie kryzysu gospodarczego; nauka 

przedsiębiorczości, gospodarki - biznesu. Istota ES znajduję się pomiędzy 

sektorem publicznym a prywatnym, formalnie działając w zgodzie  

z krajowym i unijnym prawodawstwem. Kontinuum tezy; ES ma cechy 

charakterystyczne dla sektora prywatnego - efektywność (SKUTECZNIE 

działa na zasadzie wymiany dóbr o równej wartości) oraz dla sektora 

publicznego - równość (działa na zasadzie redystrybucji dóbr). ES stanowi 

odrębny sektor (III, NGO), który cechuje solidarność, bowiem działa na 

zasadzie wspólnotowości, gdyż opiera się na wspólnej pracy i redystrybucji 

zysku. Funkcjonowanie podmiotów ES (sp-nie socjalne, fundacje, 

stowarzyszenia), dookreślają kryteria ekonomiczne: 

-  stała działalność mająca na celu produkcję dóbr i/lub sprzedaż usług 

-  wysoki stopień autonomii działania 

-  ponoszenie znacznego ryzyka ekonomicznego. 

oraz społeczne: 

-  jasny cel pracy dla potrzeb lokalnych 

-  inicjatywa zainicjowana oddolnie przez grupę ludzi 

-  proces decyzyjny nieopierający się na posiadanym kapitale 

- partycypująca natura podmiotów ES, włączająca różne grupy odbiorców 

w strukturę przedsiębiorstwa (definicja z PIW EQUAL). Wypracowano 

skuteczne modele w Grupach Partnerskich na rzecz rozwoju w celu 

tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego 

do nich dostępu (z warunkiem partnerstwa!) i angażowania grup 

dyskryminowanych w działania partnerstwa (empowerment), oznacza to 

że nie wyręcza żadnego z członków w samodzielnych działaniach, 

a jedynie motywuje i wspiera w ich realizacji. Inne rozumienie 
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przepisów prawa o ES (non-profit) stawia pod znakiem zapytania ich 

funkcję i kwalifikuje do roli przedsiębiorstw o znaczeniu komercyjnym 

na rynku pracy. 

II. Legitymacja dla delegowania do kontroli w ramach nadzoru 

judykacyjnego: celem nadzoru judykacyjnego jest niedopuszczenie 

do umacniania się wyroków niezgodnych z prawem, niedopuszczenie 

do rozbieżności w orzecznictwie.  

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 41 par. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 

poz. 1070 z późn. zm.), zostało wydane rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 późn. zm.), który w par. 95 

ust. 1 przewiduje, że akta sprawy (...) przesyła się na każde żądanie 

po wykonaniu niezbędnych czynności w sprawie: prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowi sprawiedliwości, Sądowi 

Najwyższemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka 

oraz sądowi odwoławczemu. Przepis ten stanowi jeden  

z instrumentów pozwalających ministrowi sprawiedliwości 

realizować zadania ustawowe.   

 

KTO zgadnie,  

jaka jest reakcja byłego Ministra Sprawiedliwości z Platformy 

Obywatelskiej do 2019 roku na powyższą ‘petycję’ z roku 2012??? 
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Media 
1. WOW - gruchnęło!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjSOw8CVS0c 
 

W dniu 23.09.2019r. SUPERWIZJER TVN ujawnił kulisy majątku nowego 

Prezesa NIK pod nazwą: „Pancerny Marian i pokoje na godziny”.  

I cóż z tego? Każdemu wolno mieć majątek, lecz opinię publiczną 

zszokował związek właściciela nieruchomości w Krakowie ‘z miejscowym 

światem przestępczym’. W 2005 roku ‘wspólnicy’ właściciela 

nieruchomości zostali skazani przez krakowski SĄD.  

Wg mnie, jest to pierwsza odsłona krakowskich reprywatyzacji. 

 

2. Wyłudzanie kamieniec z mienia pożydowskiego 
 
 

http://telewizjarepublika.pl/gadowski-afera-reprywatyzacyjna-to-

gospodarczy-antysemityzm-iii-rp-rowniez-rzadu-po-psl,51109.html 
 

W dniu 10.07.2017r., publicysta Witold Gadowski ostrzega ”Afera 

reprywatyzacyjna to gospodarczy antysemityzm III RP, również rządu  

PO-PSL”.  

wypis 

„postkomunistyczne hieny, najczęściej powiązane ze służbami, żerowały 

na tym. Przed chwilą wróciłem z radia, gdzie prowadziłem audycję z panią, 

która działa w stowarzyszeniach lokatorskich. Ona nam powiedziała takie 

rzeczy, że pan poseł Kropiwnicki stracił rezon i powiedział, że to wszystko 

wymaga zbadania. Ona powiedziała, że to nie tylko sprawa Jolanty 

Brzeskiej, ale niedawno pobity został jeden z kluczowych 

świadków, za to, że chciał zeznawać. Kilka miesięcy temu 

zgłoszono to do ABW. Wedle wyliczeń tego społecznego komitetu mowa  

o wyłudzeniu nieruchomości wartych 4 miliardy złotych. To ma strukturę 

piramidy, a prawnicy teraz zamykani to dolne piętro tej piramidy. To jest 

zorganizowane jak dobre przedsiębiorstwo, są departamenty zajmujące 

się różnymi sprawami. Sceny jak z filmów sensacyjnych, a my o tym nie 

słyszeliśmy – dodał publicysta. 

"To wszystko była czysta fikcja" 

https://www.youtube.com/watch?v=TjSOw8CVS0c
http://telewizjarepublika.pl/gadowski-afera-reprywatyzacyjna-to-gospodarczy-antysemityzm-iii-rp-rowniez-rzadu-po-psl,51109.html
http://telewizjarepublika.pl/gadowski-afera-reprywatyzacyjna-to-gospodarczy-antysemityzm-iii-rp-rowniez-rzadu-po-psl,51109.html
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Marcin Bąk zadał pytanie o to, czy tego typu sprawy na południu Polski 

zostaną kiedyś wyjaśnione. – To były tak bezczelne sprawy, np. kamienica 

przy ul. Długiej, przejęta przez właścicielkę z Hamburga, która udzieliła 

pełnomocnictw. Okazało się, że ta kobieta nie mieszkała w Hamburgu, że 

takiej ulicy w Hamburgu, jaka była podana w pełnomocnictwie nawet nie 

ma”. 

 

3. Sprawa dla ABW 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhxsc5u3ZF8&t=194s  
 

W dniu 24.10.2012r. „Sprawa dla ABW dr Zbigniew Kękuś demaskuje 

reprywatyzację Tuska”. https://www.youtube.com/watch?v=rLsOV4koH1c  

W tle nagrania słychać głosy mieszkańców: „…nielegalny przekręt  

w przejęciu 700 kamienic w Krakowie. To jest mafia, są w niej adwokaci, 

sędziowie…” 

 

4. Jak pozbyć się ludzi niewygodnych  
 

https://opinie.wp.pl/machina-niesprawiedliwosci-tak-wyglada-polskie-

polowanie-z-nagonka-6364333564147329a 

wypis: 

„- Tomasz Szafrański już raz stał się ofiarą nagonki. Podobnie jak dziś, 

uruchomiono ją, gdy stanął na drodze wpływowego układu sędziowsko-

politycznego – mówi nam jeden z sędziów, który kilkanaście lat temu 

pracował z nim w krakowskim sądzie. Spotkaliśmy się z kilkunastoma 

sędziami pamiętającymi, jak próbowano wyrzucić ze środowiska 

prawniczego człowieka, który po prostu chciał być uczciwy. 

- Kilkanaście lat temu nadepnął na odcisk lokalnemu układowi, dziś 

całej "nadzwyczajnej kaście", która liczy, że TSUE uratuje jej wpływy – 

przekonuje jeden z nich. 

Procesy z polityką w tle 

Kłopoty Tomasza Szafrańskiego rozpoczęły się, kiedy w krakowskim 

Sądzie Rejonowym prowadził dwa procesy o politycznym zabarwieniu. 

Pierwszy dotyczył działaczy Ligi Republikańskiej, którzy podczas 

uroczystości 3 Maja mieli znieważyć i spoliczkować posła SLD Andrzeja 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhxsc5u3ZF8&t=194s
https://www.youtube.com/watch?v=rLsOV4koH1c
https://opinie.wp.pl/machina-niesprawiedliwosci-tak-wyglada-polskie-polowanie-z-nagonka-6364333564147329a
https://opinie.wp.pl/machina-niesprawiedliwosci-tak-wyglada-polskie-polowanie-z-nagonka-6364333564147329a
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Urbańczyka. Sędzia uznał w kwietniu 2000r., że lewicowy polityk 

uczestniczył w nich jako osoba prywatna i właśnie na drodze prywatnej 

powinien domagać się zadośćuczynienia. Sprawę warunkowo umorzył. 

Sędziowie, którzy pracowali wówczas w krakowskim sądzie, wspominają, 

że takimi procesami interesowali się przełożeni sędziów. - W tej 

konkretnej sprawie oczekiwano, by prawicowi działacze zostali skazani. 

Wyrok, jaki wydał Tomasz Szafrański, wywołał wściekłość. 

Doszło nawet do sytuacji, że  p r e z e s jego sądu, publicznie na zebraniu 

sędziów, skrytykował orzeczenie słowami: "od nowych wykładni to jest 

Sąd Najwyższy, a jak się pracuje w sądzie rejonowym, to się 

powinno orzekać  t a k,  j a k  w akcie oskarżenia napisane". 

- Od tego czasu jasne było, że stał się on w naszym sądzie persona non 

grata - wspomina jeden z sędziów” 

Grzegorz Matuszewski , dnia 28.03.2019 

- były redaktor naczelny redakcji multimedialnej PAP,  

wcześniej dziennikarz "Życia Warszawy" i "Super Expressu" 

 

5. ‘Podział mienia’ z krakowskich kamienic na grupy 

https://krakow.onet.pl/jak-zbigniew-ziobro-wyjasnial-afere-

reprywatyzacyjna-w-krakowie/t9rf91z?fbclid=IwAR0MA1iC4Sjg6Na-

kH3h2P8NHvZSuNlavZPHFRk0-686ylUZiXKbBlZoewA 

wypis: 

„Skala budzących wątpliwości przejęć nieruchomości w Krakowie  m o ż e 

być większa niż w Warszawie. W Krakowie o losie kamienic decydują sądy,  

a nie miejscy urzędnicy. 

W mieście funkcjonuje kilka grup, które - według nieoficjalnych 

informacji - p o d z i e l i ł y nieformalnie miasto na swoje strefy wpływów. 

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił  

w listopadzie 2017 roku, że należy wyjaśnić wielką aferę związaną  

z przejmowaniem nieruchomości. W Krakowie trwa spór dot. prawa do 

500 nieruchomości. O ich pozostanie w zasobach Skarbu Państwa walczy 

21 pracowników urzędu miasta. Przeciwko sobie mają wpływowych 

biznesmenów i mecenasów. 

https://krakow.onet.pl/jak-zbigniew-ziobro-wyjasnial-afere-reprywatyzacyjna-w-krakowie/t9rf91z?fbclid=IwAR0MA1iC4Sjg6Na-kH3h2P8NHvZSuNlavZPHFRk0-686ylUZiXKbBlZoewA
https://krakow.onet.pl/jak-zbigniew-ziobro-wyjasnial-afere-reprywatyzacyjna-w-krakowie/t9rf91z?fbclid=IwAR0MA1iC4Sjg6Na-kH3h2P8NHvZSuNlavZPHFRk0-686ylUZiXKbBlZoewA
https://krakow.onet.pl/jak-zbigniew-ziobro-wyjasnial-afere-reprywatyzacyjna-w-krakowie/t9rf91z?fbclid=IwAR0MA1iC4Sjg6Na-kH3h2P8NHvZSuNlavZPHFRk0-686ylUZiXKbBlZoewA
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Pomóc mogłaby zmiana prawa, ale posłowie, senatorowie, ministerstwo 

sprawiedliwości, ministerstwo finansów "udają", że problemu nie ma. 

Szczyt reprywatyzacyjnego zamieszania przypadł na 2017 rok.  

W Warszawie powstała Komisja Weryfikacyjna, a w mediach politycy coraz 

częściej zaczęli mówić o tym, że problem dotyczy nie tylko stolicy. 

- W Krakowie, podobnie jak w Warszawie, mamy do czynienia z wielką 

aferą wyłudzeń nieruchomości. Całość tej wielkiej przestępczej działalności 

może rosnąć, bowiem  s k ł a d a n e zawiadomienia nie kończyły się 

rzetelnymi śledztwami i stawianiem winnych przed sądem, które  

w konsekwencji dałyby podstawy do odzyskania nieruchomości przez 

Skarb Państwa czy właścicieli prywatnych - ogłosił 4 października 2017 

roku na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro, 

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. 

Klęska wymiaru sprawiedliwości? 

Od tamtej konferencji prasowej minęło półtora roku. W tym czasie powstał 

specjalny zespół prokuratorsko-policyjny, w sprawę zaangażowano 

prokuratorów z siedmiu prokuratur z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza  

i Kielc. Do pomocy skierowano również policjantów z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a łącznie pod lupę wzięto ponad setkę 

spraw. Efekt? Blisko 70 z nich zostało umorzonych” 

Dawid Serafin, onet.pl – dnia 21.02.2019r. 

 

6.  Pieniądze publiczne dla osób poprawnych politycznie 

Podmioty prawa gospodarczego, obowiązane do składania wniosków  

o wpis zmian do KRS w celu uzyskania ‘licencji’ na działania w obrocie 

gospodarczym na wolnym runku UE i RP, wg procedur prawa działają od 

dnia podjęcia Uchwał ze swoim udziałem. Wpis urzędowy w CIKRS ma być 

dokonany najdalej do 30 dni. Wyznacznikiem dla reguł i warunków 

podejmowania Uchwał są: akty notarialne, umowy wspólników, statuty - 

tzn. zapisana w dokumentach chęć w tym wola osób fizycznych i prawnych 

oraz zgłoszenie tychże do organów władzy. Zatem, zgodnie z procedurami 

rejestracji – jest to przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.  

W Apelacji Krakowskiej dokonano jednak deklaratoryjnego wpisu zmian 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kulisy-przejmowania-kamienic-w-krakowie/8gs0c5v
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w 36 dni dla podmiotu o nr KRS 481129, podmiotu defraudującego 11 mln 

PLN z Budżetu Skarbu Państwa wg publicznego linku: 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-organizacji-zimowych-igrzysk-

olimpijskich-w-2022-roku-w-krakowie.html wbrew zapisom statutu tego 

podmiotu w zakresie terminów podejmowania Uchwał. Zgłoszenie tego 

faktu do organów ściągania w dniu 22.04.2014r., tj. winnych 

defraudacji środków publicznych zakończyło się odmową ścigania 

sprawców.  Eureka – przez kogo konkretnie??? 
 

6 a) DYSKRYMINACJA w różnym stosowaniu tych samych norm 

prawnych. 

Odpowiedź na powyższe zapytanie brzmi: łącznie przez tą samą władzę, 

która dba o to – aby przedsiębiorca o nr KRS 179713 nie mógł 9 rok 

prowadzić działalności gospodarczej na wolnym rynku UE i RP  

z  p r z y c z y n y braku deklaratywnego wpisu zmian w CIKRS. Zatem 

funkcjonariusze publiczni w Apelacji Krakowskiej działają naszą na szkodę 

z umyślnym zaniechaniem do art. 12.2 Ustawy o KRS, czym rażąco 

naruszają nasze już ZAREJESTROWANE cele statutowe poprzez 

nieformalny zakaz: 

 prowadzenia rachunku bankowego,  

 podpisywania umów z kontrahentami,  

 aplikowania po datacje,  

 pozyskiwania darowizn,  

 organizowanie zbiórek publicznych,  

w tym  

 ‘uczciwe’ do zapisów statutu ‘zbieranie’ składek członkowskich, etc., 
 

Związkiem przyczynowo - s k u t k o w y m w naszym przypadku jest 

posiadanie od dnia 9.05.2009 roku 28 m2 lokalu w tej f e r a l n e j 

kamienicy. Lokal wymaga kapitalnego remontu, przystosowującego owo 

pomieszczenie do lokalu użytkowego na cele statutowe podmiotu. 

Zgłoszeniem do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Apelacji Krakowskiej spod 

sygn. Kd.-72-108/18  tj. spraw ukrywanych dowodów od 2008 roku, wg 

działu DOWODY –  o c z e k u j e m y  na ciąg dalszy zdarzeń. 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-organizacji-zimowych-igrzysk-olimpijskich-w-2022-roku-w-krakowie.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-organizacji-zimowych-igrzysk-olimpijskich-w-2022-roku-w-krakowie.html


14 

 

Dowody 
Na uwagę zasługuje niezwykła okoliczność, iż nieruchomość Prądnicka 31 

stanowi tylko 0,5 części z pięciu części opisywanych przez prokurator Ewę 

Baran spod sygn. II Pc 21/03. 4,5 części tego majątku są w rękach osób 

trzecich a pełnomocnictwem z roku 1993 – objętym sprawą o sygn. akt  

IX Kp 287/14/K rzekomy właściciel upomina się tylko o tę połowę z jednej 

części, zapominając o całej reszcie swojego majątku, czyli 4,5 częściach… 

 

1.  R e p r y w a t y z a c j a 

 

A: 1 - 3 

3 karty,  k-7, k-8 i k-9 jako 3 urzędowe pisma z instytucji żydowskich, 

potwierdzające że nie ma spadkobierców po Jakubie Haubenstock, sygn. 

akt I Ns 1674/04/K i do sygn. akt I Ns 349/15/K są  d o w o d a m i   

w  sprawozdaniu z zarządu za rok 2008 wniesione przez kuratora 

spadku do sądu 21.01.2009r. 

Korespondują z dowodami – str. 24 - 26, 29 i 33 
 

B: 1 - 5 

W sprawozdaniu z zarządu za roku 2011 kurator spadku wnosi do 

sądu w dniu 31.01.2012r.  o ś w i a d c z e n i e  iż spadkobiercy sami 

zgłosili się do Niego NA TELEFON. Kuratora spadku ustanawia sędzia Marta 

Woźniak w dniu 17.11.2005r. w sprawie o sygn. akt  I Ns 1674/04/K dla 

Jakuba Haubenstocka zmarłego 7.05.2000r. wg aktu urodzenia syna Sula 

a wg aktu zgonu syna Mojżesza. W sygn. akt I Ns 1674/04/K poza 

wnioskiem z dnia 20.08.2010r. o przekazanie nieruchomości Prądnicka 31 

na majątek Skarbu Państwa są przedłożone  w dniu 18.03.2016r.  

p o n o w n i e   karty z akt spraw z 1997r. w ilości sztuk 11 wraz  

z materiałem porównawczym (B 4), który jest w aktach spraw od 

2003r. (karta w formacie A-4  z nadrukiem 5/2000 do daty zgonu w dniu 

7.05.2000r.) do 2 kart  o nr 39 i 46 (karty  są krótsze od formatu  

A-4 z brakiem nadruku identyfikującym datę śmierci) z akt sygn.  

I Ns 2127/12/K dający podstawę do twierdzenia o braku ich 

wiarygodności i stanowią  konieczność przeprowadzenia spod sygn. akt  
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I Ns 2124/13/K 4 wniosków zgłoszonych w sprawie jako uzasadnioną 

wątpliwość co do autentyczności 2 kart.  Sąd oddalił przeprowadzenie 

dowodu z przesłuchania 3 świadków na okoliczność braku spadkobierców. 

CZEGO SĄD SIĘ BOI??? 

Korespondują z dowodami – str. 27, 28, 30, 31 i 32 
 

 

C: 1 - 6 
 

O rozpoznanie sprawy z należytą starannością i żądanie rzetelnego 

odniesienia się do dowodów dotyczących reprywatyzacji z jej wątkiem 

bocznym wykonania deklaratoryjnego wpisu zmian w CIKRS  

– w n o s i m y do SSA Tomasza Szymańskiego, Z-cy Rzecznika 

Dyscyplinarnego dla Apelacji Krakowskiej oraz do Z-cy Prokuratora 

Generalnego Bogdana Święczkowskiego. Po 4 latach ‘leżakowania na 

półce’ sprawy karnej sygn. akt IX Kp 287/14/K nakazującej Prokuratowi 

rozpoznanie wiarygodności pełnomocnictwa z roku 1993, nadano  

sprawie sygn. PK II Dsn 355.2018. Sprawa w 5 roku ‘leżakowania na 

półce’…jest w toku! 

a) Kurator spadku w roku 2010r. wg dowodu z dnia 7.05.2014r. 

wyrzuconej na bruk rodziny Kalkowskich zna strategię niszczenia 

wiarygodności prezesa prywatnej firmy nr KRS 179713,  

a SSR Bogumiła Sroka wg postanowienia z dnia 27.04.2016r.  

XIV K 586/13  d o k ł a d n i e  ją realizuje, 

DOWÓD, który należy wziąć pod uwagę z urzędu: 

- 52 karty dwustronnie zapisane z dnia 21.09.2018r. sygn. akt RP III 

Ds.15.2018 prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi po 

interwencji z dnia 26.07.2018r. Zastępcy Prokuratora Generalnego sygn. 

PK II Dsn 355.2018 

b) Prokurator Ewa Baran, wg sygn. akt PO V 7.2016 w dniu 25.04.2016r. 

awansuje do prokuratury Regionalnej w Krakowie, zatem po 

‘opuszczeniu’ sprawy I Ns 1674/04/K a rzekome badanie przez biegłą 

sądową od leczenia uzależnień od alkoholu Kingi Zoła jest w dniu 

14.04.2016r. Biegli Wsołek i Wrońska ‘klepią’ opinię Zoła, która jako 
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świadek w sprawie  IC 2071/15  n i c  n i e  p a m i ę t a  z przebiegu 

rzekomego badania 

DOWÓD, który należy wziąć pod uwagę z urzędu: 

- 34 kart dwustronnie zapisane z dnia 31.07.2018r. sygn. akt II 1 Ko 

1337/18 

c) ‘Usłużni’ biegli sądowi wg treści merytorycznych ze sprawy sygn. akt 

II Kp 949/18/S ‘zamietli pod dywan’ orzeczenie biegłej sądowej, 

orzecznika ZUS Krystyny Sosińskiej - Stępniewskiej, lek. med 

specjalisty psychiatry: „badany zrównoważony, pamięć dobra, 

zaburzenia psychiczne nie stwierdza się” 

DOWÓD, który należy wziąć pod uwagę z urzędu: 

- 27 kart dwustronnie zapisane z dnia 12.03.2016r. sygn. akt XIV  

K 586/13/S 

d) SSO Elżbieta Jabłońska – Malik, referent sprawy IV Ka 694/17 pomija 

w całości 82 karty dwustronnie zapisane i dowody z apelacji z dnia 

8.05.2017r. oraz 20 kart dwustronnie zapisanych z dnia 3 lipca 2017r. 

do sprawy sygn. XIV K 586/13/S na okoliczność treści merytorycznych 

zwartych sygn. PK XIV Ko 311.2016. 

Korespondują z dowodami – str. 29 - 35 i 41 

 

2. D e k l a r a t o r y j n y wpis zmian w CIKRS z dnia 8.03.2011r., 

potwierdzający jedynie prawo powstałe w dniu 9.07.2003. 
 

D: 1 - 4 
 

O podrobienie parafy w dniu 8.03.2011r. p o m ó w i ł a członków 

prywatnej firmy 14 dniowa wiceprezes tej firmy, prywatnie siostra  

SSN Janusza Godyń. Oznacza to wg norm prawnych iż w Apelacji 

Krakowskiej prowadzono sprawę karną z oskarżenia za przestępstwo 

którego nie było. Nadto oznacza to, że owo postępowanie przeciwko Ewie 

Małysiak jest z zawiadomienia z dnia 4.04.2011r. przeciwko s o b i e   

14 dniowej wiceprezes prywatnej firmy. Kuriozum!   

Kierownik Tyżuk, bezpośrednia zwierzchnik prokuratora 

Świątkowskiego oskarżającego - winna już w roku 2011r. znieść 
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jakiekolwiek oskarżenie… Teraz ma problem z mobberami i ze 

składaniem fałszywych zeznań przez nich przed ‘władzą’!!! 

DOWÓD, który należy wziąć pod uwagę z urzędu: 

- k 12/29 kart dwustronnie zapisane z dnia 26.08.2013r. sygn. akt XIV  

K 586/13/S 

W dniu 7.02.2019r. ujawnił się czyn z art. 236 § 1. kk urzędowym 

pismem znak  KRS XI.INF.S-520-41/19 dowodu z k-541 z roku 2011r. iż 

owa karta 12/29 jest w aktach sprawy rejestrowej. Mamy zatem   

p o t w i e r d z n ą okoliczność czynów stypizowanych w art. 238 kk  

w sprawie sygn. XIV K 586/13/S, tj. wg treści merytorycznej tej k-541 

zgłoszenia przestępstwa przez 14-dniową wiceprezes prywatnej firmy 

w dniu 4.04.2011r. którego nie było i  z a  w i e d z ą krakowskich 

funkcjonariuszy publicznych z tzw. organu nadzoru XII Wydziału 

Gospodarczego Odwoławczego SO Kraków nad orzeczeniami SSR 

Małgorzaty Szmudzińskiej,  m.in. SSO Janusza Beim, sprawozdawcy  

z 27 sygnatur wskazanych w dniu 29.03.2019r. spod sygn. XII Gz 868/18. 

 

E: 1 - 17 

W dniu 31.05.2019r. doręczono nam 17 kart u k r y w a n y c h przez 

władzę wraz z urzędowym potwierdzeniem znak KRS XI.INF.S-520-13/19 

wniesionych do sygn. KR XI Ns Rej KRS 26376/12/403 tj. 7 lat 

zalegającego wniosku o wpis deklaratoryjnego zmian zgodnie  

z załączonym statutem, zaznaczając iż 2 kardynalnym błędem w karnym 

postępowaniu sygn. XIV K 586/13/S jest ukrywanie zapisu par.16.3 

obowiązującego od dnia 25.09.2006 w treści iż nie obowiązuje nas 

kworum na walnych Zebraniach – co władza skrzętnie ukrywa n a d a l. 

 

F: 1 - 20 

20 kart wniesionych w dniu 23.10.2019r. do sprawy karnej spod sygn.  

II Kp 1113/19/S z obszaru formalnego, tj. tłumaczenia się przez nas przed 

Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia d l a c z e g o Sąd Rejonowy 

dla Krakowa Śródmieścia jest w zwłoce 9 rok w przedmiocie 

deklaratoryjnego wpisu zmian w CIKRS. 

G: 1 - 3 
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W dniu 25.10.2019r. wnosimy do prokuratury o prawo do informacji 

publicznej i udostępnienie nam pisma znak PR Pc 225/14, oczywiście  do 

kierownik Tyżuk, w przedmiocie realizacji wniosku Pawła Kuśmierczyka  

‘o likwidację lub ustanowenie kuratora nad podmiotem’. Wniosek 

Kuśmierczyka z roku 2011 p o p i e r a w dniu 1.04.2014r., wg sygn. znak 

PR-02.0750 radca prawna GMK Joanna Górak, ze szczególnym 

odniesieniem się do pkt 6 - ppkt d), pkt 8 –ppkt c), pkt 9 = ppkt b), pkt 

10 – ppkt b), pkt 11 – ppkt c) tj. 5 krotne powtórzenie, że: „zebranie nie 

ważne z mocy par.16 z uwagi na  b r a k   k w o r u m”,” 

a statut wg par.16.3 statutu brzmi wg treści obowiązującej od 

25.09.2006r.,  

1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, o ile 

statut nie stanowi inaczej. 

2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, 

tego samego dnia  1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku 

uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych 

członków.  

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania. 
 

Gospodarzem sprawy od 2014 roku jest SSR Małgorzata Szmudzińska. 

 

H: 1 - 5 

Do ujawnionej DYSKRYMINACJI, wg pkt 6 a) – do pisma z dnia 2.11.2016r. 

Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Gospodarczej  

i Korupcji z a r e a g o w a ł prawidłowo, nadając sprawie PK XIV Ko 

311.2016. Sprawa jednak trafiła do…kierownik Tyżuk i jest ‘zamieciona pod 

dywan’! 

 

I: 1 - 28 

W dniu 4 lipca 2016r. 28 kart przesyłam do ‘obozu dobrej zmiany’ czyli do 

Senackiej Komisji Praw Człowieka – dowody i przedmiot sprawy: dzikiej 

reprywatyzacji i jej wątku bocznego, przedstawionego w dniu 

16.05.2019r. do Prezesa SO Kraków w n i o s ku o zadanie przez Panią 

Prezes PYTANIA PREJUDYCJALNEGO do TSUE w trybie pilnym  
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o treści:  „jaka norma prawna UE i RP  w y k l u c z a  od dnia  

8 marca 2011r. z obrotu gospodarczego na wolnym rynku 

przedsiębiorcę o nr KRS 179713 przez okoliczność 

wprowadzania od  2.291 dni  deklaratoryjnego wpisu zmian  

w CIKRS”. Powołaliśmy postawę prawną zapytania: z dnia 20.07.2018r. 

Dziennik Urzędowy 2018/C 257 Unii Europejskiej spod linku https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:257:FULL z pkt 10 

wykładni Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 2010/C 83/02 z art. 

12,  z art. 15, z art. 16, z art. 17 szczególnie treści całego tytułu VI: 

‘WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI’.  

Plik dowodów sygn. Wiz.SO.-054-116/19 trafił do językoznawcy SSR 

Bereniki Rusek, która odesłała nam ten wniosek o zadanie zapytania 

TSUE, twierdząc że nie rozumie o co w sprawie chodzi… 

J: 1 i 2 

Stąd piszemy i piszemy – tylko 27 wezwań ‘w służbie władzy’ 

otrzymaliśmy pomiędzy okresem 24.09.2019r. – 17.10.2019r. Jedną  

z odpowiedzi jest nasze pismo do kierownik Tyżuk… żądanie sprawdzenia 

w postępowaniu przygotowawczym  d l a c z e g o  językoznawca  

SSR Berenika Rusek nie wie po co są statuty w firmach i czego nie 

rozumie w tych zapisach na przykładzie statutów dla podmiotu  

o nr KRS 481129 i o nr KRS 179713. 

Korespondują z dowodami – od str. 24 do 41 
 

DOWÓD z e-mail. 

----- Original Message -----  

 From: "Waldemar Żurek" wzurek@poczta.fm  

 To: "Ewa Małysiak" e.malysiak@neostrada.pl’ 

 Sent: Monday, February 21, 2011 2:15 PM 

Sz.P. Ewa Małysiak 

Pani Ewo, 

był u mnie Pan Paweł Kuśmierczyk, i udostępnił mi do wglądu 

pismo Pana Prof. Zbigniewa Neckiego, z dnia 1.02.2011 r. Z pisma 

tego wynika, iż trwają spory w ramach Pani Stowarzyszenia oraz trwa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:257:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:257:FULL
mailto:wzurek@poczta.fm
mailto:e.malysiak@neostrada.pl
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kilka spraw sądowych z tym związanych. Nie wnikam kto ma rację, nie 

oceniam. Natomiast jako Sędzia zobowiązany jestem do pełnej 

przejrzystości swoich działań. Wiem już teraz, że przed Sądem 

Okręgowym toczą się państwa sprawy. Nie mogę narażać ani swojej osoby 

ani instytucji w której pracuję na jakikolwiek konflikt interesów. Biorę 

udział tylko w niekontrowersyjnych projektach. 

Dlatego rezygnuję ze współpracy ze Stowarzyszeniem i proszę wycofać 

moje dane, zdjęcie, z oferty Państwa Szkoleń zamieszczonej na stronie 

internetowej oraz w jakichkolwiek materiałach informacyjnych, 

promocyjnych itp. 

Dziękuję i proszę przesłać i potwierdzającego maila, że usunięto już moje 

nazwisko z Państwa oferty. 

z poważaniem Sędzia Waldemar Żurek 
 

Prejudykaty:  

 Wyrok ETPC z dnia 25.04.2017r., sygn. 54977/12 [LEX nr 

2274960] 

„Trzeba wskazać, iż wyrok, w którym Trybunał stwierdza naruszenie, 

nakłada na pozwane państwo o b o w i ą z e k prawny położenia kresu 

naruszeniu i naprawnieniu konsekwencji tego naruszenia  

w sposób pozwalający na przywrócenie tak dalece, jak to możliwe, 

sytuacji istniejącej przed naruszeniem…W odpowiednich przypadkach 

może to oznaczać rekompensatę za utracony dochód…Kwestią do 

rozstrzygnięcia w takich sprawach jest poziom słusznego 

zadośćuczynienia, w odniesieniu zarówno do p r z e s z ł y c h jak  

i p r z y s z ł y c h strat majątkowych, który należy przyznać każdemu 

skarżącemu, przy czym kwestia ta jest rozstrzygana przez Trybunał  

w zakresie jego swobody z uwzględnieniem zasady słuszności…to jest  

u t r a t ę darowizn z odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz odpowiadające mu dodatkowe finansowanie ze środków publicznych, 

za utratę subsydiów państwowych mających na celu wsparcie społecznych 

i edukacyjnych instytucji skarżącego za utratę subsydiów mających na 

celu nauczanie…za utratę dodatku do wynagrodzeń wypłacanych 
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personelowi zatrudnianemu przez instytucje…świadczące usługi w interesie 

publicznym…Jeśli chodzi o dochodzoną stratę wynikającą z braku dostępu 

skarżącego do d o t a c j i pozyskiwanych w drodze przetargów na oferty 

projektowe…Trybunał stwierdza, iż po stronie skarżącego zaistniała 

faktyczna utrata możliwości, która miała związek przyczynowy  

z  n a r u s z e n i e m stwierdzonym w wyroku głównym i która zasługuje 

na rekompensatę finansową…z uwzględnieniem zasady słuszności,  

w formie jednorazowego odszkodowania pokrywającego, globalnie, 

zarówno tytuły odszkodowawcze…jak i faktyczną utratę możliwości po 

stronie skarżącego.”         

 Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 czerwca 

2009 r. III CZP 30/09 

„Sąd rejestrowy nie może z urzędu wykreślić wpisu w wyniku samodzielnej 

oceny istnienia lub ważności uchwały organu spółdzielni stanowiącej 

podstawę dokonania tego wpisu (art. 24 ust. 4 ustawy z 20.8.1997 r.  

o Krajowym Rejestrze Sądowym, t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze 

zm.). Okoliczności faktyczne sprawy, na tle której zostało sformułowane to 

zagadnienie prawne, dobitnie świadczą o tym, że dokonywanie przez sąd 

rejestrowy z urzędu oceny istnienia lub ważności uchwały spółdzielni 

(spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki handlowej)  m o ż e  

prowadzić do naruszenia pewności prawa”.  
 

 Postanowienie SN z dnia 20.12.2018r., sygn. akt I DSP 1/18 

„ustawową zasadę rozpoznawania spraw według kolejności wpływu, która 

ma urzeczywistniać obywatelskie prawo równego dostępu do sądu… 

Pełnienie urzędu sędziego, na którymkolwiek ze stanowisk sędziowskich, 

ze swej natury, s p r o w a d z a się wszak do sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości. Atrybutu tego sędzia może być pozbawiony jedynie 

poprzez złożenie urzędu lub zawieszenie w urzędowaniu i to wyłączne na 

mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 

180 ust.2 Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej). 
 

W razie ‘zmielenia wskazanych dowodów z akt’ – na żądanie zostaną 

dostarczone…KONIEC na dzień 7 listopada 2019r., cdn. 
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My  
Od 9 maja 2009r.  

 

Sprawa dzikiej reprywatyzacji nie jest wyjaśniona od 1994r., kiedy to 

Gmina Miejska Kraków ZBK wydała nieruchomość Prądnicka 31 znanej 

kancelarii adwokackiej, gdzie w sprawie 4 Ds.30/03 u k r y t o iż adwokat 

przejął nieruchomość na podstawie pełnomocnictwa z 1993r. Sprawa  

pełnomocnictwa jest fundamentalną w sygn. akt IX Kp 287/14/K. 

Oryginału  pełnomocnictwa nie sprawdziła w 2003r. prokurator Ewa Baran 

– mając dostęp do materiału porównawczego z Umowy rzekomej 

sprzedaży wg II Pc 21/03 nieruchomości w Zielonkach LWH 58. 

Umowę tę ujawnia prezes prywatnej firmy w dniu 10.03.2014r.  

i z przekazaniem jej do akt I Ns 2124/13/K przez Archiwum Narodowe  

w Krakowie. Mało tego – do sprawy są złożone dowody urzędowe iż 

adwokat posługujący się pełnomocnictwem z roku 1993 w roku 2003r. 

koresponduje ze zmarłym w dniu 7.05.2000r. Jakubem Haubenstockiem.     

Dziwny zbieg okoliczności w zw. z opinią biegłych sądowych w roku 2016, 

tzw. ‘chorobą z urojenia’ prezesa firmy monitoryjącej reprywatyzację 

przez 26 lat i… przypadającą na okres 2008 – 2012r., zbieżny z dowodami 

w sprawie krakowskiej dzikiej reprywatyzacji, gdzie prokurator Ewa Baran 

jest uczestnikiem. SSR Bogumiła Sroka referent sprawy XIV K 586/13/S  

z akt sprawy i z urzędu posiada wiedzę o reprywatyzacji Prądnicka 31 - 

lecz, uznała że te dowody u k r y j e  z pomocą opinii ‘usłużnych biegłych’. 

Podważy też wiarygodność prezesa prywatnej firmy w odniesieniu do lat 

2008-2012 (UWAGA: w sprawie o sygn. XIV K 586/13/S prokurator  

i 2 sędziów pominęło zapis par.16.3 obowiązujący od 25.09.2008r. iż 

członków osoby prawnej nie obowiązuje kworum na Walnych Zebraniach) 

– z u p e ł n i e  p r z y p a d k i e m  odnoszącego się do dowodów 

wskazanych dzikiej reprywatyzacji z okresu 2008-2012 w sprawie  

3 Ds.240/14 w zw. z sygn. akt IX Kp 287/14/K, a to wg działu DOWODY. 
 

Krakowscy funkcjonariusze publiczni doskonale wiedzą o dzikiej 

reprywatyzacji, która poparta jest urzędowymi dowodami. Jakim cudem – 
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mam być uznana za rzekome urojenia, skoro sprawa od 1993r. nadal 

trwa??? I gdyby nie zainteresowanie Ministerstwa  Sprawiedliwości z roku 

2017r., krakowscy funkcjonariusze publiczni w majestacie prawa oddaliby 

mieszkanie i firmę w ręce mobberów wskazanych w sygn. akt 4 Ds.458/13 

- pozostawionej bez rozpoznania do nadal.  

I zupełnie dziwnym trafem  p o d ż e g a c z e m do składania 

fałszywych zeznań w sprawie o sygn. XIV K 586/13/S jest 

zamieszkały w Zielonkach LWH 56, pozwany Paweł Kuśmierczyk  

wg sygn. IC 289/11 za pomówienia i kradzież naszego mienia w 4 dni po 

wniesieniu do PMK przyznania nam pustostanu Prądnicka 34 na cele 

statutowe. 

Korespondują z dowodami – str. 26, 29, 33, 34 i 35 

 

KTO zgadnie, jaka jest reakcja od 2009r. POLSKICH parlamentarzystów na 

nasze prośby np. o interpelację poselską??? 

A może jednak w Krakowie obowiązuje ‘doktryna Neumanna’ 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609776,tvp-info-neumann-

tasmy-po-tczew-kampania-wybory-polityka.html – choć PSL ma w sprawie 

swoje zasługi. W 2014 roku rekomendacją swą, przeniósł na wiceszefa 

ABW adwokata Piotra Marciniaka, który z wyboru tak zdefiniował  

w czerwcu 2013r. sprawę o rzekome podrobienie parafy na podstawie 

oglądu w prokuraturze VII tomów akt:  „jako adwokat nie rozumiem tego 

aktu oskarżenia, nie ma żadnych dowodów na podrabianie dokumentów,  

a pani prezes odpowiada za p o g l ą d y  świadków względem 

dokumentów prywatnych ‘Galicyjska Szkoła Zdrowia’. Prokurator jednak 

rozważa przekazać sprawę do sądu z powodu nacisków na niego przez 

służby publiczne – niech sąd teraz z tym się męczy”. Sfingowane 

postępowanie karne nigdy by nie zaistniało gdyby referent sprawy  

o deklaratywny wpis zmian w CIKRS    p o u c z y ł   Godyń-Bratek   

w roku 2011  o obligatoryjnym  stosowaniu  art. 17.42) kpc  do art.189 

kpc w zw.  z art. 252 § 3 i art. 425 § 2 i § 3 k.s.h. wobec par. 16.3 

naszego statutu z 2006r. 

cdn… w grudniu 2019 roku 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609776,tvp-info-neumann-tasmy-po-tczew-kampania-wybory-polityka.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609776,tvp-info-neumann-tasmy-po-tczew-kampania-wybory-polityka.html
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Listem poleconym z p.o. Kraków 
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Notatki 
 

(…) „Nikogo nie interesują  f a k t y  ani prawda, a jedynie to – jak 

zostaną przedstawione” (…) 

[‘Rozprawa’ – str. 34] 
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