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Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com>

Nr BLO.0600.61369.0408.2015.KM 
6 wiadomości

Stanowisko informacyjne w BLO <listy@prezydent.pl> 18 sierpnia 2015 11:35
Do: "k.r.wojewodzki@interia.pl" <k.r.wojewodzki@interia.pl>

Pan Kazimierz Wojewódzki

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana kolejnych emaili z 1, 2, 11 i 13 lipca 2015roku nadesłanych m.in. na prezydencką skrzynkę
poczty elektronicznej.

Informujemy, że z uwagą zapoznaliśmy się z ich treścią. Odnosząc się do opisanych przez Pana spraw podkreślamy, że
każdy organ i instytucja państwowa działa w ramach obowiązujących przepisów, które m.in. ściśle określają zakres ich
kompetencji.

Podejmowane przez Prezydenta RP i Jego Kancelarię działania mogą dotyczyć jedynie spraw należących do kompetencji
Głowy Państwa określonych przepisami Konstytucji RP oraz ustaw.

Kancelaria Prezydenta RP nie jest uprawniona do wszczynania i prowadzenia postępowań przygotowawczych. Zgodnie z
treścią art. 298 § 1 Kodeksu postępowania karnego postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie
przewidzianym w ustawie policja. Osoba zdaniem której zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa i dysponuje
dowodami uprawdopodabniającymi ten fakt, może bezpośrednio złożyć zawiadomienie do właściwej prokuratury.

Jednocześnie nawiązując do poruszonych przez Pana problemów pragniemy wskazać, że osoby niezadowolone z
rozstrzygnięć administracyjnych bądź działań podejmowanych przez organy administracji mogą korzystać ze środków
odwoławczych lub skargowych określonych przepisami prawa (tj. zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
oraz właściwych w danej sprawie innych ustaw). Nadmieniamy, że po wyczerpaniu drogi odwoławczej decyzje
administracyjne mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego, sprawującego w zakresie swojej właściwości sądową
kontrolę pod względem zgodności z prawem decyzji i postanowień administracyjnych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych za przewinienia służbowe,
w tym za oczywistą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Do
orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów powołane są sądy dyscyplinarne. Szczegółowo odpowiedzialność
dyscyplinarną sędziów określają przepisy Rozdziału 3 (Dział II  Sędziowie) cytowanej wyżej ustawy. Prezydent RP nie
posiada uprawnień w tym zakresie.

Zastrzeżenia odnośnie pracy sędziów należy kierować bezpośrednio do Prezesa Sądu przed którym toczy się lub toczyło
się postępowanie, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa albo
właściwego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego – organów właściwych do ich rozpatrywania.

Jednocześnie pragniemy dodać, że zgodnie ustawą  Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędzia nie może być
zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego.
Nie dotyczy to zatrzymania sędziego na gorącym uczynku.

Z kolei, zgodnie z ustawą  Prawo o notariacie nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego
sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście, za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych lub sądów okręgowych
albo przez wyznaczone osoby. Minister Sprawiedliwości może podejmować w stosunku do notariuszy wyłącznie te
czynności, do których uprawniają wyraźnie przepisy ustawowe.

Nadzór nad notariuszami działającymi na obszarze właściwości izby notarialnej sprawuje również rada izby.

Ponadto notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów
prawnych, uchybienia powadze lub godności zawodu. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych notariuszy powołane są
sądy dyscyplinarne.

http://m.in/
http://m.in/
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Należy również dodać, że notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności
notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest
zobowiązany przy wykonywaniu tych czynności.

Natomiast nawiązując do sprawy dotyczącej usług bankowych informujemy, że banki są samodzielnymi
instytucjami  finansowymi  prowadzącymi  działalność  zgodnie  z  przepisami Prawa  bankowego,  statutem  banku
oraz wewnętrznymi  regulaminami.  Bieżący  nadzór  nad  działalnością  banku  sprawują  jego  organy  statutowe,  tj.
zarząd oraz rada nadzorcza.

Instytucją  sprawującą  nadzór  nad  działalnością  banków  jest  Komisja  Nadzoru  Finansowego  (adres:  Plac
Powstańców Warszawy 1, 00950 Warszawa).

Jednocześnie  informujemy,  że  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  w  sprawach  naruszenia  indywidualnych
interesów  konsumenta  bezpłatną  pomoc  prawną  konsumenci  mogą  uzyskać  u  miejskich  lub  powiatowych
rzeczników  konsumentów  lub  jednej  z  finansowanych  przez  budżet  Państwa  organizacji  konsumenckich
(Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). W  celu  uzyskania  danych  teleadresowych
do Rzecznika najbliższego miejsca zamieszkania proponujemy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl .

Wyrażamy nadzieję, że udzielone wyjaśnienia  choć nie spełniają Pana oczekiwań  przyjęte zostaną  ze zrozumieniem.

Z poważaniem

MAGDALENA KYCIA

Główny specjalista

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Wiejska 10, 00902 Warszawa

tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38

email: blo@prezydent.pl

 

 

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w
szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów
jest zabronione.
This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify
the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system.

Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com> 19 sierpnia 2015 18:36
Do: blo@prezydent.pl, kancelaria@mir.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl, biuro.podawcze@pg.gov.pl, bm@ms.gov.pl,
SekretariatGGK@gugik.gov.pl, knf@knf.gov.pl, listy@prezydent.pl

Szanowny Panie Prezydencie RP,
Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów RP,
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,
Szanowny Panie Ministrze Infrastruktury i Rozwoju,
Szanowny Panie Ministrze Środowiska,

W na wiązaniu do Nr BLO.0600.61369.0408.2015.KM (treść pisma załączam do tego email) zauważam co
następuje:

http://www.uokik.gov.pl/
tel:%2B48%2022%C2%A0695%2026%2056
tel:%2B48%2022%C2%A0695%2022%2038
mailto:blo@prezydent.pl
http://blo.0600.61369.04-08.2015.km/
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W pierwszych akapitach osoba upoważniona do reprezentowania Prezydenta RP, czyli pani MAGDALENA

KYCIA  wymienia art 298 kpk, który wskazuje jakie instytucje są upoważnione przez Konstytucję RP do
prowadzenia śledztwa. Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego to nie tylko art 298 kpk, ale również 304,
308, 309, 310 kpk.

Niestety, pani Główny Specjalista Magdalena Kycia ( ale nie tylko ona ) nie rozumie treści których dotyczą wyżej
wymienione artykuły. Pani Kycia wprowadza w błąd prawny, zwykłego obywatela, który w dobrej wierze
zawiadamia najwyższe władze RP, że państwo polskie nie chce respektować przepisów prawa.

Pani Kycia, napisała coś o odpowiedzialności cywilnej notariusza, który wyrządza szkodę w akcie notarialnym.
Najprawdopodobniej pani Kycia nie czytała żadnego dokumentu, który dotyczył tej sprawy, ponieważ:
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diOTM0MjRmNTMtMjIwYi00ZDhjLTkyOWQtMjc4MmU0ODRhMTUz/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diS2dUSEIzRnZRY2lmaHd2QTY1WWpzZw&usp=sharing
  https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_didllCQkZXSUFSTm1RSzNiRWY1N29FUQ&usp=sharing
Pani Kycia, nie czytała również tych dokumentów:
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_didFVsWFYxX2NmbkU/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diejUtc2lCNWZHVkU&usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diUUFIbnRtNnNSQk0&usp=sharing
Sprawy dotyczące prokuratury ( zastosowanie tutaj znajdują wymienione wyżej art 304, 308, 309, 310 oraz art
271 kk
cytat "art. 271 kk
§ 1. „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia
dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej
znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
...
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonej w § 1 w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.”
 to:
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicUNSNFhpb2FSRkgyRnl1b1hkakJucy1TT3Ew/view?usp=sharing ( prokurator Tomasz
Landowski  w piśmie tym mataczy jak pozwala mu na to jego uboga w wyobraźnię inteligencja. Po pierwsze, wniosek taki złożyłem osobiście w
PR Sopot na ul Kołobrzeskiej ( Gdańsk Przymorze) latem roku 2014, i osobiście podpisałem ( na tradycyjnym nośniku informacji, czyli
papierze. Po drugie, sprawa ta, jak wynika z pisma  IV Dsa 14/15 /St  https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_
diWldzek1ieE9WVmFnRDVZanFJVmt3Z2F2UkI4/view?usp=sharing)

Co ma myśleć w takiej sytuacji zwykły obywatel, reszta ważniejszych dokumentów dotyczących prokuratury
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diMU9Oa1NPLTlQV0E&usp=sharing

Należy w tym miejscu, zauważyć, co oznacza w polskim kk i kpk, fraza " przestępstwo ścigane z urzędu"
i jakie konsekwencje niesie ze sobą ta informacja. Moim skromnym zdaniem, oznacza ona, że śledztwo
prowadzi się nawet wtedy, gdy pokrzywdzony ( pokrzywdzeni ) nie są zainteresowani ściganiem
przestępcy
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diOTM0MjRmNTMtMjIwYi00ZDhjLTkyOWQtMjc4MmU0ODRhMTUz/view?usp=sharing

Jeżeli chodzi o Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz GUNB zauważam co następuje, że przestępstwa samowoli
budowlanych, zagrażających bezpieczeństwu ( zagrożenie życia i zdrowia ) są również przestępstwami
ściganym z urzędu, 160 § 1,3 k.k.. W takiej sytuacji, dlaczego do dzisiaj nie usunięto samowoli budowlanej firmy
Biogaz Sp. z o. o.
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diLTJNUGNXeHFBcFk/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicUxjUzFKWWxMdzA/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diVUlITzhnb0xnVlE&usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diLUxzYWlwZWtsbm8&usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diWnZhSlZJVXlLb0k&usp=sharing

Jeżeli chodzi o polskie prawo administracyjne
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diZ18weloyMC1PdUU/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diT0FIQnNOalJ5S1E&usp=sharing

Polski Sąd Powszechny
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_did3F4cTRldjU2Q3M/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diejUtc2lCNWZHVkU&usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diUUFIbnRtNnNSQk0&usp=sharing

KNF, tą instytucję nie interesuje, że polscy pospolici przestępcy, przy w spół udziale polskich urzędników

https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diOTM0MjRmNTMtMjIwYi00ZDhjLTkyOWQtMjc4MmU0ODRhMTUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diS2dUSEIzRnZRY2lmaHd2QTY1WWpzZw&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_didllCQkZXSUFSTm1RSzNiRWY1N29FUQ&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_didFVsWFYxX2NmbkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diejUtc2lCNWZHVkU&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diUUFIbnRtNnNSQk0&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicUNSNFhpb2FSRkgyRnl1b1hkakJucy1TT3Ew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diWldzek1ieE9WVmFnRDVZanFJVmt3Z2F2UkI4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diMU9Oa1NPLTlQV0E&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diOTM0MjRmNTMtMjIwYi00ZDhjLTkyOWQtMjc4MmU0ODRhMTUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diLTJNUGNXeHFBcFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicUxjUzFKWWxMdzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diVUlITzhnb0xnVlE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diLUxzYWlwZWtsbm8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diWnZhSlZJVXlLb0k&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diZ18weloyMC1PdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diT0FIQnNOalJ5S1E&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_did3F4cTRldjU2Q3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diejUtc2lCNWZHVkU&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diUUFIbnRtNnNSQk0&usp=sharing
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fałszują dokumentację bankową
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dia0dqSUlFQXg1MTQ/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_dieHJWNEE1THZMZ3M&usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_difjRfTVM2YlR6Nm5DQk1VSFZ6cmNUWWFjYldCUlRZLXhTLW5VckppemJKLW
s&usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diMG1jdW5BZFlUTW1HYlZSRmhiSXFKUQ&usp=sharing
 
Ministerstwo Środowiska ( bez komentarza, totalna korupcja )
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diRzNIYnAwamY1Mm8/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diM2YwOTQxMzItNmQyZC00ZTFjLWE1YTAtN2IzZTYyNDIwNjE2&usp=sharing

W takiej sytuacji, nie powinna dziwić Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP i Posłów na Sejm RP,
że moich praw chcę dochodzić w PE
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diRUFUQVA2RmZGSW8/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diUW41QkZpenJJUDg/view?usp=sharing
i Trybunale Europejskim
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diTVM0VHZqUmJWa2M/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_dia19teVNzWVBkWTA&usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diLUtMUUNoRXdIdjg&usp=sharing

Kazimierz R. Wojewódzki

 Wiadomość przekazana dalej 
Od: Stanowisko informacyjne w BLO <listy@prezydent.pl>
Data: 18 sierpnia 2015 11:35
Temat: Nr BLO.0600.61369.0408.2015.KM
Do: "k.r.wojewodzki@interia.pl" <k.r.wojewodzki@interia.pl>
[Ukryto cytowany tekst]

kontakt <kontakt@kprm.gov.pl> 20 sierpnia 2015 09:11
Do: "jwxkrw@gmail.com" <jwxkrw@gmail.com>

Dziękujemy za nadesłanie korespondencji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

 

Departament Spraw Obywatelskich

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00583 Warszawa
tel. +48 22 694 75 42, fax +48 22 694  71 56

email: kontakt@kprm.gov.pl

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta  wiadomość  jest  przeznaczona  do  wyłącznego  użytku  jej  adresata.  Jeśli

https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dia0dqSUlFQXg1MTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_dieHJWNEE1THZMZ3M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_difjRfTVM2YlR6Nm5DQk1VSFZ6cmNUWWFjYldCUlRZLXhTLW5VckppemJKLWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diMG1jdW5BZFlUTW1HYlZSRmhiSXFKUQ&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diRzNIYnAwamY1Mm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diM2YwOTQxMzItNmQyZC00ZTFjLWE1YTAtN2IzZTYyNDIwNjE2&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diRUFUQVA2RmZGSW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diUW41QkZpenJJUDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diTVM0VHZqUmJWa2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_dia19teVNzWVBkWTA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diLUtMUUNoRXdIdjg&usp=sharing
mailto:listy@prezydent.pl
http://blo.0600.61369.04-08.2015.km/
mailto:k.r.wojewodzki@interia.pl
mailto:k.r.wojewodzki@interia.pl
tel:%2B48%2022%C2%A0694%2075%2042
tel:%2B48%2022%C2%A0694%C2%A0%2071%2056
mailto:kontakt@kprm.gov.pl
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otrzymali  Państwo  tę  wiadomość  przez  pomyłkę,  prosimy  o  bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem

tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie,

dystrybucję,  powielanie,  publikację  wiadomości  lub  zawartych  w  niej  informacji

i/lub dokumentów, jest zabronione.

 

Think of the environment. Please do not print this email unless you really have to.

This  message  is  intended  for  the  sole  use  of  its  recipient.  If  you  received  this

message by mistake, please  immediately notify  the sender and  then destroy  the

message. If you are not the intended recipient, under no circumstances should you

use  this  email  in  particular  by  means  of  disseminating,  distributing,  copying,

publishing the message itself or information / documentation/data contained therein.

 

Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com> 20 sierpnia 2015 11:26
Do: blo@prezydent.pl, kancelaria@mir.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl, biuro.podawcze@pg.gov.pl, bm@ms.gov.pl,
SekretariatGGK@gugik.gov.pl, knf@knf.gov.pl, listy@prezydent.pl, mac <mac@mac.gov.pl>,
Maciej.Lopinski@sejm.pl

Szanowny Panie Prezydencie RP,
Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów RP,
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,
Szanowny Panie Ministrze Infrastruktury i Rozwoju,
Szanowny Panie Ministrze Środowiska,
Szanowny Panie Ministrze Administracji i Cyfryzacji,

W na wiązaniu do mojego email z dnia 19 sierpnia 2015, zmuszony jestem opisać sprawę fałszowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Człuchowskim, przy aprobacie WINGiK Gdańsk i GUGiK
Warszawa.

Geodeci, wymieniając sprawy chronologicznie, Giżowski, Bartnicki, Drzazga fałszowali dokumentację
geodezyjną, znajdującą się obecnie w zasobach Starostwa Człuchowskiego, przy czynnym współudziale
pracowników starostwa i pracowników WINGiK.

Giżowski  https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diaGROMEtfRlZlV0k/view?usp=sharing. Dokument ten
nadal obowiązuje. Dokument ten powinien zostać niezwłocznie wycofany z obiegu z uwagi na to, że jest
niejednoznaczny. Poza tym, jest podpisany przez moją matkę Teresę Wojewódzką ( mimo tego, że nie miała
ona żadnych praw do podpisania tego dokumentu, podpisała ten dokument dopiero w roku 2011  poważne
przestępstwo kryminale, ponieważ ktoś ze starostwa musiał udostępnić  to, do podpisania osobie nie mającej
żadnego interesu prawnego.) Niżej jest nagranie, rozmowa z moją matką Teresą Wojewódzką, która dotyczy
między innymi, podpisu pod operatem Giżowskiego. Moja matka, miała wiedzę, że jest to bezprawne, mimo tego
jednak podpisała. Należy zadać pytanie. Kto jej kazał to podpisać? Moja matka, w roku 2011 ( kiedy to
sfałszowano ten dokument, przekreślając granicę wyznaczoną przez Giżowskiego w roku 1980 ) miała lat 73.
Była już osobą, u której można było zauważyć oznaki demencji starczej ( w nagraniu widać ), poza tym Teresa
Wojewódzka, choruje psychicznie od roku 1975, kiedy to w nieszczęśliwym wypadku w wyniku utonięcia zginął
jej syn Mieczysław. Kto wykorzystał jej chorobę w celu zamaskowania fałszerstw w dokumentacji geodezyjnej,
która rzutuje w w Księgach Wieczystych? Wykorzystywanie osób chorych psychicznie i niedołężnych, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, jest przestępstwem ściganym z urzędu.
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diU3JjRGtTcEZfd3M/view?usp=sharing.

Bartnicki, na bazie operatu Giżowskiego w sporządził operat datowany na rok 1996 ( dwa tygodnie przed
podpisaniem tego aktu notarialnego  https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diOTM0MjRmNTMtMjIwYi00ZDhjLTky
OWQtMjc4MmU0ODRhMTUz/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_didllCQkZXSUFSTm1RSzNiRWY1N29FUQ&usp=sharing)

https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diaGROMEtfRlZlV0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diU3JjRGtTcEZfd3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diOTM0MjRmNTMtMjIwYi00ZDhjLTkyOWQtMjc4MmU0ODRhMTUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_didllCQkZXSUFSTm1RSzNiRWY1N29FUQ&usp=sharing
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Operat ten miał na celu zamaskowanie oszustwa i fałszerstwa popełnionego w w/w akcie notarialnym.
Operat ten jednak nie powstał w roku 1996, ale dopiero w roku 2011. Widnieje pod nim mój sfałszowany podpis,
podpis mojej matki, Teresy Wojewódzkiej, oraz Stanisława Orlikowskiego ( sąsiad ). Mój podpis sfałszował, sam
się oficjalnie przy mnie chwalił, syn Stanisława Orlikowskiego, Krzysztof Orlikowski.
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicmtZaGhTT0Q5NTQ/view?usp=sharing
Krzysztof Orlikowski w roku 1996 był tak zwanym "smarkatym gówniarzem" nie miał więcej jak 710 lat.
Wykluczone jest aby ktoś ze starostwa w roku 1996 dał do podpisania jakiś operat. Operat Bartnickiego powstał
w roku 2011. Jest co najmniej kilkanaście dowodów  na to,( specjaliści od kryminalistyki), potrafią to,
dokładnością do 1 roku wskazać datę powstania jakiegoś dokumentu. Pomijam fakt, że operat ten powinien być
jak najszybciej wycofany z obiegu z uwagi na znak równości postawiony między 0,68 ha = 0,83 ha. Operaty,
Giżowskiego i Bartnickiego, nie zostały jednak wycofane z obiegu, pomimo tego, że sprawa ta dotarła do
Głównego Geodety Kraju, Kazimierza Bujakowskiego.
  https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diM3oxbnJ5ejlCUW8/view?usp=sharing
Niestety, Główny Geodeta Kraju nie zna kardynalnych zasad prawa geodezyjnego, ale mało tego, nie zna
aksjomatów geometrii i algebry, ponieważ nie widział żadnych problemów w postawieniu znaku równości w
operacie Bartnickiego między 0,68 ha = 0,83 ha. 

Drzazga. Osoba ta sfałszowała mapę w roku 2008 do celów projektowych
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicXQtY3dZekxSbjA/view?usp=sharing
 https://docs.google.com/document/d/1zL1a1xz8K48MF6YakMYcWruNQkraXiRsytQr_LJZd0/edit?usp=sharing
W roku 2010, doniosłem o tym fakcie równolegle do PR Człuchów i WINGiK Gdańsk.  Do dzisiaj, to jest 20
sierpnia 2015 roku mapa ta nie została wycofana z obiegu. Gmina Człuchów na bazie tej mapy, uchwaliła trzy
plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jaromierz. W latach 10 marzec 2010,  22 luty
2011 ( ten plan nie miał prawa powstać ponieważ zrobiono go na sfałszowanej mapie), 31 stycznia 2012. Winę za
to ponoszą, Minister Administracji i Cyfryzacji, oraz Główny Geodeta Kraju, Kraju, ponieważ zajmowali się tą
sprawą
 https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diYTA3M3VOeGRvZjg/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diTDlMSlhveXh1cG8&usp=sharing

Proszę nie pomylić, pojęć. Prokuratura Generalna pod sygnaturą PG II Ko2 1595/12 nadała ponownie bieg
sprawom, sfałszowanych map, operatów, aktu notarialnego i wielu innym. Niestety, nie mogę się doczekać, na
taki dzień, że chociażby jednej osobie zostaną postawione zarzuty prokuratorskie i wymierzony sprawiedliwy
wyrok, adekwatny do czynu zabronionego jakiego do puścił się łamiąc przepisy kk i kpk.
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diMU9Oa1NPLTlQV0E&usp=sharing
Prowadzenie postępowania prokuratorskiego w sprawie ( sprawach ) nie zwalnia jakiego urzędnika
państwowego do zaniechania działań zmierzających do naprawienia błędów powstałych w wyniku
przestępstwa!

Domagam się w takiej sytuacji od Ministra Administracji i Cyfryzacji, aby sfałszowane mapy, operaty, i
akty notarialne zostały unieważnione, nie z uwagi na czyn zabroniony jakiego dopuścili się "redaktorzy
tych dokumentów", ale z uwagi na "idiotyzmy w nich zawarte, które nie mieszczą się nawet w tzw
policyjnej pale", przepraszam za ostatnie brzydkie określenie,  takiej głupoty.

Domagam się o Ministra Infrastruktury i Rozwoju, że samowole budowlane powstałe w Starostwie
Człuchowskim, powstałe niezgodnie z przepisami prawa budowlanego zostaną niezwłocznie usunięte.
 https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diWnZhSlZJVXlLb0k&usp=sharing

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz R. Wojewódzki

 Wiadomość przekazana dalej 
Od: Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com>
Data: 19 sierpnia 2015 18:36
Temat: Fwd: Nr BLO.0600.61369.0408.2015.KM
Do: blo@prezydent.pl, kancelaria@mir.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl, biuro.podawcze@pg.gov.pl,
bm@ms.gov.pl, SekretariatGGK@gugik.gov.pl, knf@knf.gov.pl, listy@prezydent.pl
[Ukryto cytowany tekst]

kontakt <kontakt@kprm.gov.pl> 20 sierpnia 2015 11:26
Do: "jwxkrw@gmail.com" <jwxkrw@gmail.com>

https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicmtZaGhTT0Q5NTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diM3oxbnJ5ejlCUW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_dicXQtY3dZekxSbjA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-zL1a1xz8K48MF6YakMYcWruNQkraXiRsytQr_LJZd0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diYTA3M3VOeGRvZjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diTDlMSlhveXh1cG8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diMU9Oa1NPLTlQV0E&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diWnZhSlZJVXlLb0k&usp=sharing
mailto:jwxkrw@gmail.com
http://blo.0600.61369.04-08.2015.km/
mailto:blo@prezydent.pl
mailto:kancelaria@mir.gov.pl
mailto:kontakt@kprm.gov.pl
mailto:biuro.podawcze@pg.gov.pl
mailto:bm@ms.gov.pl
mailto:SekretariatGGK@gugik.gov.pl
mailto:knf@knf.gov.pl
mailto:listy@prezydent.pl
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[Ukryto cytowany tekst]

Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com> 6 grudnia 2015 10:32
Do: listy@prezydent.pl, kontakt@kprm.gov.pl, biuro.podawcze@pg.gov.pl, mac <mac@mac.gov.pl>,
SekretariatGGK@gugik.gov.pl

Szanowny Panie Prezydencie RP, 
Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów RP 
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP 
Szanowny Panie Ministrze Administracji i Cyfryzacji RP, 

sprawa związana z tym Fwd:, dotyczy osoby w randze ministra, czyli Głównego Geodety Kraju, pana Kazimierza
Bujakowskiego. Pan Kazimierz Bujakowski zajmował się sprawami wadliwej ( sfałszowanej ) dokumentacji.
Dokumentem kluczowym w tej sprawie jest "77bfdbd8b4194f17a634b15e6a21c7f0.pdf", ( podpisany
elektronicznie przez ministra Bujakowskiego ), oraz kopia tego samego dokumentu z moimi notatkami, które
wyraźnie pokazują, jaką głupotą dysponował minister Kazimierz Bujakowski, podpisując wyżej wymieniony
dokument, załącznik do niniejszego email "77bfdbd8b4194f17a634b15e6a21c7f0_NOTATKI
OBYWATELA.pdf". ( Uwaga! dotycząca ....... _NOTATKI OBYWATELA.pdf", są widoczne, gdy dokument
zostanie otworzony w programie "Adobe Acrobat Reader DC"

Sprawa sfałszowanej mapy w skali 1:2000, liniowa do celów projektowych, sfałszowanych operatów,
Giżowskiego i Bartnickiego, którymi zajmował się minister Kazimierz Bujakowski ( premierami byli
wtedy, kolejno: Donald Tusk, Ewa Kopacz ) nigdy nie została zgodnie z prawem polskim zakończona. 

Rozumieć należy w tym miejscu, że panu ministrowi Kazimierzowi Bujakowskiemu, zostaną postawione
zarzuty prokuratorskie, za zaniechanie działań, o których jest mowa w art 304 kpk.

Dokumenty związane ze sprawą ministra Kazimierza Bujakowskiego to:

STAROSTWO
GAPPA

PAN KRZYWAK_PANI KAŹMIERCZAK_ANONIMOWY UPRAWNIONY GEODETA
OPERATY

GIŻOWSKI 1980
BARTNICKI 1996

WIGiK_TANAN_SOKOŁOWSKI_NOWAK
MINISTER KAZIMIERZ BUJAKOWSKI

Te sprawy jak wyżej były rozpoznawane przez ministra Kazimierza Bujakowskiego, konkretnie, przez
panią Mogiłło  Suchwola, dyrektor departamentu ( byłem w ministerstwie u tej starej kurwy esbeckiej,
dwa razy, osobiście). Zostały tak rozpoznane, jak jest napisane w dokumencie podpisanym przez samego
ministra. Wnioski, to z winy ministra, nie zostały wycofane z obiegu, wadliwe operaty, sporządzone
niezgodnie z prawem geodezyjnym, wadliwe mapy ( 1:2000 liniowa i inne), na których powstają co róż to
nowe akty prawa miejscowego w gminie Człuchów. W roku 2013, gmina Człuchów, uchwala nowe
studium i plan pod elektrownie wiatrowe, na starej dobrej, sfałszowanej mapie Grzegorza Drzazgi z roku
2008!!!!

Best Regards,
Kazimierz R. Wojewodzki

Treść Fwd. niżej powinna wyjaśnić nowym władzom wybranym przez naród, jesienią roku 2015, że

https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diM3oxbnJ5ejlCUW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diQ0UyNXBFOWJ5bWs/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diTDlMSlhveXh1cG8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_dicHl6a0I2ckFOcmc&usp=sharing
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https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diaVEzdEZlVzVMMzQ&usp=sharing
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zwykłego obywatela Kazimierza Wojewodzkiego nie interesuje kto rządzi. Obywatela Kazimierza
Wojewodzkiego interesuje, kiedy jakiś minister, albo premier skapuje się, że wszyscy obywatele muszą
przestrzegać obowiązującego prawa, w tym prawa karnego, budowlanego, geodezyjnego, bankowego i
wielu wielu wielu innych.

 Wiadomość przekazana dalej 
Od: kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>
Data: 20 sierpnia 2015 11:26
Temat: RE: Nr BLO.0600.61369.0408.2015.KM
Do: "jwxkrw@gmail.com" <jwxkrw@gmail.com>
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