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Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com>

Korupcja
5 wiadomości

PITERA Julia <julia.pitera@europarl.europa.eu> 7 lipca 2015 15:51
Do: Kazimierz Wojewodzki <k.r.wojewodzki@interia.pl>

Szanowny Panie Wojewódzki,

W imieniu Pani Poseł Julii Pitery informuję, iż zgłoszona przez Pana sprawa została przekazana do Komisji Petycji.

Należy teraz poczekać na jej rozpatrzenie, o czym będzie Pan informowany przez Parlament Europejski.

Z wyrazami szacunku,

Kaja Kasprzak

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery

From: Kazimierz Wojewodzki [mailto:k.r.wojewodzki@interia.pl] 
Sent: 18 March 2015 13:50
To: BUZEK Jerzy; CZARNECKI Ryszard; DUDA Andrzej; FOTYGA Anna; GIEREK Adam; GOSIEWSKA Beata; 
GRÓBARCZYK Marek Józef; GRZYB Andrzej; HETMAN Krzysztof; HUEBNER Danuta Maria; IWASZKIEWICZ Robert 
Jarosław; JACKIEWICZ Dawid Bohdan; JAZŁOWIECKA Danuta; olejnik.adam@gmail.com; biuro.poznan@sidonia.pl; 
JUREK Marek; JACKIEWICZ Dawid Bohdan; WAŁĘSA Jarosław; WISNIEWSKA Jadwiga;ewittbro@pg.gda.pl; 
WOJCIECHOWSKI Janusz; PITERA Julia
Subject: Korupcja

Szanowne Panie Posłanki i Posłowie do PE!
Treść korespondencji w załączniku.

Best Regards,
Kazimierz R. Wojewodzki
If this message does not apply to you as a person and was a mistake, on your PC, I please for the 
immediate removal of this message. Kazimierz Wojewodzki.

Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com> 8 lipca 2015 06:51
Do: reda@asar.com.pl, rumia@asar.com.pl, gdynia@asar.com.pl, warsztat@asar.com.pl

Witam,
Jacuś. Być może zainteresuje cię to. Teraz krótko i na temacik. Przeczytaj sobie ten temacik 
- https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diLUtMUUNoRXdIdjg&usp=sharing. Powiem więcej, głównym 
składnikiem mojej petycji będzie to bezprawie, akcik notarialny Walczaka i choroba psychiczna twojej mamusi i 
prześladowania jakie mnie spotykały, za to, że jestem uczciwym człowiekiem, w przeciwieństwie do Ciebie, Jacuś 
- https://drive.google.com/folderview?id=0B0adWaJb4_diYjVfa3JfRDRSNDA&usp=sharing - https://drive.google.com/
folderview?id=0B0adWaJb4_diMUl0U25ERFlJV2c&usp=sharing - https://drive.google.com/folderview?
id=0B0adWaJb4_dia3U4eEtLOEM3NUk&usp=sharing

No to Jacuś co? Za to wszystko teraz 300 000 PLN na moim koncie, albo będzie jeszcze śmieszniej, niż ci się 
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wydaje. Nr mojego koncika znasz, jest takie jak było - https://drive.google.com/folderview?
id=0B0adWaJb4_dieUF3bE56SnFNekU&usp=sharing
Kazimierz R. Wojewódzki

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: PITERA Julia <julia.pitera@europarl.europa.eu>
Data: 7 lipca 2015 15:51
Temat: Korupcja
Do: Kazimierz Wojewodzki <k.r.wojewodzki@interia.pl>
[Ukryto cytowany tekst]

Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com> 8 lipca 2015 08:50
Do: reda@asar.com.pl, rumia@asar.com.pl, gdynia@asar.com.pl, warsztat@asar.com.pl

Jacuś,
był bym zapomniał. Musisz jeszcze raz przestudiować załącznik US.odt. Powiem więcej, tym temacikiem już raz 
zajmowały się eurodeputowane, pani Pitera i pani Hubner, oraz odpowiedni urzędnicy z US Wejherowo, Izba 
Skarbowa Gdańsk ( ul Długa) i urzędnicy z ministerstwa finansów. I teraz co? Nie chcesz chyba, aby jeszcze raz 
zaczynać od początku z dokładnym opisem sytuacji, przeznaczonym dla naszych eurodeputowanych. Sytuacja tak 
się radykalnie zmieniła w polityce finansowej Europy, z uwagi na bankructwo Grecji. No nie ty jeden nie płacisz 
podatków, ale na ciebie są odpowiednie dokumenciki. Powiem więcej, nie pomoże ci nawet KWP Gdańsk, jak 
usłyszy, że nazywasz się Wojewódzki z uwagi na takie coś 
- https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diakZ6VWhPREN5aHM/view?usp=sharing

Jacuś, masz czas na oddanie moich pieniędzy, 300 000 PLN do 10 lipca 2015 ( piątek, godzina 10:00) ,w przeciwnym 
wypadku, jako pierwsza w tej kwestii zostanie poinformowana pani Pitera. Będą oczywiście nowe okoliczności, że 
KPP Wejherowo, konkretnie pani sierż. Dampc, nie podjęła odpowiednich czynności śledczych w sprawie łapóweczki 
w wysokości 3000 PLN, którą dałeś w mojej obecności w US Wejherowo urzędasowi, po to aby nie procedował tej 
sprawy wyłudzeń z fiskusa. No ty dobrze wiesz Jacuś, że tych darowizn było więcej na rzecz twojej osóbki. Zresztą 
Jacuś, niedopuszczalna jest fikcja, aby ubodzy ( nie tylko ja ) dawali darowizny właścicielom takich nieruchomości 
- http://www.asar.com.pl/
No to co, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Kazimierz R. Wojewódzki

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Kazimierz Wojewódzki <jwxkrw@gmail.com>
Data: 8 lipca 2015 06:51
Temat: Fwd: Korupcja
Do: reda@asar.com.pl, rumia@asar.com.pl, gdynia@asar.com.pl, warsztat@asar.com.pl
[Ukryto cytowany tekst]

US.odt
473K

K. R. Wojewodzki <jwxkrw@gmail.com> 4 listopada 2015 14:27
Do: jerzy.buzek@europarl.europa.eu, ryszard.czarnecki@europarl.europa.eu, andrzej.duda@europarl.europa.eu, 
anna.fotyga@europarl.europa.eu, adam.gierek@europarl.europa.eu, beata.gosiewska@europarl.europa.eu, 
marekjozef.grobarczyk@europarl.europa.eu, andrzej.grzyb@europarl.europa.eu, krzysztof.hetman@europarl.europa.eu, 
danuta.huebner@europarl.europa.eu, robertjaroslaw.iwaszkiewicz@europarl.europa.eu, 
dawid.jackiewicz@europarl.europa.eu, danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu, olejnik.adam@gmail.com, 
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biuro.poznan@sidonia.pl, marek.jurek@europarl.europa.eu, jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu, 
jadwiga.wisniewska@europarl.europa.eu, ewittbro@pg.gda.pl, janusz.wojciechowski@europarl.europa.eu, 
julia.pitera@europarl.europa.eu

Szanowne Panie Posłanki.
Danuta Hübner, Julia Pitera,
i inni MEP's,

po ray kolejny proszę o interwencję w sprawie korupcji w polskim systemie podatkowym, ale nie tylko w systemie 
podatkowym. Sprawa ta ciągnie się od roku 2014, kiedy to latem osobiście na Krakowskim Przedmieściu w 
Warszawie, złożyłem w waszych biurach poselskich odpowiednie dokumenty świadczące o totalnej korupcji w 
województwie pomorskim.

Sprawa ta dotyczyła mojego brata Jarosława Wojewódzkiego i mojej matki Teresy Wojewódzkiej, którzy to, bez moje 
wiedzy i  zgody wykorzystali  moje konto bankowe do przestępstwa podatkowego, polegającego na wyłudzaniu z 
polskiego systemu podatkowego, pieniędzy. Brat Jarosław dawał po prostu sobie darowizny, wykorzystując biednych 
członków rodziny. Takich darowizn sam sobie dał około 5. Darczyńcami byli:

1. Kazimierz Wojewódzki
2. Waldemar Wojewódzki
3. Gienek Ludka ( osoba ze strony żony, Jarosława, Łucji Hewelt Wojewódzkiej )
4. i inni ze strony żony Jarosława.

Darowizna dana samemu sobie, skutkowała tym, że odpisywał on sobie od podatku dochodowego poważne kwoty, 
dochodzące do 33 000 PLN rocznie, z uwagi na to, ze jest zamożnym przedsiębiorcą i ma spore dochody wynikające 
z  prowadzenia  warsztatu  samochodowego  - http://www.asar.com.pl/ .  Na  domiar  złego,  jego  żona  Łucja  Hewelt 
Wojewódzka jest tzw. psychologiem - http://www.psycholog-badania.info/# . Warsztat i Pracownia Psychologiczna, to 
wspólne rodzinne przedsiębiorstwo.  Czyli  oni,  razem, okradali  państwo polskie,  generalnie  ludzi,  którzy uczciwie 
płacili podatki. Gabinety psychologiczne Łucji Helwelt Wojewódzkiej, to też niezły przekręcik. W każdym gabinecie  
psychologicznym, w którym wykonuje się, badania, kierowców, badania na broń, badania prokuratorów i sędziów, a 
takie badania, wykonują pracownie Łucji Hewelt Wojewódzkiej musi być zatrudniony co najmniej jeden dyplomowany 
psycholog, na pełnym etacie. To znaczy, badań nie może wykonywać, osoba, która nie ma dyplomu ukończenia 
wyższej uczelni ze specjalizacją psychologia. Łucja Hewelt Wojewódzka, zatrudnia w swoich gabinetach, koleżanki 
ze szkoły średniej, które nie mają nawet byle jakiego dyplomu, a co dopiero ze specjalnością psychologia. Badania 
wykonują koleżanki, Łucja Hewelt Wojewódzka, przychodzi do gabinetów tylko, na godzinę, lub dwie, jedynie po to 
aby  policzyć  wpływy.  Jest  to  bardzo  niebezpieczny  proceder,  ponieważ  jej  gabinety  wydają  zaświadczenia 
psychologiczne  prokuratorom  i  sędziom,  którzy,  nie  posiadają  wystarczającej  inteligencji,  aby  kierować  nawet 
akumulatorowym wózkiem widłowym, a co dopiero urzędować na stanowisku sędziego lub prokuratora, odsyłam do 
przeczytania tej strony internetowej - https://kw107.wordpress.com/home/my-affairs/

Ważniejsze dokumenty związane z przekrętami mojego brata Jarosława Wojewódzkiego i  jego żony Łucji 
publikuję pod adresami internetowymi.

• Urząd Skarbowy

• PRZELEWY
Dodać, należy w tym miejscu, że US Wejherowo, nie chciał zająć sprawą wyłudzeń, ponieważ mój brat w 
mojej obecności dał łapówkę urzędnikowi w wysokości 3000 zł ( tego faktu z mojego obszernego doniesienia,  
które osobiście złożyłem do protokółu w siedzibie Gdańskiej Izby Skarbowej na ul  Długiej,  Wicedyrektor 
Krzysztof Ptaszyński,  nie odnotował.)  Sprawą zajmowała się KPP Wejherowo, ale z uwagi na to,  że pani 
komendant z Rumii ( KPP Rumia), to kumoterka mojego skorumpowanego brata, nic do tej pory nie ustalono, 
nie  przesłuchano nawet  świadków, oprócz mojej  osoby.  Przesłuchanie,  to  w charakterze  świadka,  miało 
miejsce latem 2014 roku w Warszawie. Do dzisiaj, nic nie zrobiono w województwie pomorskim, aby ukarać 
oszustów podatkowych, którzy ukradli z polskiego fiskusa co najmniej 100 000 - 150 000 PLN, dając sobie 
samym darowizny. Innych przekrętów mojego brata Jarosława i jego żony Łucji, na razie nie wymieniam.

Rozumiem, że sprawa ta jest nagląca, ponieważ PE i kraje z nią zrzeszone, nie będą wiecznie tolerować wyrzucania  
pieniędzy w błoto, tym bardziej, że kryzys europejski się coraz bardziej pogłębia z uwagi na bankructwo koncernu 
VW-Audi i milionową rzeszę uciekinierów politycznych z innych krajów.

List ten dodatkowo, publikuję na Facebook, G+ i wordpress.com

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat:Korupcja
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Data:Tue, 7 Jul 2015 13:51:59 +0000

Nadawca:PITERA Julia <julia.pitera@europarl.europa.eu>

Adresat:'Kazimierz Wojewodzki' <k.r.wojewodzki@interia.pl>
[Ukryto cytowany tekst]
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