
Parlament Europejski                                                   Wiedeń Dn.16.12.2014 
w Strasburgu

P E T Y C J A 

Wnoszę do Parlamentu Europejskiego petycję związaną z brakiem poszanowania 
prawa przez państwo członkowskie jakiem jest Polska.

Sprawa dotyczy:
1. Aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej Notariusza RP 

Witolda Walczaka < 
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diOTM0MjRmNTMtMjIwYi00Z
DhjLTkyOWQtMjc4MmU0ODRhMTUz/view  >. Sprawą tą kolejno 
zajmowały się polskie instytucje wyznaczone przez państwo polskie do 
nadzorowania prac prawników niższego szczebla:

◦ Izba Notarialna w Gdańsku
◦ Krajowa Rada Notarialna w Warszawie
◦ Minister Sprawiedliwości RP
◦ KPP W Człuchowie
◦ KWP w Gdańsku
◦ KGP w Warszawie
◦ KPP w Sopocie
◦ Prokuratura Rejonowa w Sopocie
◦ Sąd Rejonowy w Sopocie
◦ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP
◦ SEJM RP
◦ SENAT RP 
◦ Żadna  z  tych  polskich  instytucji  nie  chciała  zauważyć  błędu

(  przestępstwa  )  jakiego  dopuścił  się  notariusz  Walczak  w  §2
punkcie  c).  Dopuścił  się  fałszerstwa  i  oszustwa  polegającego  na

postawieniu znaku równości między 0,68 ha = 0,82 ha. Absurd
na międzynarodową skalę! Niestety polskie skorumpowane władze
państwowe nie chcą widzieć tego przestępstwa popełnionego przez
jednego z ich zaufanych urzędników. Notariusz nie miał prawa dzielić
tej  nieruchomości,  jak  wynika  z  punktu  c),  ponieważ  wyciąg  z  KW
wyraźnie wskazywał jaką nieruchomość sprzedaje moja matka Teresa
Wojewódzka  <
https://drive.google.com/file/d/0B0adWaJb4_diZGM4ZTRkYTYtY
2UxOC00N2QxLThlZTQtNTE2ZGVkOTYxZTQ4/view  >.

2. Fałszowanie dokumentacji bankowej w banku Sygma Bank ( poprzednia nawa 
Cetelem Bank). Podobnie jak w pierwszym przypadku, żadna instytucja 
państwowa nie zajęła się sprawą:
• KPP Człuchów ( to akurat nic dziwnego, ponieważ naczelnik wydziału, 

komisarz Zbigniew Zachciał uczestniczył w szajce wyłudzającej w ten 
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sposób pieniądze od zwykłych obywateli.
• PR Człuchów. Tutaj podobnie, ponieważ prokurator Klukowski, szef 

prokuratury równiż uczestniczył w tej szajce.
• KWP w Gdańsku
• KGP w Warszawie
• PO W Słupsku
• PA W Gdańsku
• PG W Warszawie
• KNF w Warszawie
• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP
• SEJM RP
• SENAT RP
• Żadna  z  tych  instytucji  nie  zajęła  odpowiedniego  stanowiska  wobec

fałszowania  dokumentów  bankowych  mających  na  celu  wyłudzenie
3000  zł.  <  https://drive.google.com/folderview?
id=0B0adWaJb4_diMG1jdW5BZFlUTW1HYlZSRmhiSXFKUQ&usp=sha
ring  >. W katalogu znajdują się skanowane dokumenty, z transakcji zakupu
w sklepie komputerowym AR-KOM.  Podkreślam, nigdy nie podpisałem
umowy ratalnej w sklepie AR-KOM, komputer kupiłem za gotówkę.
Nigdy nie byłem posiadaczem kartu AuraMasterCard, Nigdy nie byłem
pracownikiem  warszawskiej  firmy  Wawer.  Wszystkie  te  dokumenty
powstały w wyniku fałszerstwa, przy wspóludziale komisarza Zachciał
z KPP Człuchów i prokuratora Klukowskiego z PR z Człuchowa.

3. Fałszowanie  dokumentacji  kartograficznej  w  Starostwie  Powiatowym  w
Człuchowie.  Sfałszowano  mapę  w  skali  1:2000  <
https://docs.google.com/document/d/1SWtj8NJVSiourWV0_wFoaTryxcDxBh
AvsqMRd41zLYg/edit   >, w wyniku czego straciłem z mojej działki około 0,09
ha,  a  dodatkowo  na  bazie  tej  mapy  powstały  następne  pomiary,  które
spowodowały,  że  inwestycja  biogazowni  stoi  niezgodnie  z  prawem
budowlanym o około  20   ±  30  m za  blisko od mojej  działki  z  warunkami
zabudowy. Obligowane 300 m prawem budowlanym nie zostało dochowane.
Wiedzę na ten temat mają:
• Starostwo Powiatowe w Człuchowie
• Inspektor Nadzoru Geodezji i Kartografii przy PUW w Gdańsku
• Główny Geodeta Kraju, Minister Kazimierz Bujakowski.
• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• PR Człuchów
• PO Słupsk
• PA Gdańsk
• PG Warszawa
• SEJM RP
• SENAT RP
• Dodam, że na sfałszowanej mapie gmina Człuchów uchwaliła dwa 

plany zagospodarowania przestrzennego pod posadowienie elektrowni 
wiatrowych.

4. W akcie zemsty za dochodzenie swoich praw na drodze administracyjnej Wójt
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Gminy Marciniak, nałożył na mnie karę administracyjną w wysokości 105 tyś
zł i obciążył w ten sposób hipotekę moich nieruchomości położonych w gminie
Człuchów. Zrobił to świadomie i z premedytacją. Karę nałożył za nielegalny
wyrąb drzew z mojej działki 81/2. Nielegalnego wyrębu jednak ja nie zrobiłem,
a zrobili  to dobrzy znajomi wójta Marciniaka,  koledzy z kółka łowieckiego,
którzy  na  co  dzień  pracują  w  LP.  Mało  tego,  że  drzewa  ukradli  (  było
dochodzenie policji, i przyznali się, że zrobili to omyłkowo),  to ich koleś
wójcina ( bo tak trzeba tego człowieka nazwać) Marciniak obciążył za to
przestępstwo hipotekę mojej działki na kwotę 105 tyś zł, pozbawiając mnie
tym samym jedynego źródła dochodu. Pozwolę sobie na drobną dygresję w
tym miejscu,  Adolf  Hitler,  jak  chciał  zabierać  majątki  Żydom  i  innym
obywatelom swego kraju, do takiego absurdu prawnego by się nie dopuścił.
W pierwszej  kolejności  odbierał  prawa  obywatelskie,  a  dopiero  potem
nieruchomości.  Wójt  Marciniak,  po  prosty  przesadził,  przepraszam  za
brzydkie określenie, swoją głupotą.  Dokumenty związane ze sprawą są w
tym  katalogu  <  https://drive.google.com/folderview?
id=0B0adWaJb4_diM2YwOTQxMzItNmQyZC00ZTFjLWE1YTAtN2IzZ
TYyNDIwNjE2&usp=sharing  >W tej sprawie brali udział:
• KPP Człuchów
• Nadleśnictwo Człuchów
• Regionalna Dyrekcja LP w Szczecinku 
• Generalna Dyrekcja LP w Warszawie
• KWP W Gdańsku
• KGP w Warszawie
• SKO Słupsk\
• WSA Gdańsk
• NSA Warszawa
• Kancelaria prezesa Rady Ministrów RP
• SEJM RP
• SENAT RP

To są moje prywatne sprawy. Sprawy społeczne, a związane z moją gminą publikuję na
serwerach  g    plus  <
https://plus.google.com/112528185010815860911/posts/HTS2uCgTcVL  >.  Mam
nadzieję,  że  Parlament  Europejski  dopilnuje  aby  w  krajach  członkowskich
wchodzących  w skład  EU  przestrzegano  kardynalnych  zasad  prawa  rzymskiego,  z
którego  korzeni  wyrasta  wspólnota  europejska.  To,  że  Polska  była  przez  okres
powojenny  w  obszarze  oddziaływania  prawa  wschodniego  (  nic  nie  umniejszając
Rosji), do takich cyrków jak w wolnej demokratycznej Polsce nie dochodziło i nie jest
to również żaden powód do samowoli prawnych lokalnych urzędników.

W wyrazami szacunku
Kazimierz Wojewódzki

Dokument zredagowany jest w takiej samej treści w dwóch wersjach html 
(http://j2.home.pl/PE.html ) i pdf (http://j2.home.pl/PE.pdf ) do pobrania z serwera j2.home.pl.
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