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Skarga na wymiar sprawiedliwości RP.  
  

Niniejszym składam skargę na podstawie artykułu 63 Konstytucji, na 
działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości w związku z przestępczymi 
działaniami tej instytucji. Obejmują one fabrykowanie oskarżeń, rozboje 
sądowe, ustawianie spraw i świadome rozbijanie rodzin. Działania te mają 
wszelkie znamiona zorganizowanej przestępczości. Będę wdzięczny za 
zbadanie zarzutów i przedstawienie sprawy na forum Senatu lub Sejmu w celu 
uzyskania wyjaśnień od zamieszanych instytucji i eliminacji patologii. Poniżej 
przedstawiam propozycję pytań do ministra sprawiedliwości. Analogiczne 
pytania można by skierować do Krajowej Rady Sądownictwa.  
 

• Czy sprawa jest ministrowi znana? 

• Czy opisanie wyżej działania fabrykowania oskarżeń i rozbijania rodzin 
są świadomą polityką polskiego wymiaru sprawiedliwości?  

• Co minister zrobił w celu realizacji konstytucyjnych praw rodziców do 
wychowywania dzieci, w tym art. 33 o równości praw kobiet i mężczyzn? 

• Jakie działania podjął minister w celu zapewnienia przestrzegania przez 
sądy prawa do rzetelnego  procesu gwarantowanego artykułem 45 
Konstytucji?  

• Co minister zamierza uczynić wobec regularnego łamania przez sądy 
artykułu 113 k.r.o. stanowiącego o obowiązku utrzymywania kontaktów 
pomiędzy dziećmi i rodzicami? 

• Czy sądy otrzymują instrukcje zawyżania statystyk przemocy w rodzinie 
w celu uzasadniania wprowadzania ustaw o przeciwdziałaniu owej 
przemocy? 

• Czy minister uważa za właściwe odrzucanie dowodów świadczących o 
niewinności oskarżonego np. w postaci badania wariograficznego? 

 
OPIS SPRAWY 

Sprawa opisana poniżej ma związek z procesami sądowymi w Sądzie 
Rejonowym w Pruszkowie, sygn. akt Vk 335/06 oraz Vk 151/09, w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie, sygn. akt IVc 2888/05 oraz w Sądzie Rejonowym w 
Tarnowskich Górach, sygn. akt IIk 856/07 i III Nsm 578/8. 
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W listopadzie 2005r zostałem oskarżony o psychiczne i fizyczne 
znęcanie się nad żoną i jej córką. Sprawa karna w sądzie w Pruszkowie była 
ściśle związana ze sprawą o rozwód do tego stopnia, że akta spraw i 
informacje były wymieniane między sądami. Głównym motywem oskarżenia 
było rzekome pobicie przeze mnie żony 25 lipca 2005r. podczas mojego 
pobytu w domu na urlopie z pracy w Australii. Żona wywoła wówczas 
awanturę, podczas której została pogryziona przez jej własnego psa.  

W trakcie trwającego prawie cztery lata procesu wykazałem, że obdukcja 
żony była fałszywa a oskarżenie spreparowane przy udziale prokuratury i sądu. 
Wskazują na to między innymi uporczywe odmawianie przez prokuraturę i sąd 
badania wariograficznego i uniemożliwianie pełnego przesłuchania świadków. 
Gdy w końcu udało mi się wykonać badanie wariografem na prywatne 
zlecenie, odmówiono przyjęcia go jako dowodu. Obdukcja żony została 
wykonana przez odległego lekarza bez uprawnień biegłego, podczas gdy w 
pobliżu miała do dyspozycji dwóch biegłych. Obdukcja zasadniczo różniła się 
zaświadczenia ze szpitala gdzie żona w ogóle nie wspomniała o pobiciu a 
podała jedynie fakt pogryzienia przez psa. W obdukcji jest natomiast mowa 
jedynie o pobiciu bez żadnego opisu rany spowodowanej ukąszeniem przez 
psa. Żona przedstawiła też zaświadczenie z „Niebieskiej Linii” dla ofiar 
przemocy domowej z czerwca 2005r. gdzie miała korzystać z pomocy. 
Charakterystyczne jest, że w czerwcu 2005 roku pracowałem jeszcze w 
Australii nie mając pojęcia o tym co planuje żona. Do Polski przyjechałem 
dopiero w połowie lipca 2005r. na dwutygodniowy urlop, zaniepokojony 
brakiem kontaktu z żoną i dziećmi. Widać zatem, że sprawa była wcześniej 
zaplanowana. 

Poza tym w aktach sprawy rozwodowej jest pismo datowane z samego 
początku postępowania przygotowawczego, mówiące że sprawa trafi do sądu. 
Miało to miejsce przed przesłuchaniem jakichkolwiek świadków poza 
oskarżycielką i jej córką. Wskazuje to, że wynik dochodzenia prokuratury był z 
góry przesądzony. Było to nawet zanim dowiedziałem się, że będą mi 
postawione jakiekolwiek zarzuty. W trakcie procesu karnego na samym 
wstępie próbowano zrobić ze mnie chorego psychicznie kierując mnie na 
obserwację do szpitala psychiatrycznego. Tolerowano jednocześnie 
wielokrotne fałszywe zeznania oskarżycielki. 

Po dwóch procesach w pierwszej instancji i dwóch apelacjach, 10 marca 
2010r. zapadł ostateczny wyrok uznający mnie winnego pobicia żony i 
skazujący mnie na karę ok. 2 tys. zł. 

Równolegle z procesem karnym miała miejsce sprawa rozwodowa z 
pozwu żony, gdzie na samym wstępie 21 grudnia 2005r,  zaocznie, bez 
jakiejkolwiek weryfikacji twierdzeń powódki, przyznano jej alimenty w 
wysokości 7 tys. zł miesięcznie, nadając postanowieniu klauzulę 
natychmiastowej wykonalności. W owym czasie pozostawałem bez pracy gdyż 
z pracy z Australii zrezygnowałem i wróciłem do Polski dla ratowania dzieci. 
Córki, wówczas 7 letnie bliźniaczki, zostały powierzone matce bez 
jakiegokolwiek uwzględnienia moich praw. Postanowienie było rzekomo 
wydane na rozprawie, na którą jednak nie byłem wzywany. Brak jest 
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zarządzenia o rozprawie oraz protokołu. Tak więc rozprawy żadnej nie było. 
Uniemożliwiano mi jednocześnie zaskarżenie postanowienia pod pretekstem 
przekroczenia terminu, który miał wynosić tydzień od wspomnianej rozprawy. 
Postanowienie owo otrzymałem już po terminie i zaskarżyłem je w ciągu dwóch 
dni od otrzymania. Jest zatem ewidentne, że sprawa była ustawiona a 
wysokość alimentów była ustalona tak aby spowodować moje zadłużenie i 
przejąć majątek trwały. Obecnie ma miejsce egzekucja komornicza owego 
postanowienia z mojego majątku. 

Po awanturze żona przekazała nasze dzieci swoim rodzicom a sama 
zamieszkała z córką z jej pierwszego małżeństwa w Warszawie. Z domu w 
Ruścu nie wyprowadziła się jednak zostawiając tam prawie wszystkie swoje 
rzeczy.  

Do Polski wróciłem na stałe w połowie listopada 2005r. W domu 
zastałem olbrzymi bałagan i wiele dowodów na to, że żona wstąpiła do 
międzynarodowej sekty Sai Baby. Po uporządkowaniu domu zacząłem 
poszukiwać dzieci. Żona zmieniła numer telefonu i nie miałem z nią kontaktu a 
teściowie odmawiali jakichkolwiek informacji. Gdy znalazłem szkołę w 
Warszawie przy ul. Żytniej, do której chodziły dzieci i tam pojechałem żeby z 
córkami się spotkać, wezwano policję i wyprowadzono dzieci tylnimi drzwiami, 
tak żeby mnie nie zobaczyły. W lipcu 2006r. wiedząc, że dzieci przebywają u 
teściów bez obecności matki, pojechałem żeby je stamtąd zabrać do domu. 
Niestety nie udało mi się to a dodatkowo przy jawnie spreparowanych 
oskarżeniach postawiono mi zarzut pobicia teściowej. Pomimo wykazania 
kłamstwa również za  pomocą wariografu, wyrok został podtrzymany w apelacji  

Z córkami nie mogę się spotkać już piąty rok i straciłem z nimi kontakt. W 
szkołach odmawiano mi nawet rozmowy telefonicznej a gdy próbowałem 
przekazać im wiadomość poprzez uczniów, grożono mi policją. Poza tym przez 
pierwsze dwa lata żeby uniemożliwić mi jakikolwiek kontakt z córkami nie były 
one posyłane do szkoły za zgodą władz oświatowych.  

Postanowienia sądów o kontaktach były wydawane w złej wierze (np. 
post. Z 06.10.2006r.) tak, że nie można ich było wyegzekwować. Gdy mimo 
wszystko jeździłem na spotkania (ok. 250km w jedną stronę), zastawałem 
drzwi zamknięte. Sąd był o wszystkim informowany ale nie reagował. Kolejne 
postanowienia były w podobnym stylu. Najpierw sprawy były odwlekane a 
następnie wydawane niewykonalne postanowienia. Sprawa ta jest opisana w 
skrócie we wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 lutego 
2010r. (złożonego 23.02.2010).  

Nawet pobieżna analiza tej sprawy wskazuje, że mamy do czynienia ze 
zorganizowaną przestępczością fabrykowania oskarżeń, ustawiania spraw i 
rozbojów. Ma to miejsce za pełną aprobatą ministerstwa sprawiedliwości i 
kolejnych ministrów począwszy od 2006r. którzy byli o tym informowani. Były 
też o wszystkim od początku informowane instytucje mające rzekomo strzec 
praw obywateli jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka. 
Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił pomocy a Rzecznik Praw Dziecka 
pozorował działania. Również Centralne Biuro Antykorupcyjne odmówiło 
podjęcia jakichkolwiek kroków. O nadużyciach w Sądzie Okręgowym w 
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Warszawie była informowana Krajowa Rada Sądownictwa. Co więcej, na 
podstawie doświadczenia z mojej działalności w Porozumieniu Rawskim i w 
Aferach Prawa wiem, że opisanie zachowania wymiaru sprawiedliwości nie są 
odosobnionym przypadkiem lecz normą.  

Każde z powyższych stwierdzeń mogę w razie potrzeby poprzeć 
właściwymi dokumentami.  
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