
Sławomir Janczewski

32-731 Żegocina

Łąkta Górna (wieś)

Łąkta Górna (wieś), 2015-11-07

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

00-791 Warszawa

Mokotów (dzielnica m.st. Warszawy)

ul. Chocimska 28

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2015-11-07T08:45:30Z

INFORMACJA

Kopia Oświadczenia "Do Sądów Rejonowych i Okręgowych Rozpatrujących Wykroczenia Dotyczące

Prędkości"

Niniejszym, dostarczam elektronicznie podpisaną kopię Oświadczenia "Do Sądów Rejonowych i 

Okręgowych

Rozpatrujących Wykroczenia Dotyczące Prędkości" dotyczącego poprawności legalizacji i użytkowania 

urządzeń do pomiaru prędkości i śledztwa w tej sprawie prowadzonego w rezultacie mojego 

zawiadomienia pod sygnaturą VI Ds. 16/14

Oświadczenie jest sporządzone w odpowiedzi na liczne pytania wielu osób w tej sprawie na które nie 

jestem w stanie odpowiadać indywidualnie.

Wysyłam kopie instytucjom które są zaangażowane w sprawę aby miały szansę się do tego 

oświadczenia ustosunkować. 

W związku z tym, że jest to dokument dość długi i zawiera grafikę, przygotowałem go w formie pliku 

PDF. (Oswiadczenie.pdf)

Suma kontrolna SHA256 pliku:

206143a4bc37a6c65673257f792669e2982271705c18a7a048c7603c94c675f0  Oswiadczenie.pdf

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).

Załączniki:

Oswiadczenie.pdf1. 

Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

1 of 2 11/07/2015 10:13 AM



Podpis elektroniczny

Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

2 of 2 11/07/2015 10:13 AM



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP6018496

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: Prokuratura Okręgowa w Warszawie
Identyfikator adresata: ja63g78qfs
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: Sławomir Janczewski
Identyfikator nadawcy: faza3
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2015-11-07T09:51:54.123
Data wytworzenia poświadczenia: 2015-11-07T09:51:54.123
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK7315785

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 7315785

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym
dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z
doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji
podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-cb5e0561-852c-11e5-a231-001a645ae9b2 :
referencja ID-cb5e2c70-852c-11e5-a231-001a645ae9b2 : Skargi,%20wnioski,%20zapytania%20do%20urz
%C4%99du%20-%20Pismo%20ogolne.xml
referencja ID-cb707bf6-852c-11e5-a231-001a645ae9b2 : #ID-cb707bf4-852c-11e5-a231-001a645ae9b2

Urzędowe Poświadczenie Odbioru https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

1 of 1 11/07/2015 10:14 AM



Sławomir Janczewski

32-731 Żegocina

Łąkta Górna (wieś)

Łąkta Górna (wieś), 2015-11-07

Komenda Główna Policji

02-624 Warszawa

Warszawa (miasto)

ul. Puławska 148/150

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2015-11-07T09:04:30Z

INFORMACJA

Kopia Oświadczenia "Do Sądów Rejonowych i Okręgowych Rozpatrujących Wykroczenia Dotyczące

Prędkości"

Niniejszym, dostarczam elektronicznie podpisaną kopię Oświadczenia "Do Sądów Rejonowych i 

Okręgowych

Rozpatrujących Wykroczenia Dotyczące Prędkości" dotyczącego poprawności legalizacji i użytkowania 

urządzeń do pomiaru prędkości i śledztwa w tej sprawie prowadzonego w rezultacie mojego 

zawiadomienia pod sygnaturą VI Ds. 16/14

Oświadczenie jest sporządzone w odpowiedzi na liczne pytania wielu osób w tej sprawie na które nie 

jestem w stanie odpowiadać indywidualnie.

Wysyłam kopie instytucjom które są zaangażowane w sprawę aby miały szansę się do tego 

oświadczenia ustosunkować. 

W związku z tym, że jest to dokument dość długi i zawiera grafikę, przygotowałem go w formie pliku 

PDF. (Oswiadczenie.pdf)

Suma kontrolna SHA256 pliku:

206143a4bc37a6c65673257f792669e2982271705c18a7a048c7603c94c675f0  Oswiadczenie.pdf

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).

Załączniki:

Oswiadczenie.pdf1. 

Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

1 of 2 11/07/2015 10:12 AM



Podpis elektroniczny

Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

2 of 2 11/07/2015 10:12 AM



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP6018502

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: Komenda Główna Policji
Identyfikator adresata: PolicjaKGP
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: Sławomir Janczewski
Identyfikator nadawcy: faza3
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2015-11-07T10:04:49.843
Data wytworzenia poświadczenia: 2015-11-07T10:04:49.843
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK7315793

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 7315793

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym
dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z
doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji
podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-99bb31c1-852e-11e5-a231-001a645ae9b2 :
referencja ID-99bb58d0-852e-11e5-a231-001a645ae9b2 : Skargi,%20wnioski,%20zapytania%20do%20urz
%C4%99du%20-%20Pismo%20ogolne.xml
referencja ID-99c989a2-852e-11e5-a231-001a645ae9b2 : #ID-99c989a0-852e-11e5-a231-001a645ae9b2

Urzędowe Poświadczenie Odbioru https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

1 of 1 11/07/2015 10:13 AM



Sławomir Janczewski

32-731 Żegocina

Łąkta Górna (wieś)

Łąkta Górna (wieś), 2015-11-07

GŁÓWNY URZĄD MIAR

00-139 WARSZAWA

WARSZAWA

UL. ELEKTORALNA 2

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2015-11-07T09:09:04Z

INFORMACJA

Kopia Oświadczenia "Do Sądów Rejonowych i Okręgowych Rozpatrujących Wykroczenia Dotyczące

Prędkości"

Niniejszym, dostarczam elektronicznie podpisaną kopię Oświadczenia "Do Sądów Rejonowych i 

Okręgowych

Rozpatrujących Wykroczenia Dotyczące Prędkości" dotyczącego poprawności legalizacji i użytkowania 

urządzeń do pomiaru prędkości i śledztwa w tej sprawie prowadzonego w rezultacie mojego 

zawiadomienia pod sygnaturą VI Ds. 16/14

Oświadczenie jest sporządzone w odpowiedzi na liczne pytania wielu osób w tej sprawie na które nie 

jestem w stanie odpowiadać indywidualnie.

Wysyłam kopie instytucjom które są zaangażowane w sprawę aby miały szansę się do tego 

oświadczenia ustosunkować. 

W związku z tym, że jest to dokument dość długi i zawiera grafikę, przygotowałem go w formie pliku 

PDF. (Oswiadczenie.pdf)

Suma kontrolna SHA256 pliku:

206143a4bc37a6c65673257f792669e2982271705c18a7a048c7603c94c675f0  Oswiadczenie.pdf

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).

Załączniki:

Oswiadczenie.pdf1. 

Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

1 of 2 11/07/2015 10:12 AM



Podpis elektroniczny

Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

2 of 2 11/07/2015 10:12 AM



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP6018504

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: GŁÓWNY URZĄD MIAR
Identyfikator adresata: a6504faby2
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: Sławomir Janczewski
Identyfikator nadawcy: faza3
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2015-11-07T10:09:20.866
Data wytworzenia poświadczenia: 2015-11-07T10:09:20.866
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK7315795

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 7315795

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym
dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z
doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji
podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-3b4409e1-852f-11e5-93ad-001a645ad57e :
referencja ID-3b4409e2-852f-11e5-93ad-001a645ad57e : Skargi,%20wnioski,%20zapytania%20do%20urz
%C4%99du%20-%20Pismo%20ogolne.xml
referencja ID-3b534c26-852f-11e5-93ad-001a645ad57e : #ID-3b534c24-852f-11e5-93ad-001a645ad57e

Urzędowe Poświadczenie Odbioru https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1634...

1 of 1 11/07/2015 10:12 AM
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