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Do Sądów Rejonowych i Okręgowych 
Rozpatrujących Wykroczenia Dotyczące Prędkości

Kopia do:
1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział VI
2. Prezes Głównego Urzędu Miar
3. Komendant Główny Policji
 

Wysoki Sądzie:

Jestem osobą, która jako jedna z pierwszych podniosła w sądzie zarzut nieprawidłowości przy 
wystawianiu świadectw legalizacyjnych urządzeń do pomiaru prędkości i złożyła w Prokuraturze 
stosowne zawiadomienia o podejrzeniach przestępstw z tytułu Art. 271 KK i Art. 231 KK w 
procesie wystawiania zatwierdzeń typu i świadectw legalizacyjnych przez Główny Urząd Miar i 
podległe urzędy, dotyczących urządzeń do pomiaru prędkości. Zawiadomienia zostały złożone na 
długo przed tym kiedy sprawą zainteresowały się szeroko media. Pierwsze zawiadomienie zostało 
złożone 12-go Grudnia 2012r, pierwsze uzupełnienie zostało złożone 14-go Stycznia 2013r, drugie 
uzupełnienie 25-go Czerwca 2013r. W drugim uzupełnieniu zawiadomienia żądałem 
natychmiastowego aresztowania odpowiedzialnych urzędników, w tym Prezes Głównego Urzędu 
Miar, w związku z tym że dotarły do mnie dokumenty pokazujące świadome działania tych osób w 
celu zatajenia prawdy przed sądami i systematycznego i zamierzonego mataczenia w tych 
sprawach. Od tego czasu wykryłem dalsze masowe nieprawidłowości, zeznałem o części z nich 
podczas przesłuchania w prokuraturze, ale nie składałem dalszych pisemnych uzupełnień.  

Początkowo, sprawa była prowadzona pod numerem 3Ds. 313/13/V przez Prokuraturę Rejonową 
Warszawa Śródmieście-Północ, ul. Wiślicka 6, Warszawa. Później, sprawa została przejęta i 
prowadzona pod numerem VI Ds. 16/14 przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Wydział VI 
ds. Przestępczości Gospodarczej, ul. Chocimska 28. W związku z powagą sytuacji liczyłem że 
Prokuratura będzie w stanie traktować sprawę priorytetowo bo niezrobienie tego groziło paraliżem 
pracy policji i sądów. Sprawa wciąż się ciągnie, a do sądów są nadal dostarczane dowody 
generowane przy pomocy urządzeń z, moim zdaniem, kompletnie sfałszowaną dokumentacją. Co 
więcej, nowe prawo pozwala na odbieranie praw jazdy, a co za tym idzie dla wielu ludzi środków 
do życia, na podstawie takich dowodów. (Piszę „moim zdaniem” nie dlatego że nie jestem 
przekonany o słuszności moich podejrzeń i zebranych dowodów ale dlatego że o winie bądź jej 
braku musi zadecydować sąd a nie ja – i tylko do tego dążę.)

W związku z tą sytuacją zwraca się do mnie wiele osób które mają sprawy w Sądzie dotyczące 
zarzutów przekroczenia prędkości i proszą o informacje o zawiadomieniach złożonych w 
prokuraturze i o problemach z urządzeniami które wykryłem. W związku z tym, że ilość tych spraw 
przekroczyła moje możliwości czasowe aby odpowiadać na takie sprawy indywidualnie, 
postanowiłem napisać i opublikować niniejsze oświadczenie.
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Sytuacja na dzień dzisiejszy

Od czasu złożenia zawiadomień, miałem okazję zbadać dokumentację większości stosowanych w 
Polsce urządzeń do pomiaru prędkości, instrukcji obsługi tych urządzeń, materiałów szkoleniowych 
policji, itd. i stwierdzam co następuje, że wedle mojej najlepszej wiedzy i przekonania: 

Następujące urządzenia do pomiaru prędkości zostały dopuszczone do użytku i są używane w 
kompletnym pogwałceniu zasad sztuki używania takich urządzeń a co za tym idzie prawa. To 
gwarantuje sytuację, że pomiary kompletnie błędne są normą, a pomiary poprawne 
wyjątkiem. 

Lista Urządzeń Które są Objęte Problem:
1. Radar: Rapid 1,1A,2Ka
2. Radar: ISKRA-1
3. Fotoradar: Fotorapid C,CM
4. Fotoradar: Multanova 6F
5. Lidar: LTI UltraLyte
6. Lidar: LTI TruSpeed
7. Lidar: LTI TruCAM
8. Wideo-rejestrator: PolCam
9. Wideo-rejestrator: Videorapid 2

(Uwaga: Lidar to techniczna nazwa laserowego miernika prędkości).

Nie wykluczam, że liczba urządzeń objętych problemem może być dłuższa. Wyliczyłem tylko te 
urządzenia które byłem w stanie do tego czasu zbadać. Problemy które wykryłem nie są typu 
legalistycznego (niedopełnienie procedury czy brak jakiegoś dokumentu) ale dotyczą dopuszczenia 
tych urządzeń do użytku w sposób kompletnie niezgodny z elementarnymi zasadami sztuki, co 
gwarantuje masę błędnych pomiarów, nawet przez uczciwego operatora. 

Nieprawidłowości które miały miejsce różnią się dla poszczególnych urządzeń. Podane poniżej 
nieprawidłowości dotyczą jednego, kilku, bądź wszystkich urządzeń. Szczegółowy opis i 
dokumentacja tych nieprawidłowości zajęłaby co najmniej kilkadziesiąt stron. Nieprawidłowości te 
to:

1. Kompletna niekompetencja Głównego Urzędu Miar w zakresie powszechnie znanych 
słabości poszczególnych urządzeń do pomiaru prędkości a co za tym idzie niewykonanie 
wymaganych badań i testów które sprawdzałyby te słabości i informowały o nich 
użytkownika

2. Zignorowanie ustawowych obowiązków Głównego Urzędu Miar wymagających że Główny 
Urząd Miar upewni się że instrukcja obsługi zawiera całość informacji które potrzebuje 
operator aby poprawnie wykonywać pomiary. Instrukcje obsługi producentów (np. z USA) 
nie zawierają tych informacji bo są one częścią wymaganego szkolenia operatorów tych 
urządzeń, po których zdają oni egzamin i uzyskują certyfikat podpisany pod karą 
krzywoprzysięstwa przez szkoleniowca, który zaświadcza że upewnił się że szkolony poznał 
wszystkie zasady poprawnego użytkowania urządzeń. Szczegółowe instrukcje używania 
radarów i lidarów są opracowane przez amerykańskie NTSB (Narodowe Biuro 
Bezpieczeństwa Transportu) i są częścią materiałów szkoleniowych które posiada każdy 
certyfikowany operator tych urządzeń. Dlatego producenci nie muszą publikować tych 
informacji w instrukcjach obsługi poszczególnych radarów czy lidarów.

3. Sfałszowanie (celowo błędne „kreatywne” tłumaczenie) instrukcji obsługi urządzeń przez 
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dostawcę z własnej inicjatywy, albo w odpowiedzi na sugestie Głównego Urzędu Miar, w 
rezultacie czego urządzeniom tym przypisano doskonałe charakterystyki których nie mają, 
np. doskonałość każdego pomiaru, nawet dokonanego przez kompletnie niewyszkolonego 
operatora albo automatyczne wykrywanie błędów przez urządzenie, czego nigdy nie 
twierdził producent urządzenia w oryginalnej instrukcji.

4. Wykazanie się ignorancją elementarnych zasad wykonywania testów certyfikacyjnych które 
wymagają aby znać słabe strony mierzonych instrumentów i tak ustawić strategie testowe 
aby te słabości zmierzyć, zamiast je omijać i ignorować.

5. Wykazanie się ignorancją elementarnych zasad miernictwa, które np. wymagają aby używać 
mierniki używane w procesie certyfikacji wewnątrz ich własnych dopuszczalnych zakresów 
pomiarowych i publikować ich błędy wraz z wynikami pomiarów aby być w stanie wyliczyć 
sumaryczne błędy kiedy to ma wpływ na sumaryczne błędy metody. 

6. Wykazanie się ignorancją elementarnych zasad miernictwa, które wymagają aby przed 
dokonywaniem pomiarów (zwłaszcza jako dowodów dla sądu) znać maksymalne błędy całej 
metody dla wszystkich dozwolonych warunków pracy. Tego zupełnie nie zrobiono. Dla 
przykładu, Główny Urząd Miar dopuścił do użytku metodę pomiaru prędkości wideo-
rejestratorami, które mierzą prędkość na podstawie prędkości radiowozu i wizualnej oceny 
odległości od mierzonego pojazdu. Taka metoda ma tylko sens kiedy radiowóz jest nie dalej 
niż kilkanaście metrów za mierzonym pojazdem. 

7. Wykazanie się ignorancją nawet matematyki na poziomie szkoły podstawowej, poprzez 
przeoczenie faktu że bez szczegółowych instrukcji co do dozwolonych warunków używania 
metody pomiarowej, policja będzie używać metody w warunkach które czynią metodę 
wręcz absurdalną. Na przykład, policja często używa metodę pomiaru prędkości wideo-
rejestratorem z odległości kilkuset metrów. Aby pomiar nie był kompletnym absurdem, 
kierowca radiowozu musi być w takiej samej odległości od mierzonego pojazdu i ma to 
robić „na oko” czego oczywiście z takiej odległości nie da się zrobić. Jeżeli np., policja 
próbuje w ten sposób mierzyć prędkość z odległości 400m, robi to przejeżdżając 100 
metrów i pomyli się w ocenie tej stałej odległości o 50 m (czyli na początku będzie to 400m 
a na końcu 350m), to tak wykonany „pomiar” zawyży prędkość mierzonego pojazdu 
dwukrotnie. Trudno to nawet nazwać pomiarem. To jest kompletna kpina ze sztuki i 
elementarnej matematyki. 

8. Kompletna ignorancja Głównego Urzędu Miar co do właściwych metod pomiaru prędkości 
pojazdów przez policję, które są znane od kilkudziesięciu lat i dotyczą np. właściwych 
sposobów pomiaru prędkości przez policję z radiowozu niewyposażonego w radar i 
pozwalają na dokładne mierzenie prędkości samochodów kiedy radiowóz stoi, porusza się w 
tym samym albo w przeciwnym kierunku.  

9. Zatajenie albo ominięcie w dokumentach zatwierdzenia typu parametrów podanych przez 
producenta, co wprowadza użytkownika (a potem Sądy) w błąd co do właściwych 
parametrów i zakresów pracy urządzeń. 

10. Nieprzeczytanie instrukcji obsługi samego legalizowanego urządzenia. W niektórych 
wypadkach wygląda na to że Główny Urząd Miar nie miał nawet polskiego tłumaczenia 
instrukcji kiedy wystawiał dokumenty zatwierdzenia typu a przecież ustawa wymaga od 
Głównego Urzędu Miar szczegółowego sprawdzenia tej instrukcji. W innych wypadkach 
Główny Urząd Miar nie przeczytał nawet istniejącej instrukcji w języku polskim bo 
zaświadczył że urządzenie jest bezobsługowe, pomimo tego, że instrukcja urządzenia 
wyraźnie twierdzi że ono takim urządzeniem nie jest bo wymaga operatora który musi 
obserwować sytuację na drodze aby się upewnić że urządzenie nie podwaja mierzonej 
prędkości. 
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Wszystkie powyższe fakty jestem gotów opisać i zeznać pod przysięgą, jeżeli zostanę wezwany 
na formalnie na świadka. Częściowo już to zrobiłem w zeznaniach w prokuraturze. Aby być w 
stanie ocenić czy w/w nieprawidłowości były czy mogły być powodem błędnego pomiaru w 
konkretnej sprawie, musiałbym otrzymać szczegółowy opis warunków pomiaru (zeznania 
świadka albo świadków i obwinionego). Jeżeli Sąd uzna to za konieczne, właściwym sposobem 
zrobienia tego byłoby wezwanie mnie do sporządzenia pisemnej opinii w charakterze biegłego 
ad-hoc, co oczywiście wiązałoby się z normalnymi kosztami takiego wezwania. 

Swoje opinie podane powyżej opieram na następujących dokumentach i faktach:
1. Znajomość instrukcji obsługi w/w i wielu podobnych urządzeń
2. Zbadanie protokołów badań części w/w urządzeń wbrew temu że Główny Urząd Miar 

utrudniał to jak tylko mógł, twierdząc np. że wyniki tych badań to sekret handlowy 
producentów.

3. Dogłębna znajomość dokumentów dotyczących wymagań stawianym radarom i lidarom do 
pomiaru prędkości i ich operatorom zwłaszcza w USA, ale częściowo także w Wielkiej 
Brytanii, Australii i Hong-Kongu. Takie dokumenty na pewno istnieją w innych językach ale 
ja tylko znam biegle angielski i częściowo rosyjski.

4. Dogłębna znajomość materiałów szkoleniowych dla policji w USA dotyczących urządzeń 
do pomiaru prędkości.

5. Wieloletnie doświadczenie zawodowe jako główny projektant urządzeń pomiarowych i 
elektroniki dla rynku samochodowego i kierowców wyścigowych w USA (szczegółowo 
opiszę to na końcu tego dokumentu).

6. Znajomość z autorem szkoleń i literatury dotyczącej pomiarów prędkości dla amerykańskiej 
policji z którym wymieniłem spostrzeżenia i doświadczenia. Osoba ta też może oczywiście 
być wezwana na świadka jeżeli ktoś chce pokryć tego koszt. (Rezydent USA nieznający j. 
polskiego, regularnie prowadzi szkolenia policji w całych Stanach Zjednoczonych).

Bezprawne Działania Głównego Urzędu Miar w Odpowiedzi na Problem
    
Zamiast próbować naprawić problem, Główny Urząd Miar robił wszystko aby bezprawnie, moim 
zdaniem, za plecami sądów i obwinionych problem ukryć. W szczególności:

1. Próbował zatajać problemy przed policją, sądami i zwłaszcza obwinionymi
2. W pełni świadomie kontynuował wydawanie świadectw legalizacyjnych na podstawie 

nieistniejących bądź bezprawnie wydanych dokumentów Zatwierdzenia Typu.
3. Próbował negocjować z jednym z dostawców urządzeń zatajenie problemu, pomimo tego 

że ustawa w żadnym wypadku nie przewiduje negocjacji na temat ustalania czy urządzenie 
spełnia wymagania czy nie. Ustawa wyraźnie precyzuje że fakt spełnienia wymagań ustala 
się wyłącznie na podstawie odpowiednich testów technicznych a nie na podstawie widzi-
mi-się urzędników, bądź negocjacji z dostawcą.   

4. Groził tym którzy twierdzili że właściwe testy urządzeń nie zostały wykonane, bądź zostały 
wykonane nierzetelnie czy nieprofesjonalnie, twierdząc że tylko Główny Urząd Miar jest 
uprawniony do wykonania testów i sprawdzeń tych urządzeń, twierdząc przy tym że nie 
zamierza testów wykonywać bo już wydał dokumenty Zatwierdzenia Typu, więc nawet 
jeżeli ktoś wykona testy to i tak nie będą się one liczyć bo tylko Główny Urząd Miar jest 
„uprawniony” do wykonywania testów i wypowiadania się na ich temat

5. Odmawiał i odmawia udostępnienia całości wyników badań urządzeń, twierdząc że te 
wyniki to „tajemnica handlowa” producentów.  

6. Zignorował oczywiste dowody w postaci testów wykonanych przez dziennikarzy TVN i 
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organizacje społeczne, np. PrawoNaDrodze i udostępnionych publicznie
7. Odmawia udostępnienia nawet sądom informacji o charakterze tych problemów, twierdząc 

że skoro Główny Urząd Miar wydał stosowne dokumenty (nieważne że bezprawnie czy 
poprzez niekompetencję) to i tak liczy się tylko to że dokumenty zostały wydane. Żadne 
legalistyczne naciąganie faktów nie jest w stanie uzasadnić tego stanowiska bo Prawo o 
Miarach specyficznie nakazuje używać tylko urządzenia które spełniają wymagania. Jasne 
dowody że urządzenia nie spełniają wymagań powinny być powodem powtórzenia testów i 
ewentualnego cofnięcia decyzji o wydaniu dokumentów Zatwierdzenia Typu. Tego nie 
zrobiono i nie próbowano robić. 

8. Instruuje policję aby zatajała te problemy przed Sądami, używając wyłącznie argumenty 
typu – Główny Urząd Miar wydał dokumentację więc nikomu nie wolno jej kwestionować.

9. Instruuje policję aby mataczyła w sprawach sądowych, usuwając i szykanując biegłych 
którzy ośmielą się podważać zasadność dokumentów legalizacyjnych, wskazując że należy 
(bez wiedzy sądu) tak manipulować wybór biegłych aby tylko zaufane osoby wyznaczone 
przez Główny Urząd Miar bądź podległe urzędy mogły się wypowiadać na te tematy 
(fragment stosownej korespondencji będzie pokazany później w tym oświadczeniu). W tym 
samym dokumencie Prezes GUMu przyznaje że GUM zupełnie nie wie czy biegły miał 
rację czy nie, ale oczywiście nie poinformowano o tym sądu. Skutkiem było skuteczne 
podważenie uniewinniającego wyroku poprzez proces apelacji. Należy zauważyć, że to 
miało miejsce na długo przed wprowadzeniem w Polsce kontradyktoryjnego systemu 
sądowego, czyli ingerowano/czy namawiano do ingerowania w systemie biegłych 
sądowych w czasie kiedy prawo wymagało aby ci biegli byli niezależni czyli przedstawiali 
obiektywną, niezależną wiedzę a nie reprezentowali punkt widzenia jednej ze stron. 
Sugerowanie że Sąd popełnił błąd bo pozwolił komuś innemu niż ludzie zaaprobowani 
przez Główny Urząd Miar do wypowiadania się na temat zarzutów niedopełnienia 
obowiązków czy poświadczania nieprawdy przez Główny Urząd Miar jest kompletną 
pogardą dla procesu sprawiedliwości.

   
Działania Policji w Odpowiedzi na Problem

W odpowiedzi na ten problem, policja działała w całości zgodnie z instrukcjami które otrzymała od 
Głównego Urzędu Miar w tym temacie, twierdząc że:

1. Tylko Główny Urząd Miar może się wypowiadać na temat legalności pomiarów i 
zatwierdzonych urządzeń pomiarowych, sugerując, że nie mogą tego robić tego nawet osoby 
obwinione, czy byłe osoby obwinione takie jak ja. 

2. Skoro Główny Urząd Miar wydał świadectwa legalizacyjne, które twierdzą że te urządzenia 
są doskonałe, to nikomu, obwinionemu, policji, biegłemu a nawet żadnemu Sądowi nie 
wolno twierdzić inaczej bądź kwestionować cokolwiek. Takie stwierdzenie znalazło się 
między innymi w apelacji Komendanta m. Krakowa w mojej sprawie w której stwierdził że 
Sąd Rejonowy popełnił błąd pozwalając na czytanie instrukcji radaru w Sądzie bo to tylko 
przysłoniło Sądowi Rejonowemu fakt że radar jest urządzeniem doskonałym (Sygnatura 
Sprawy IV 1 Ka 270/13, Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny-Odwoławczy). 

To stanowisko jest moim zdaniem kompletnie bezprawne, narusza w sposób systematyczny interesy 
obywateli ale prawdopodobnie umotywowane jest tym, że szkoleniowcy policji, podobnie jak 
Główny Urząd Miar nigdy nawet nie próbowali zaznajomić się z literaturą na temat tego jak 
poprawnie należy używać radary, lidary bądź jak poprawnie mierzyć prędkość samochodów w 
ruchu za pomocą prędkościomierza kontrolnego radiowozu. To, że szkoleniowcy policji, Centrum 
Szkolenia Policji i pozostałe szkoły policyjne zaniedbują swoje statutowe obowiązki w tym zakresie 
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zostało już potwierdzone w pełni przez Najwyższą Izbę Kontroli, która wydała raport na ten temat:
(KPB-4101-01-00/2013, Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB), a w którym między innymi pisze: 

Pomimo tego, że mamy do czynienia z, moim zdaniem, kompletną niekompetencją szkoleniowców 
policji w tym zakresie, prawnie są oni kryci w tym sensie że to na Ministerstwie Gospodarki i 
Głównym Urzędzie Miar spoczywa ustawowy obowiązek aby się upewnić że instrukcja urządzenia 
pomiarowego używanego do kontroli bezpieczeństwa w ruchu drogowym zawiera wszystkie 
informacje które potrzebuje operator aby pomiar wykonać poprawnie.  Patrz Prawo o Miarach 
(Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636):

Minister Gospodarki poprawnie wyznaczył zakres informacji które powinna zawierać instrukcja w 
odpowiednich rozporządzeniach, np., Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 
2007r. Dz. U. Nr 255, Poz. 1663:
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Rozporządzenie było kilkakrotnie zmieniane, ale wymagania dotyczące instrukcji obsługi są 
oczywiście podobne. Lektura literatury fachowej dotyczącej radarów i lidarów, wyraźnie pokazuje 
że w większości wypadków całkowicie zignorowano ustawową potrzebę znajomości charakterystyk 
działania urządzeń, wszystkich możliwych błędów, warunków właściwego stosowania przyrządów i 
umieszczenia całości tych informacji w polskojęzycznych instrukcjach obsługi, które, w tak 
ustanowionym systemie w Polsce są jedynym źródłem informacji na ten temat dla operatorów tych 
urządzeń, jak i dla sądów. 

Jak już wspomniałem, posiadam bardzo liczną literaturę fachową na ten temat i będę w stanie 
ją przedstawić i to udowodnić w zeznaniach dla Prokuratury bądź Sądu. 

Na marginesie, należy tutaj poddać refleksji fakt, że dowództwo policji w tak zdeterminowany 
sposób postanowiło za wszelką cenę bronić niekompetencji Głównego Urzędu Miar, pomimo tego 
że szeregowi policjanci cierpią na tym najbardziej: nie są w stanie wykonywać swoich ustawowych 
obowiązków, ośmieszają się i narażają na nienawiść społeczeństwa. Jedyny wniosek jest taki że 
dowództwo policji nadal uważa, pomimo zmian ustrojowych, że głównym zadaniem policji jest 
obrona, za wszelką cenę korupcji czy niekompetencji elit i urzędów a nie strzeżenie prawa czy 
obrona obywateli przed bezprawiem. 

Stanowisko Biegłych w Związku z Problemem
W wielu wypadkach, biegli sądowi w Polsce sami nie posiadają wiedzy fachowej co do 
poprawnych sposobów używania urządzeń pomiarowych a kiedy mają taką wiedzę, to i tak nie 
ośmielają się krytykować dokumentów legalizacyjnych produkowanych przez Główny Urząd Miar i 
podległe urzędy. Tak jest po prostu bezpieczniej bo nikt takiego biegłego nie może oskarżyć o nic 
jeżeli stwierdzi że wszystko jest w porządku bo Główny Urząd Miar wydał stosowny certyfikat. 
Traktowanie tego typu ekspertyz w tej sytuacji jako dowody raczej nie ma sensu bo każdy Sąd sam 
przecież wie że świadectwa legalizacyjne miały być w zamierzeniu Prima-Facie dowodem że 
urządzenia działają tak jak wymaga tego ustawa, ale wiele wyroków Sądów je słusznie podważyło. 
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Gdyby biegli chcieli podważać poprawność wydania świadectw legalizacyjnych, to pierwsze co 
należy uzyskać to obalenie stanowiska Głównego Urzędu Miar że wyniki testów tych urządzeń to 
„tajemnica handlowa” producenta i zaznajomić się z tymi dokumentami i z literaturą fachową na 
długo przed wpisaniem się na listę biegłych sądowych dotyczących spraw prędkości. Skoro nie 
mogli i tego nie zrobili to raczej nie powinni występować przed Sądami w charakterze biegłych. 
Tak na przykład wygląda jedna ze stron protokołu badań jednego z fotoradarów który udostępnił mi 
Główny Urząd Miar:

Chodziło tu o to aby ukryć tak absolutnie elementarny parametr każdego radaru, jakim jest jego 
rozbieżność wiązki, w związku z tym że w wielu sprawach w Sądzie policja pokazała że nie ma 
zielonego pojęcia jak szeroka jest ta wiązka. 

Część danych jednak Główny Urząd Miar nie zaciemnił, co pozwoliło na ustalenie że robi błędy za 
które uczeń technikum czy zawodówki oblałby warsztaty z pomiarów. Badając odporność 
klimatyczną (temperatury, wilgotność), pracownicy GUM nie sprawdzili zakresu pomiarowego i 
błędów użytego referencyjnego miernika wilgotności i użyli go daleko poza zakresem. To że ten 
fakt wykryłem i upubliczniłem skutkowało tym, że dystrybutor urządzenia złożył zawiadomienie do 
prokuratury w Poznaniu że rzekomo ujawniam tajne dokumenty i tajemnice handlowe producenta. 

To tylko pokazuje jak dystrybutorzy i Główny Urząd Miar zamierzają traktować biegłych którzy 
ośmielili by się ujawnić te wielkie tajemnice. 

Aby to dalej udowodnić, fragmenty dokumentów demonstrujących jak Główny Urząd Miar 
zareagował na sytuację kiedy jeden z biegłych ośmielił się zasugerować że dokumenty 
legalizacyjne niektórych radarów zostały wydane bezprawnie:
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Proszę zwrócić uwagę, że w związku z niekorzystną dla Głównego Urzędu Miar opinią biegłego, 
zamiast np. zacytować fakty które zaprzeczyłyby opinii biegłego, zamiast żądać na ich podstawie 
sprostowania jego opinii, Prezes Głównego Urzędu Miar otwarcie przyznaje że nie ma zielonego 
pojęcia czy urządzenia spełniają wymagania czy nie, nie wie jak to sprawdzić i nie ma zamiaru tego 
robić, ale zamierza zapytać o to producenta. Nigdzie w Prawie o Miarach nie jest dozwolone aby 
zgodność z wymogami prawa była sprawdzana wyłącznie na podstawie oświadczeń producenta 
zamiast stosownych, szczegółowych pomiarów. To wszystko nie przeszkadza jednak aby 
instruować policję aby zatajała te fakty przed sądem i tak manipulowała sprawami sądowymi aby 
tylko zaufani ludzie, wskazani przez Główny Urząd Miar bądź podległe urzędy mogli być wzywani 
jako biegli w tych sprawach. 

Podobny jest problem ze stanowiskiem Głównego Urzędu Miar i Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego w sprawie ich zarzutów przeciwko biegłemu. Jeżeli mieli dowody, że ten 
biegły był stronniczy, wprowadza Sądy w błąd, albo reprezentuje wyłącznie interesy i punkt 
widzenia jednego z dystrybutorów, to ich obowiązkiem było przedstawić te dowody w prokuraturze 
i w sądzie, ewentualnie dążyć do usunięcia go z listy biegłych sądowych, a nie mataczyć za plecami 
sądów aby takiego biegłego odsuwać ze spraw w których może być nieprzychylny czy być może 
„motywować” go innymi sposobami aby był przychylny. 

Moje Stanowisko
W związku z tym, że po nagłośnieniu sprawy w mediach zgłasza się do mnie duża liczba osób o 
pomoc i że już przedstawiłem swoje stanowisko nieformalnie i prywatnie wielu osobom, uważam 
że muszę to stanowisko zaprezentować publicznie i pozwolić je skomentować instytucjom których 
dotyczy. W związku z tym, że pytania najczęściej są zadawane przez obwinionych w celu 
przedstawiania argumentów w sądzie, uznałem że to stanowisko powinno być w formie 
oświadczenia dla sądów, wraz z formalnym zaoferowaniem siebie na świadka jeżeli to okaże się 
konieczne. 

Zawsze utrzymywałem i nadal utrzymuję, że analiza problemów o których piszę daleko wykracza 
poza to, co może zrobić pojedynczy Sąd Rejonowy w indywidualnej sprawie o wykroczenie 
dotyczące prędkości. Właściwym podejściem do rzeczy byłoby potraktowanie śledztwa w sprawie 
nieprawidłowości w Głównym Urzędzie Miar w sposób absolutnie priorytetowy, bo niezrobienie 
tego albo grozi paraliżem pracy policji i sądów albo skutkuje w absolutnie błędnym oskarżaniu i  
skazywaniu wielu osób za niepopełnione wykroczenia. Dodatkowym, nowym problemem jest fakt, 
że na mocy nowego prawa odbierane są ludziom prawa jazdy na podstawie często kompletnie 
błędnych (moim zdaniem) pomiarów. Dla osób które potrzebują samochód do pracy zawodowej 
oznacza to utratę środków do życia. Absolutnie nieodpowiedzialne i absurdalne jest przeforsowanie 
takiego prawa w sytuacji kiedy zainteresowane instytucje dobrze wiedzą (np. z powodu ilości 
przegranych spraw w sądach) że jest poważny problem z procesem legalizacji przyrządów do 
pomiaru prędkości. Ignorowanie tego problemu potencjalnie zagraża tym że Skarb Państwa będzie 
musiał wypłacać masowe odszkodowania poszkodowanym osobom. 

Zawsze uważałem i nadal uważam, że badanie tych spraw w ramach indywidualnych procesów o 
wykroczenie nie ma sensu bo obarcza strony masowymi kosztami, które powinny być poniesione 
raz dla każdego urządzenia a nie za każdym razem w każdej sprawie dotyczącej każdego 
oddzielnego wykroczenia, gdzie dowodem w sprawie są pomiary jednym ze wskazanych urządzeń 
pomiarowych. Zmuszanie obwinionych aby albo zrezygnowali z prawa do obrony albo ryzykowali 
wielotysięczne koszty ekspertyz które potem często po prostu twierdzą, że wszystko jest w 
porządku bo GUM wydał dokument, kompletnie wypacza ich prawo do sprawiedliwego procesu i 
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prawo do obrony przed zarzutami które w wielu wypadkach, w związku z opisanymi 
nieprawidłowościami są fałszywe.

W związku z tym, że urzędnicy Głównego Urzędu Miar odmawiają dostępu do dokumentacji 
urządzeń i w związku z tym że Prezes GUM twierdzi że tylko urzędnicy GUM są odpowiednio 
wykwalifikowani aby odpowiadać na pytania w sądzie dotyczące świadectw legalizacji urządzeń i 
właściwego sposobu ich użytkowania, uważam że to pracownicy GUM powinni być wzywani na 
biegłych oskarżenia i na świadków w tych sprawach. Dodatkową zaletą tego jest to, że nie mogą oni 
obciążać Sądu kosztami stawiennictwa bądź przygotowania ekspertyz, bo to należy już do ich 
obowiązków służbowych. Jeżeli uważają, że nieprawidłowości o których ja i inni 
poinformowaliśmy prokuraturę i opinię publiczną nie miały miejsca, to powinni tak zeznać pod 
przysięgą. Osobiście, nie sądzę że się na to zgodzą bo podejrzewam, że dobrze zdają sobie 
sprawę z zarzucanej im niekompetencji, co powinno skutkować w uniewinnieniu obwinionych i 
przyspieszy rozwiązanie problemu. 

Jeżeli Sąd uzna to za właściwe, może oczywiście wezwać także mnie na świadka abym np. zeznał o 
detalach problemów które tu opisałem. Pomimo tego, że sam uważam to za niewskazane, oferuję 
niniejszym siebie jako świadka w sprawach dotyczących w/w przyrządów pomiarowych i 
sposobów ich użycia, jeżeli Sąd uzna to za stosowne. Jeżeli Sąd uważa za stosowne abym 
przygotował np. ekspertyzę dotyczącą szczególnego przypadku działając w charakterze biegłego 
ad-hoc, też to mogę zrobić, ale uważam że koszty takiej ekspertyzy powinien ponosić zawsze Skarb 
Państwa. W każdym przypadku kiedy nieprawidłowości zostaną udowodnione, koszty te powinny 
być zwrócone przez urzędników Głównego Urzędu Miar i jak najbardziej pozwala na to prawo. 
Oczywiście, jeżeli Sąd się z tym stanowiskiem nie zgodzi a obwiniony zgodzi się pokryć koszty to 
także mogę taką ekspertyzę sporządzić. 

Oświadczenie o Moim Doświadczeniu Zawodowym
Przez ponad 20 lat projektowałem urządzenia pomiarowe stosowane w przemyśle samochodowym, 
w tym urządzenia używane przez niemal każdego kierowcę rajdowego w USA. Projektowałem w 
ramach tego projektu między innymi oprogramowanie służące do odcinkowych pomiarów 
prędkości samochodów wyścigowych którego wymagania wielokrotnie przekraczają to czego 
wymaga się od policyjnych urządzeń do pomiaru prędkości. W związku z uczestniczeniem w 
testach takich urządzeń na torach wyścigowych i w normalnym ruchu jestem stuprocentowo 
obeznany ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami do pomiaru prędkości, metodami ich pracy i 
wszelkimi ich słabościami, jak i właściwymi sposobami pomiarów które, biorąc pod uwagę słabości 
urządzeń, gwarantują poprawne pomiary. 

Poniżej przedstawiam tabelkę zawierającą listę moich większych projektów. 
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Miejsce pracy: Tytuł/Pozycja: Wykonane Projekty:

Schenck-Pegasus
Troy, Michigan, 
USA

Programista-Analityk
Po kilku miesiącach pracy 
awansowany do głównego 
inżyniera najważniejszego 
projektu firmy.

1. Oprogramowanie elektroniki do kontroli urządzeń do testowania 
absorberów samochodowych dla KYB z Japonii
2. Oprogramowanie stanowisk do testowania silników dla Totyota z 
Japonii
3. Uniwersalne oprogramowanie wieloprocesorowego komputera do 
automatycznego testowania, zbierania danych i kontroli w czasie 
rzeczywistym. System potem był użyty w wielu urządzeniach 
testowych dla General Motors, Ford, Chrysler, Toyota i innych.  

IMPCO 
Technologies, 
Cerritos, 
California,
USA

Starszy/Główny 
Inżynier, Elektroniczne 
Systemy Kontrolne, 
potem
Konsultant-Programista

1. Projektowanie elektroniki i oprogramowanie kontrolerów pracy 
silnika do pracy na alternatywnych paliwach (LPG, CNG) 
dostarczanych potem do General Motors, Ford i innych.
2. Uniwersalne oprogramowanie do komputerów typu laptop w celu 
stosowania ich jako urządzeń do zbierania danych i kalibracji w czasie 
rzeczywistym kontrolerów pracy silników samochodowych. Użyte do 
opracowania systemów kontroli silnika dla General Motors, Ford i 
innych.
3. Oprogramowanie i elektronika do kontroli urządzeń produkcyjnych 
do testowania i kalibracji sensorów. 
4. Oprogramowanie protokołów OBD II do współpracy z 
urządzeniami diagnostycznymi silników. Dostarczone do General 
Motors.  

Modular 
Computer 
Concepts, Santa 
Ana, California, 
USA

Właściciel-Programista 1. Miniaturowa elektronika do zbierania i konwertowania danych 
analogowych
2. Oprogramowanie czasu rzeczywistego do zbierania danych z 
wielką prędkością.
3. Rozszerzenia oprogramowania Microsoft w celu umożliwienia 
zbierania danych z sensorów bezpośrednio do arkuszy kalkulacyjnych

ISUZU Tech. 
Center of America,  
California, USA

Konsultant-Programista 1. Opracowanie oprogramowania i elektroniki do kontrolowania 
przebiegu testów emisji silnika i zbierania danych podczas tych 
testów.

Engine 
Electronics, 
Walnut, California, 
USA

Konsultant-Programista 1. Opracowanie elektroniki i oprogramowania do kontrolowania 
wyprzedzenia zapłonu motocykli Harley-Davidson. Instalowane w 
każdym produkowanym motocyklu.

Competition 
Systems, Inc, 
Rancho Santa 
Margarita, CA, 
USA

Konsultant-Programista 1. Opracowanie oprogramowania do zbierania danych i analizy 
danych z silników wyścigowych. Oprogramowanie to jest używane 
przez prawie 20 lat przez niemal każdego kierowcę rajdowego w USA 
i można je często zobaczyć w telewizji w relacjach z wyścigów 
samochodowych w USA
2. Opracowanie rozszerzenia protokołów cyfrowej magistrali CAN w 
celu użycia jej jako trzonu systemu zbierania danych i kontroli 
silników wyścigowych w czasie rzeczywistym 
3. Opracowanie systemów testowych do produkcji sensorów i innych 
elementów systemu zbierania danych
4. Opracowanie protokołów i oprogramowania do zbierania danych z 
samochodów wyścigowych drogą radiową
5. Opracowanie systemu śledzenia lokalizacji używając GPS który w 
odróżnieniu od normalnych takich systemów precyzyjnie wyliczał 
położenie i prędkość samochodu wyścigowego kilkaset razy na 
sekundę.

Wynalazca-Autor 
Patentów 

1. Autor obowiązującego patentu dotyczącego nowej metody 
programowania współbieżnego US 7,853,937
2. Autor obowiązującego patentu dotyczącego nowej metody 
automatycznego balansowania obciążenia procesorów w systemie 
wieloprocesorowym US 8,464,217
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Uwagi Końcowe. Podpis Elektroniczny

Niniejszy dokument został sporządzony elektronicznie. Zostanie podpisany elektronicznie 
przy pomocy profilu ePUAP i wysłany elektronicznie do:

1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział VI
2. Prezes Głównego Urzędu Miar
3. Komendant Główny Policji

Dokument jest udostępniony publicznie osobom zainteresowanym, w tym osobom obwinionym o 
wykroczenia dotyczące prędkości wraz z urzędowymi poświadczeniami doręczenia do Prokuratury, 
Głównego Urzędu Miar i do Komendanta Głównego Policji. 

Uważam, że sporządzenie niniejszego oświadczenia było w tej sytuacji niezbędne aby te osoby 
mogły właściwie ubiegać się o poszanowanie swoich praw w związku z wieloma pytaniami na ten 
temat na które nie byłem fizycznie w stanie odpowiadać indywidualnie na każde zapytanie i w 
związku z zarzutami że rzekomo media które donoszą o problemie wprowadzają obywateli czy 
Sądy w błąd. 

Osoby przedstawiające niniejszy dokument w Sądzie w formie drukowanej są zobowiązane 
przeczytać niniejsze oświadczenie w całości i przedstawić go razem z urzędowymi dowodami 
doręczenia, co pozwoli zidentyfikować (za pomocą urzędowej platformy ePUAP) autentyczność 
dokumentu, jego integralność, podpis elektroniczny, jak i fakt doręczenia go instytucjom których 
dotyczy sprawa, co gwarantuje że mają własną kopię niniejszego dokumentu i nie mogą twierdzić 
że są nieświadome problemu. 

Z Poważaniem,

Sławomir A. Janczewski
( podpis elektroniczny )
( wyjaśnienie powyżej ) 
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