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Wprowadzenie 
Wciąż uważam że całość zarządu Stowarzyszenia i czołowi aktywiści/współpracownicy powinni
odpowiadać  karnie  za  swoje  działania  w  związku  z  masowymi  szkodami  które  wyrządzili
osobom które podjęli się reprezentować, Skarbowi Państwa, policji, poprzez swoje działania i
poprzez  pomawianie  sędziów,  osób  publicznych,  urzędników  takich  jak  Prezes  GUM
Lewandowski,  a  nawet  Sejm  RP o  różne  przestępstwa  w  celu  krycia  własnych  działań  i
oszukiwania osób które zwróciły się do Stowarzyszenia o pomoc.  

Prokuratura uznała jednak że nie chce prowadzić śledztwa w tej sprawie w związku z faktem że
poszkodowane  osoby  same się  nie  poskarżyły.  To  jest  moim zdaniem błędna  decyzja  która
spowoduje że szkody będą narastać ale, formalnie, faktycznie nie mam podstaw do tego aby
nalegać  aby  Prokuratura  prowadziła  śledztwo  w  tej  sprawie  skoro  poszkodowane  osoby  i
instytucje się nie skarżą chyba w ramach chorej doktryny „ciszej jedziesz dalej zajedziesz”. To
jest  błędne  myślenie  bo  spustoszenia  wywołane  przez  przestępcze  moim zdaniem działania
oskarżyciela Mezglewskiego ostatnio doprowadziły niemal do paraliżu policji, co zamierzam w
pełni  udowodnić  poprzez  powołanie  świadków  kluczowych  zdarzeń,  w  tym  uczestników
kluczowych konferencji w Warszawie, np. Prezesa GUM Lewandowskiego czy pełnomocników
Komendanta  Głównego  Policji,  czy  Minister  Emilewicz  która  podjęła  decyzje  wyraźnie  na
podstawie stanowiska rzekomych reprezentantów kierowców w postaci Mezglewskiego i jego
Stowarzyszenia. Wyraźnie oszukali oni wszystkich, najpierw protestując naprawienie problemu
w rzekomym interesie społecznym a potem żerując na problemie i przechwalając się wszem i
wobec że dzięki temu że bałagan w Głównym Urzędzie Miar nie został naprawiony wygrywają
setki spraw. 

Miałem natomiast prawo i konieczność aby nalegać żeby Prokuratura jednak faktycznie zajęła
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się przestępczymi moim zdaniem działaniami Oskarżyciela Mezglewskiego w stosunku do mojej
osoby. Interweniowałem w tej sprawie do Prokuratury Krajowej i do przełożonego Prokuratury
w Zambrowie. Prokurator Okręgowy w Łomży Mariola Kołakowska podzieliła moje stanowisko
i nakazała PR Zambrów właściwe przeprowadzenie śledztwa. (Załącznik A). 

Niezależnie  czy  się  to  stało  z  pomocą  Stowarzyszenia  czy  nie,  problemy  wywołane  przez
decyzje Głównego Urzędu Miar i  Ministerstwo ds. Gospodarki są już przedmiotem śledztwa
prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w którym to śledztwie jestem na bieżąco
konsultowany od wielu miesięcy. Ten fakt był jednym z powodów że sam nie złożyłem pozwu o
zniesławienie przeciwko Mezglewskiemu i Stowarzyszeniu, do czego mam podstawy o wiele
poważniejsze niż te przedstawione przeciwko mnie. Skazanie aktorów tych zdarzeń będzie dla
mnie windykacją o wiele bardziej znaczącą niż wymuszenie jakiś przeprosin za np. wulgarne i
bezczelne zachowania Mezglewskiego czy ich „świadka”: biegłego Teterycza w stosunku mojej
osoby. W tej sprawie Mezglewski i Stowarzyszenie są stosunkowo mało znaczącymi graczami,
można powiedzieć bezmyślnymi marionetkami które chciały wykorzystać poważny problem w
celach osobistych. Jednakże, problemem jest że sądy, z powodów chyba polityczno-religijnych
nadal traktują Mezglewskiego i Stowarzyszenie, związane z KULem, jako osoby ponad prawem,
co m.in. powoduje masowe problemy dla policji i sądów. 

Ale skoro jestem oskarżany o to głównie że nie chciałem kryć nieetycznych i/lub przestępczych
Mezglewskiego,  i  że  nie  uległem szantażom,  nie  mam wyboru  ale  muszę  na  te  oskarżenia
właściwie odpowiedzieć oraz domagać się właściwej kary i zadośćuczynienia za koszty jakie
będę musiał ponieść. 

Kary jakich się domagam
W związku z wyjątkowo bezczelnym i społecznie szkodliwym zachowaniem się oskarżyciela
Mezglewskiego  i  Stowarzyszenia,  uważam  że  domaganie  się  aby  zapłacili  maksymalnie
dozwoloną przez prawo karę na cel  społeczny jest  w pełni  uzasadnione.  Stowarzyszenia nie
powinny  być  wykorzystywane  do  szkodzenia  ludziom  których  miały  reprezentować,  do
wyłudzania od ludzi pieniędzy po to aby działać wbrew interesom tych ludzi a potem obwiniać
sędziów,  urzędników,  osoby  takie  jak  ja,  czy  Sejm  RP za  skutki  działań  Stowarzyszenia,
wyraźnie w celu sporządzenia zasłony dymnej własnych działań i szerzenia nienawiści w ramach
tego procederu.

Domagam się  aby następujące osoby, tzn. cały zarząd Stowarzyszenia,  był zobowiązany
zapłacić  po  100  000  złotych  każdy  na  cel  społeczny  a  dokładnie  na  Fundację  „Sieć
Obywatelska Watchdog Polska”, numer konta PL 29 2130 0004 2001 0343 2101 0001.

1. Artur Mezglewski  
2. Michał Skwarzyński 
3. Wojciech Wower
4. Marek Bielecki
5. Paweł Środa
6. Anna Tunia
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7. Tadeusz Stanisławski
8. Piotr Steczkowski
9. Marek Walczak

Dodatkowo,  domagam  się  zadośćuczynienia/zwrotu  kosztów  postępowania,  w  związku  z
masowym  wysiłkiem  jaki  będę  musiał  ponieść  aby  właściwie  odpowiedzieć  na  wszystkie
zarzuty. Uważam że Stowarzyszenie powinno zapłacić koszty obrony w tej sprawie w dokładnie
takim samym wymiarze jakiego zwykle się domaga prawnik Stowarzyszenia Skwarzyński, czyli
900 zł za uczestniczenie w pojedynczej rozprawie i sporządzenie jednej strony pisma.  Dlatego
uważam że suma kosztów/zadośćuczynienia powinna być wyliczona jako ilość potrzebnych
rozpraw * 450 złotych + ilość stron sporządzonych przeze mnie dokumentów * 450 złotych. 

Dodatkowo,  domagam  się  aby  Stowarzyszenie  zamieściło  na  stronie  internetowej
Stowarzyszenia  i  na  stronie  platformy Facebook  Stowarzyszenia  przeprosiny  i  sprostowania
następującej treści, i aby te przeprosiny były przypięte na szczycie obu stron przez okres nie
mniejszy niż jeden rok.

W związku z tym że pomówienia Mezglewskiego dotyczyły także całości policji,  sędziów a
nawet Sejmu RP, wyrażane przez nich także w ogólnopolskiej  telewizji,  Sąd powinien także
rozważyć  nakazanie  im  zapłacenia  za  nadanie  przeprosin  w  ogólnopolskich  mediach.  To
pomogłoby uniknąć podobnych problemów w przeszłości, tzn. wykorzystywania Stowarzyszeń
do celów niezgodnych z prawem, własnymi deklarowanymi celami, itd.  

Treść wymaganych przeprosin i sprostowań
Domagam się opublikowania całości tekstu poniżej jako wymaganych przeprosin i sprostowań. 
Wersja ostateczna wymaganych sprostowań powinna być ustalona po zakończeniu wszystkich 
spraw sądowych i śledztw w powiązanych sprawach. 

„Stowarzyszenie Prawo na Drodze w 2013 roku zwróciło się do Sławomira Janczewskiego i

Tomasza Motylińskiego o pomoc w sprawach dotyczących błędnych pomiarów policyjnych w
związku z faktem że podjęli się reprezentować wiele osób a nie posiadali do tego absolutnie
żadnych  kwalifikacji  i  wiedzy  technicznej,  krzywdząc  w  ten  sposób  osoby  które  mieli
reprezentować.  Otrzymali  w  ten  sposób  masową  ilość  pracy,  w  tym,  ekspertyzy,  opinie
techniczne, opinie dotyczące legislacji, szkolenia. Stowarzyszenie nie płaciło za tą pomoc nic
poza ustalonymi przez siebie napiwkami w postaci zwrotu kosztów podróży do niektórych spraw
sądowych.  Prezes  Stowarzyszenia  Mezglewski  zobowiązał  się  odwdzięczyć  za  tą  pomoc,
wykonując pracę dla Janczewskiego i Motylińskiego i popierając ich inicjatywy skierowane do
urzędów centralnych. Mezglewski ani Stowarzyszenie nie wywiązali się z żadnych obietnic, nie
wykonali żadnej pracy w zamian, ale w sposób wyjątkowo bezczelny storpedowali wszystkie
inicjatywy Janczewskiego i Motylińskiego, oszukując w ten sposób nie tylko Janczewskiego i
Motylińskiego ale także wszystkich swoich członków i darczyńców, pomawiając przy tym o
różne przestępstwa Janczewskiego, Motylińskiego, Prezesa GUM Lewandowskiego, sędziów i
prokuratorów oraz Sejm RP. 
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Najważniejsze z tych działań Mezglewskiego dotyczyły storpedowania inicjatywy poprawienia
dokumentacji legalizacyjnej radaru ISKRA i innych urządzeń policyjnych, oraz storpedowania
skarg dotyczących opinii sądowych biegłego Jarosława Teterycza. 

1.  Stowarzyszenie  Prawo  na  Drodze  zobowiązało  się  wziąć  udział  w  wysiłku  poprawienia
dokumentacji  legalizacyjnej  radaru ISKRA. W tym celu zrobili  zbiórkę publiczną i  uzyskali
znaczące  środki  od  wielu  darczyńców  w  tym  właśnie  celu.  Pod  nadzorem  technicznym
Motylińskiego i Janczewskiego wykonali serię testów radaru ISKRA. Na podstawie tych testów,
Prezes Stowarzyszenia Mezglewski i Stowarzyszenie podjęli uchwałę i oznajmili publicznie że
żaden policjant nie ma prawa używać tych urządzeń a żaden sąd traktować dowodów z tych
urządzeń  poważnie.  Oznajmili  że  będą  publicznie  piętnować  każdego  sędziego  i  policjanta
używającego te urządzenia. Ogłosili zbiórkę publiczną na ten cel.

2.  Sławomir  Janczewski  został  zaproszony  jako  ekspert  na  serię  konferencji  w  Głównym
Urzędzie  Miar  dotyczących  problemów z  dokumentacją  legalizacyjną.  Po  wielu  spotkaniach
stało się oczywiste że zarzuty dotyczące pracy GUM są w pełni zasadne,  uczestnicy,  w tym
policja, opowiadali się za natychmiastowym naprawieniem problemów – w związku z tym że
społeczeństwo ich winiło a nie urzędników GUM za wszystkie problemy. Sejm RP rozpatrywał
ponad  30  interpelacji  poselskich  w  tej  sprawie.  Przeciwni  byli  głównie  urzędnicy  GUM,
podnosząc kwestię kosztów dla Skarbu Państwa, podnosząc absurdalne zarzuty że nikt się nie
skarży  na  ich  pracę  poza  kierowcami  którzy  chcą  uniknąć  słusznej  kary,  itp.  Koronnym
argumentem było  że najważniejszym jest  aby dzieci  nie  ginęły  na drogach a  nie  to  że ktoś
czasami może dostać niezasłużony mandat. 

3. W związku z tym, Sławomir Janczewski lobował u Prezesa GUM Lewandowskiego o to aby
zaproszono na te spotkania Prezesa Stowarzyszenia Prawo Na Drodze Artura Mezglewskiego.
Mezglewski  obiecał  wstawić  się  za  poszkodowanymi  kierowcami  i  w  związku  z  uchwałą
Stowarzyszenia  miał  obowiązek  domagać  się  wycofania  z  użytku  radaru  ISKRA,  bądź
poprawienia  wadliwej  dokumentacji.  Obiecał  to  zrobić  w  rozmowach  ze  Sławomirem
Janczewskim.

4.  Podczas konferencji w GUM w tej sprawie w dniu 7 Lutego 2017 roku, Mezglewski, nie
próbując nawet poczekać na stanowisko pełnomocników Komendanta Głównego, ani na detale
rozwiązań  legislacyjnych  proponowanych  przez  urzędników  GUMu,  oznajmił  natomiast  że
nigdy nie podpisze się pod wycofaniem urządzeń z użytku bo samo ogłoszenie tego w prasie
spowoduje  wzrost  piratów  na  drogach.  Zaproponował  że  zamiast  poprawiać  fałszywą
dokumentację, GUM może poprzeć ustawę dotyczącą kamer dla policji jego autorstwa. Prawnicy
Ministerstwa  natychmiast  poinformowali  go  że  Prezes  GUM  nie  ma  prawa  lobbować  za
legislacją  i  że  sprawy kamer namundurowych dla  policji  podlegają  pod Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych  a  nie  Ministerstwo  ds.  Gospodarki.  Późniejsze  wydarzenia  wskazują  że
motywacją  Mezglewskiego  i  Skwarzyńskiego  wyraźnie  było  wylansowanie  się  na  jakiś
ekspertów rzekomo uznanych oficjalnie przez GUM i oszukiwanie sądów i darczyńców w celach
osobistych zysków. 

5.  Działania  Mezglewskiego  zawiązały  ręce  Ministerstwu  ds.  Gospodarki.  To  była  ostatnia
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konferencja w tej sprawie. Weszła w życie dość szkodliwa dla kierowców nowelizacja Prawa o
Miarach na mocy której dowód legalizacji sam w sobie stał się dowodem że urządzenia spełniają
wymagania a pomiary są poprawne. Natychmiast po fiasku tej konferencji Komenda Główna
rozpisała przetarg na prawie 1000 nowych urządzeń policyjnych, w oparciu o niepoprawioną
dokumentację. Nie mieli innego wyboru bo zwlekali z zakupem nowych urządzeń przez kilka
lat, czekając na poprawienie dokumentacji. 

6.  Sławomir  Janczewski  próbował  poznać  przyczyny  zachowania  się  Mezglewskiego  już
podczas  konferencji  ale  ten zwymyślał  go wulgarnie  przy wszystkich,  kompromitując w ten
sposób wszystkich przedstawicieli kierowców. Nie odebrał także telefonów i odciął wszystkie
inne  kanały  komunikacji.  Janczewski  i  Motyliński  podjęli  kolejną  próbę  nakłonienia
Mezglewskiego aby wyjaśnił  motywy swoich  działań  na  ukrytej  grupie  platformy Facebook
gdzie wcześniej była dyskutowana strategia działań. Mezglewski odmówił wyjaśnień i usunął się
z grupy. 

7. W związku z tym że Mezglewski pochwalił się publicznie że został zaproszony do GUMu na
konferencję  z  udziałem  Janczewskiego  i  Motylińskiego,  wiele  osób  pytało  ich  o  to  co  się
wydarzyło. Z tego powodu Tomasz Motyliński był zmuszony ujawnić działania Mezglewskiego
podczas konferencji.

8.  Po  tym  jak  Tomasz  Motyliński  poinformował  o  działaniach  Mezglewskiego,  najbliżsi
współpracownicy  Mezglewskiego  próbowali  naciskać  Janczewskiego  aby  ten  odciął  się  o
Motylińskiego i ukrył działania Mezglewskiego. Janczewski odmówił.

9.  Na prośbę wielu poszkodowanych osób, którzy czuli  się oszukani przez Mezglewskiego i
Stowarzyszenie  Prawo na  Drodze,  Motyliński  ogłosił  internetową  zbiórkę  publiczną  w  celu
kontynuowania  pomocy  poszkodowanym  osobom,  specyficznie  bez  udziału  Stowarzyszenia
Prawo na Drodze. 

10. W odwecie, Mezglewski opublikował oszczerczy wpis w internecie pt. „Wszystkie pomiary
prędkości będą rejestrowane. Nadchodzi nowa epoka”. W nim pomawiał „cwaniaków” o to że
poprzez rzekomo bezprawną zbiórkę próbują zarobić górę pieniędzy na rzekomym podszywaniu
się  pod Stowarzyszenie  Prawo na  Drodze  i  rozwiązywaniu  problemu który  Mezglewski  już
rzekomo  rozwiązał  wymuszając  na  Prezesie  GUM  obietnicę  specyficznego  brzmienia
Rozporządzenia  Ministra  które  już  było  gotowe do podpisu.  Wszystko to  było  kompletnym
kłamstwem bo nikt formalnie nie rozpoczął pracy nad nową wersją rozporządzenia dotyczącego
mierników policyjnych. Te prace zaczęły się pół roku później a ostateczna wersja rozporządzenia
została doręczona do ministerstwa w 2019 roku. To także stanowiło pomówienie Prezesa GUM
bo Prezes  GUM nie ma prawa obiecywać nikomu specyficznego brzmienia legislacji  i  tego
nigdy  nie  zrobił.  Co  więcej,  żadna  kompetentna  osoba  nigdy  nie  zgodziłaby  się  na  zapisy
których się domagał Mezglewski bo byłaby to szkodliwa demagogia a nie sensowne prawo. 

11. Równolegle, Mezglewski próbował wytworzyć jakieś rzekome dowody tego że on sam coś
kiedykolwiek zrobił w związku z urządzeniami do pomiaru prędkości zamiast tylko wyłudzać
pieniądze  od  darczyńców,  nie  wywiązując  się  z  żadnych  zobowiązań  i  działając  wbrew ich
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interesom. Wystosował petycję do Prezesa GUMu aby ten wycofał z użytku kompletnie inne
urządzenie, nie podając żadnych podstaw technicznych i prawnych dla których Prezes GUMu
mógłby  to  zrobić.  Dyskusja  prawna  w  petycji  tylko  udowodniła  że  Mezglewski  nie  ma
absolutnie  żadnego  zrozumienia  ani  spraw technicznych  ani  stosownych  ustaw,  i  nigdy  nie
przeczytał  ustaw  na  które  się  powoływał.  W  związku  z  tym  że  Janczewski  i  Motyliński
poinformowali  współpracowników  Mezglewskiego  że  ta  petycja  opiera  się  na  kompletnej
ignorancji  ustawy i  zostanie  odrzucona na  tej  podstawie,  Mezglewski  po  odrzuceniu  petycji
przez GUM prawdopodobnie uznał że to oznacza że Prezes GUMu zatrudnił Janczewskiego albo
Motylińskiego  do  napisania  odmowy,  i  wystosował  szereg  absurdalnych  żądań  do  Prezesa
GUMu aby  poinformował  go  komu i  ile  GUM zapłacił  za  napisanie  odmowy.  Oczywiście,
otrzymał odpowiedź że etatowi pracownicy GUM napisali odpowiedź. Później, w książce którą
Mezglewski wydał razem z prawnikiem Stowarzyszenia zaprezentowali tą petycję, wyjaśniając
przy tym że została ona odrzucona nie przez to że Mezglewski nigdy nie przeczytał Ustawy na
którą  się  powoływał  ale  dlatego  że…  Sejm  zmanipulował  ustawę  aby  pokonać  petycję
Mezglewskiego. Jest to kompletnym absurdem m.in.  dlatego że przepis który Sejm rzekomo
zmanipulował aby pokonać Mezglewskiego istnieje w ustawie Prawo o Miarach w nieznacznie
różnych formach ale  tym samym znaczeniu  od  2004 roku a  Mezglewski  wystosował  swoją
petycję w 2017 roku. 

12.  W  związku  z  tym  że  Janczewski  odmówił  okłamywania  darczyńców  i  członków
Stowarzyszenia nt.  tego co zaszło w Warszawie,  w dniu 11 kwietnia 2017 roku Mezglewski
opublikował w internecie oszczerczy artykuł pod adresem Janczewskiego o tytule „Kto wywołał
tę wojnę”. W nim imiennie oskarżył Janczewskiego o to że wpadł w złe towarzystwo i oszalał.
Mezglewski  wymyślił  także  nowe kłamstwa na  temat  zdarzeń w Warszawie,  oraz  fałszywie
oskarżył  Janczewskiego  i  Motylińskiego  o  szereg  przestępstw.  Janczewski  został  oskarżony
m.in.  o  organizowanie  tajnych czy bezprawnych spotkań z  prezesem GUMu a  Motyliński  o
włamanie na stronę Stowarzyszenia. Głównym oskarżeniem było jednak że ujawnienie działań
Mezglewskiego w Warszawie rzekomo naruszało jego wolność słowa bo członkowie i darczyńcy
Stowarzyszenia, po tym jak się dowiedzieli o jego czynach nazwali go oszustem i przestali go
wspierać. Działania Zarządu Stowarzyszenia w tym zakresie pokazują wyraźnie że są to osoby
które nie mają elementarnego zrozumienia zdrowego prawa. Okłamywanie własnych członków,
zajęcie stanowiska wbrew ich interesom i wbrew obietnicom złożonym członkom nie podlega i
nie może podlegać pod wolność słowa tak samo np. jak wolność słowa nie chroni kogoś kto
krzyczy „pożar” w wypełnionym po brzegi teatrze po to aby wywołać panikę. 

13. Po tym jak Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało szkic nowelizacji Rozporządzenia
Ministra dotyczącego mierników do pomiaru prędkości, które nie zawierało oczywiście żadnych
zapisów które  rzekomo zostały  obiecane  Mezglewskiemu,  Mezglewski  aby  dalej  oszukiwać
swoich zwolenników opublikował w internecie w dniu 6 listopada 2017 oszczerczy i kłamliwy
artykuł  pod  adresem  Prezesa  GUM  Lewandowskiego  („Blamaż  Głównego  Urzędu  Miar.
Reformy nie będzie!”) w którym Mezglewski oskarżył Prezesa GUM Lewandowskiego że ten
go  oszukał  i  że  Lewandowski  zamiast  wprowadzić  zapisy  Rozporządzenia  które  obiecał
Mezglewskiemu tak zredagował nowe Rozporządzenie aby tylko jedna firma mogła wygrywać
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wszystkie przetargi. Janczewski jako osoba która brała udział w obradach i wiedziała że to są
kłamstwa, miał prawo i obowiązek te kłamstwa zdementować, zwłaszcza dlatego że to z powodu
lobbowania  Janczewskiego  Mezglewski  został  zaproszony  na  konferencje  do  GUMu.
Proponowana  treść  nowelizacji  dokładnie  odpowiadała  stanowisku  które  zajął  Mezglewski
podczas konferencji,  tzn. starsza dokumentacja legalizacyjna nie zostanie poprawiona, policja
będzie  musiała  kupować  urządzenia  na  podstawie  istniejącej,  niezmienionej  dokumentacji,
rozwiązywać problemy z tym związane na własną rękę.  Wysiłek zostanie włożony w to aby
nowolegalizowane  urządzenia  właściwie  sprawdzane  i  dokumentowane.  Janczewski
wielokrotnie ostrzegał zarówno GUM jak i  Komendę Główną że to rozwiązanie było wielce
szkodliwe bo de facto oznaczało że wcześniej legalizowane urządzenia formalnie stawały się o
wiele  lepsze  niż  nowo legalizowane,  podczas  gdy faktycznie  były o  wiele  gorsze.  Lepsze  i
droższe  urządzenia  wedle  dokumentacji  GUMu  stały  się  przez  dekret  gorsze  niż  stare
urządzenia.  Stanowisko  Mezglewskiego  jako  rzekomego  reprezentanta  kierowców zawiązało
policji  i  Ministrowi ds.  Gospodarki  ręce.  Nikt  nie  chciał  się  odważyć na  wycofanie błędnej
dokumentacji w związku ze stanowiskiem Mezglewskiego że poprawianie błędnej dokumentacji
może  rzekomo doprowadzić  do  rzezi  na  drogach.  Stanowisko  Mezglewskiego  zostało  także
uznane formalnie  za to że rzekomo Stowarzyszenie Mezglewskiego poprze te  działania.  Nie
tylko  nie  zrobili  tego  ale  wielokrotnie  przechwalali  się  że  z  powodu  bałaganu  w  GUMie
wygrywają setki spraw. Oszukali w ten sposób wszystkich – urzędników, sądy, swoich członków.

14.  Na  rezultaty  tych  działań  nie  trzeba  było  długo  czekać.  Skoro  podjęto  decyzję  że
dokumentacja  starszych urządzeń nie  zostanie  poprawiona a  policja  już  zwlekała kilka  lat  z
zakupem nowych urządzeń, nie było po co dłużej czekać i w kwietniu 2017 roku KGP ogłosiła
przetarg na przetarg na 400 nowych lidarów dla policji z rejestracją wideo  (nr postępowania 63/
Cut/17/DG).  Otwarcie  ofert  nastąpiło  w  czerwcu  2017.  W  przetargu  zaoferowano  dwa
urządzenia:  LTI  TruCAM i  Kustom Signals  LaserCam4.  Urządzenia  LaserCam4  są  o  wiele
nowsze i wedle specyfikacji producenta lepsze. Były także oferowane za niższą cenę, pomimo
tego że u producenta są znacznie droższe niż LTI TruCAM. Polski dystrybutor po prostu dodał
znacząco mniejszą marżę. Z tych powodów policja początkowo wybrała urządzenia LaserCam4.
Dystrybutor LTI TruCAM się odwołał bo wedle nieprofesjonalnie sporządzonej dokumentacji
starsze urządzenie LTI TruCAM było lepsze.  Skoro dokumentacja z GUMu jest  wiążąca dla
policji, komisja przetargowa nie miała wyboru ale musiała odrzucić ofertę dotyczącą urządzeń
LaserCam4  i  zakupić  urządzenia  TruCAM.  Dystrybutor  LaserCam4  domagał  się  wtedy
unieważnienia/poprawienia dokumentacji GUMu starszych urządzeń, ale w związku z ustawą z
działaniami  ustawodawczymi  podjętymi  jako  rezultat  feralnej  konferencji  z  udziałem
Mezglewskiego GUM nie mógł  w tej  sytuacji  wycofać błędnej/nieprecyzyjnej  dokumentacji.
Śledztwa w tej sprawie trwają do dziś (2021 rok). 

15. Natychmiast po ogłoszeniu tej decyzji, osoby związane ze Stowarzyszeniem Mezglewskiego
zaczęły  pomawiać  policję  o  „bandytyzm”,  że  wybrała  urządzenie  gorsze  celowo po  to  aby
oszukiwać  kierowców.  W  tym  procesie  zaczęli  uczestniczyć  Mezglewski  i  Skwarzyński,
oznajmiając np. w telewizji że dzięki bałaganowi w GUM wygrywają setki spraw w sądzie oraz
że urządzenie LTI TruCAM do niczego się nie nadaje i powinno być natychmiast wycofane.
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Sędziowie  którzy  nie  chcieli  uniewinniać  na  podstawie  zarzutów  o  taki  „bandytyzm”  byli
publicznie  pomawiani  przez  Mezglewskiego  i  Stowarzyszenie  jako  „kłamcy  i  matacze”  czy
wierzący w „bełkot importerów mierników”. Czyli, de facto, Mezglewski pomawiał sędziów o to
że  byli  zmuszeni  stosować  prawo  w  którego  przeforsowaniu  był  kluczowy  Mezglewski.
Janczewski, znając prawdę o tych zdarzeniach, nie mógł w żadnym wypadku uczestniczyć w
pomawianiu sądów i policji bądź w kłamliwych relacjach Mezglewskiego na ten temat. Z tego
powodu Mezglewski  uznał  Janczewskiego za  zagrożenie/wroga i  oznajmił  całemu światu  że
„Janczewski  oszalał”.  Mezglewski  wysłał  swoich  fanatycznych  zwolenników  aby  groźbami
nakłonić  do  nieujawniania  roli  Mezglewskiego  i  Skwarzyńskiego  w  tej  aferze  oraz  usunął
wszystkich członków Stowarzyszenia którzy znali prawdę o wydarzeniach w Warszawie. 

16. Najcięższe publiczne pomówienia Mezglewskiego w stosunku do Sławomira Janczewskiego
dotyczyły w sumie dość błahego rozliczenia finansowego. Mezglewski wielokrotnie zwracał się
do  Janczewskiego  o  pomoc  bo  stowarzyszenie  Mezglewskiego  obiecywało  ludziom  pomoc
techniczną  w  zakresie  urządzeń  pomiarowych  do  czego  nie  mieli  żadnych  kwalifikacji,
krzywdząc  przy  tym osoby  które  mieli  reprezentować  i  ośmieszając  wszystkie  osoby  które
domagały  się  naprawienia  problemów  przez  GUM.  Obiecując  w  zamian  różne  rzeczy,
Mezglewski  wyłudził  od Janczewskiego masę pracy.  Np. otrzymał od niego za symboliczną
opłatę  2500  zł  oprogramowanie  które  wcześniej  członek  Stowarzyszenia  Mezglewskiego
wycenił na minimum 30 000 zł. Mezglewski obiecał za to wiele rzeczy ale się z tych obietnic nie
wywiązał. Zwracał się natomiast z nowymi prośbami, czasami przypominając sobie że nawet nie
zapłacił kosztów dojazdu za poprzednią usługę. Płacił wtedy z własnej inicjatywy napiwek za
niektóre  koszty  dojazdu.  W jednej  ze  spraw,  po  wygranej  sprawie  Mezglewski  zażądał  od
Janczewskiego rachunku za całość wykonanej  pracy na mocy teorii  że skoro sprawa została
wygrana  to  koszty  pracy  Janczewskiego powinien  zapłacić  sąd a  nie  Mezglewski  w postaci
wywiązania się z obietnic. Janczewski poinformował że sąd nigdy nie zapłaciłby całość kosztów
opinii w tej sprawie i wystawił minimalny rachunek którego nikt nie mógłby kwestionować, na
sumę  1560  zł.  Mezglewski  specyficznie  zatwierdził  kwotę  rachunku  na  piśmie  po  jego
otrzymaniu. Obwiniony w sprawie uzyskał kwotę rachunku po złożeniu oświadczenia dla sądu
że jest zobowiązany rachunek zapłacić. Sąd rachunek zapłacił a obwiniony wraz z Mezglewskim
rozdysponowali  sumę  między  sobą,  nie  płacąc  tej  sumy Janczewskiemu.  Kiedy  Janczewski
domagał  się  uregulowania  tej  sprawy w związku z  przygotowaniem zeznania  podatkowego,
otrzymał  groźby  od  Mezglewskiego  i  prawnika  Skwarzyńskiego.  Potem  w  grudniu  2017
Mezglewski  publicznie  fałszywie  oskarżył  Janczewskiego  o  próbę  wyłudzenia  tej  kwoty  od
Mezglewskiego w artykule o tytule „Wyłudzenie ‘na biegłego’”. 

17. Część  spraw  z  którymi  zwracało  się  Stowarzyszenie  Mezglewskiego  do  Janczewskiego
dotyczyło  polemizowania  z  opiniami  biegłego sądowego Jarosława Teterycza  którego wtedy
Stowarzyszenie Mezglewskiego uznawało za niekompetentnego. Janczewski z reguły odradzał
osobom niebędącym inżynierami kwestionowanie mandatów w związku z tym że błędny system
mianowania  biegłych  w  Polsce  skutkował  m.in.  tym  że  na  biegłych  powołano  lobbystów
sprzedawców urządzeń którzy przy tym nie posiadali żadnej wiedzy technicznej. W związku z
niekompetencją  Głównego  Urzędu  Miar  i  fałszywymi  informacjami  przedstawianymi  przez
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biegłych-lobbystów, osoby nieposiadające wiedzy inżynieryjno-ścisłej nie miały żadnych szans
w starciu z takimi biegłymi oferującymi błędne teorie i obliczenia. Janczewski zgodził się pomóc
kilku takim osobom ale wymagał od każdej z nich aby złożyły skargę do prokuratury na biegłego
bądź Główny Urząd Miar.  Celem tej  procedury było  wyeliminowanie osób które  próbowały
uniknąć kary i w były skłonne kłamać aby uzyskać pomoc od Janczewskiego. Skoro złożenie
zawiadomienia do Prokuratury skutkowało w zeznawaniu w charakterze świadka, procedura ta
skutecznie zniechęcała wszystkie osoby które próbowały wykorzystać problemy w GUMie w
celu  uniknięcia  kary  na  którą  zasługiwali.  Kilka  osób  podjęło  się  tego  i  złożyło  skargi  w
prokuraturze  na  biegłego  Teterycza  i/lub  GUM.  Dokładnie  do  tego  samego  zobowiązał  się
Mezglewski, ale kiedy przyszło co do czego odmówił podpisania się pod skargami. Następnie
oskarżył  publicznie  Janczewskiego  o  to  że  się  uwziął  na  biegłego  Teterycza  z  powodów
osobistych, a ostatnio oświadczył publicznie że Janczewski to „psychopata” który zepsuł opinię
najlepszemu biegłemu.

18.  Sprawy sądowe które miały miejsce w latach 2019-2020 wyraźnie wskazują że powodem
zmiany stanowiska Mezglewskiego w stosunku do biegłego Teterycza był fakt że biegły Teterycz
zgodził  się  pisać  pozytywne  opinie  dla  klientów  Stowarzyszenia,  w  tym  także  dla
Mezglewskiego kiedy został oskarżony o przekroczenie prędkości, pomimo tego że obaj znali się
osobiście od wielu lat.   Opinie te znacząco różnią się od opinii które wcześniej  pisał  biegły
Teterycz w stosunku do obwinionych kierowców i dlatego należy je uznać za fałszywe.

19.  Rezultatem  działań  duetu  Mezglewski-Teterycz  są  opinie  sądowe  biegłego  Teterycza  z
absurdalnie błędną matematyką wedle której lidary LTI TruCAM używane na całym świecie
przez policję do niczego się nie nadają i w Polsce muszą być natychmiast wycofane. Wedle tego
duetu, każdy policjant który używa te nowe urządzenia policji na które właśnie wydano kilkaset
milionów złotych popełnia przestępstwo. Jest to o tyle zaskakujące bo wcześniej biegły Teterycz
pisał  na  Janczewskiego  donosy,  m.in.  do  autora  książki  szkoleniowej  policji  USA
przetłumaczonej przez Janczewskiego że ta książka rzekomo morduje policję w Polsce. Książka
natomiast wyjaśnia właśnie właściwe metody używania radarów i lidarów, także lidarów LTI
TruCAM, które to metody biegły Teterycz rutynowo podważał w swoich opiniach, opierając się
na tym że posiada jakąś wiedzę tajemną, którą jemu tylko udostępnili producenci urządzeń.(*)

”
(*) Sprawa lidarów LTI TruCAM, niekompetencji/korupcji GUMu i opinii biegłego Teterycza w
tym temacie jest w tym momencie przedmiotem śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w którym to śledztwie złożyłem obszerne zeznania i w którym na bieżąco jestem konsultowany.
Na żądanie agentów CBA prowadzących śledztwo nie ujawniłem detali sprawy publicznie, bo to
mogłoby prowadzić do paraliżu policji i  też nie mogę zdradzać innych detali śledztwa – ale
otrzymałem zgodę aby poinformować Sąd o fakcie śledztwa. Sprostowanie dotyczące powiązań
biegłego  Teterycza  z  Mezglewskim  będzie  uzupełnione  po  zakończeniu  śledztwa.  W  razie
potrzeby podam nazwiska i numery kontaktowe do agentów CBA prowadzących śledztwo aby
Sąd mógł ich wezwać na świadków jeżeli będzie taka potrzeba. 
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Wnioski dowodowe
W pełni podtrzymuję uprzednio złożone wnioski dowodowe. W związku z nowo uzyskanymi
informacjami, składam dodatkowy wniosek dowodowy.

Niniejszym wnoszę o uzyskanie przez Sąd, od Głównego Urzędu Miar, Protokołu z konferencji
w  Głównym  Urzędzie  Miar  w  dniu  7  lutego  2017,  dotyczącej  wycofania/poprawienia
dokumentacji  Zatwierdzenia Typu, w której wzięli  udział  m.in.  Artur Mezglewski,  Sławomir
Janczewski, Tomasz Motyliński, jak i kierownictwo GUM oraz przedstawiciele Ministerstwa ds.
Gospodarki oraz pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji. 

Zarzuty  stawiane  Tomaszowi  Motylińskiemu  i  mi  dotyczą  przebiegu  tej  konferencji  oraz
wypowiedzi Mezglewskiego podczas tej konferencji. Urzędnicy GUM potwierdzili fakt istnienia
protokołu z tej konferencji i jej skutków ale odmówili jego udostępnienia na drodze wniosku o
Dostęp do Informacji Publicznych, argumentując to następująco:

W świetle powyższego wnioskowane przez Pana dokumenty nie stanowią informacji publicznej
ze  względu  na  fakt,  iż  stanowiska  i  wnioski  przedstawiane  podczas  obrad  zespołu  oraz
spotkania w dniu 7 lutego 2017 r.,  stanowią pewien proces myślowy, proces rozważań, etap
wypracowywania koncepcji, która nie ma charakteru wiążącego dla Prezesa Głównego Urzędu
Miar, zaś zespoły są ciałami doradczymi powołanymi przez Prezesa Urzędu.

Zbigniew Ramotowski z up. Prezesa GUM, w piśmie z dnia 13 października 2020

Identyfikator dokumentu: BS-WIP.0143.49.2020.243050

Uzyskanie tego dokumentu pozwoli potencjalnie uniknąć kosztów powoływania na świadków
wszystkich uczestników konferencji i urzędników którzy podjęli decyzje jako jej rezultat, tzn.
Prezesa  GUM  Lewandowskiego,  pełnomocników  Komendanta  Głównego,  radcy  prawnego
Ministerstwa ds.  Gospodarki,  Minister  Emilewicz,  itd.  Dokument ten,  wraz ze stanowiskiem
rzekomych przedstawicieli kierowców niemal na pewno był formalnym uzasadnieniem decyzji
Ministerstwa ds.  Gospodarki,  na  których to  decyzjach  wyraźnie  żeruje  teraz  Stowarzyszenie
Mezglewskiego. 

Z poważaniem,
Oskarżony,

Sławomir A. Janczewski

Załączniki
A. Pismo z Prokuratury Okręgowej w Łomży z dnia 2021-04-30 (PO IV Dsn 52.2021)
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