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Niniejszym odpowiadam na e-mail o treści: 
 
„Uprzejmie przypominam, że podczas spotkania w Głównym Urzędzie Miar w dniu 
7 lutego 2017 r. w sprawie przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu 
drogowym, ustalono, że do 14 lutego 2017 r. przekażą Panowie na mój adres 
m.kusyk@gum.gov.pl propozycje wniosków i rekomendacji w zakresie swoich 
oczekiwań od GUM, wspomnianych podczas ww. spotkania. Niestety, dotychczas 
nie otrzymałam żadnych materiałów. „ 
 
Jak Pani już wie, moją odpowiedzią na wydarzenia w GUMie był formalny 
wniosek: 
 
“Wniosek o przeprowadzenie kontroli radarów ISKRA-1 i wycofanie ich z 
użytku jako niespełniających wymagań” z dnia 2017-02-14, doręczony do rąk 
Piotra Romualda Nowakowskiego, Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, 
podpisany przeze mnie i Pana Grzegorza Galińskiego z Łodzi. 



 
W związku z faktem, że policja, aby chronić interesy prawne 
funkcjonariuszy, była zmuszona zlecić testy urządzenia ISKRA-1 z 
pominięciem Głównego Urzędu Miar, a te testy wydają się potwierdzać 
wszystko co twierdziłem od ponad 5-ciu lat, i próbowałem wielkim osobistym 
kosztem pomóc naprawić, stwierdzam co następuje: 
 
1. Żądam natychmiastowego zabezpieczenia wszystkich urządzeń ISKRA-1 przez 
Okręgowe Urzędy Miar do dnia wykonania testów których specyfikacje 
przedstawiłem we wniosku bądź do dnia utylizacji bez wykonywania testów. 
Podstawa prawna: Art. 22j ustawy Prawo o Miarach. Używanie urządzeń które 
co do których istnieje nawet najmniejsze podejrzenie że nie spełniają 
wymagań podlega pod surowe sankcje na mocy Art. 26 ust. 2 ustawy Prawo o 
Miarach. W związku z tym, że urządzenia te są używane jako źródła dowodów 
do celów karnych, jakakolwiek zwłoka w wycofaniu tych urządzeń z użycia 
niesie za sobą masowe negatywne konsekwencje dla Skarbu Państwa, wizerunku 
policji i sądów.  
 
2. Żądam natychmiastowego usunięcia z pracy wszystkich urzędników GUMu 
odpowiedzialnych za problem, uniemożliwianie naprawienia problemu, w tym za 
wielokrotne wprowadzanie sądów i Sejmu RP w błąd, w tym w odpowiedziach na 
interpelacje poselskie o numerach: 
       1091 2016-02-13    autorstwa Posła Piotra Liroya-Marca 
     33337 2015-07-27  autorstwa Posła Krzysztofa Ćwika 
     21392 2013-09-27  autorstwa Posła Macieja Banaszaka 
     20601 2013-08-27  autorstwa Posła Tadeusza Arkita 
     14216 2013-02-07  autorstwa Łukasza Krupa 
 
3. Przypominam, że urzędnicy ci także wielokrotnie wprowadzili w błąd 
nowego Prezesa GUM, co uniemożliwiło wcześniejsze naprawienie problemu i 
ograniczenie skutków prawnych i społecznych, doprowadziło do pogardy 
obywateli dla policji i sądów, zagroziło mi osobiście w związku z groźbami 
prawnymi pod moim adresem ze strony np. biegłych sądowych których ja uważam 
za skorumpowanych a którzy wydają się ściśle współpracować z urzędnikami 
GUM odpowiedzialnymi za problem.  
 
4. Jakakolwiek inne propozycje w tej sytuacji mogłyby być uznane za zachętę 
do dalszej korupcji w Głównym Urzędzie Miar. 
 
5. Jestem nadal zaangażowany w problem i pomagam osobom których prawa i 
prestiż ucierpiały w związku z działaniami urzędników GUM, nie tylko 
kierowcom ale posłom autorom interpelacji a także policjantom którym mogą 
grozić sankcje karne za używanie urządzeń z dokumentacją w której 
poświadczono nieprawdę. Publicznie zaoferowałem już taką pomoc policjantom 
i zamierzam się z tej obietnicy w pełni wywiązać. Zawsze uważałem, i 
wielokrotnie podkreślałem, że policjanci, zwłaszcza szeregowi, są ofiarami 
tej afery tak samo jak kierowcy, a głównymi winowajcami byli i są urzędnicy 
GUM którzy wielokrotnie wykpili swoje obowiązki i popełnili szereg 
przestępstw. Niestety, w związku z tym, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
wydawała się współpracować z tymi urzędnikami od 2012 roku zamiast sprawę 
właściwie zbadać i urzędników ukarać, wcześniejsze rozwiązanie problemu i 
ograniczenie skutków okazało się niemożliwe. Przypominam, że złożyłem 
zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury już w roku 2012.  
 
6. Jak najbardziej, jestem zainteresowany rozwiązaniem problemu jako 
projektant urządzeń i wynalazca, i mogę w tym charakterze współpracować z 
GUM czy Policją. W tym celu przygotowałem już patent który daje szansę 
rozwiązać problem kompletnie zarówno w przypadku pomiarów radarem jak i 
lidarem, i skutkować w prawdziwie tzw. „idioto-odpornym” urządzeniu do 
pomiaru prędkości pojazdów, które nie wymagałoby niemal żadnych szkoleń. 
Urządzenie to teoretycznie mogłoby, jako przystawka do radaru ISKRA, 



pozwolić na utworzenie urządzenia faktycznie robiącego to czego oczekiwano 
w związku z fałszerstwem instrukcji obsługi od radaru ISKRA-1. W tym 
momencie wydaje się to kompletnie niewskazane ekonomicznie, nie z powodu 
jakiś słabości urządzenia nad którym pracuję ale z powodów ekonomicznych. 
Radar ISKRA-1 był wycofywany w Rosji mniej więcej wtedy kiedy Polska 
zaczęła go sprowadzać, to znaczy 10 lat temu. Części zamienne są trudno-
dostępne i drogie. Jakakolwiek dalsza inwestycja w ratowanie tych urządzeń 
jest niewskazana ekonomicznie. Łatwiej i taniej jest opracować kompletnie 
nowe urządzenia. Poza tym, ostatnie badania urządzenia nad którym 
intensywnie pracuję wydają się wskazywać, że pozwoli ono wypełnić właściwe 
wymagania bez współpracy z radarem czy lidarem. Detale mogę podać, na 
żądanie, po złożeniu podań patentowych w USA, które są niemal gotowe. Mogę 
to zrobić przed dokończeniem pracy ale oczywiście to wymagałoby stosownej 
umowy prawnej. 
 
7. W związku z wydarzeniami w tej sprawie, przyjąłem do wiadomości że w 
Polsce udokumentowana wiedza techniczna, czy doświadczenie techniczne, czy 
rzetelni dostawcy się niemal wcale nie liczą tak jak nie liczą się 
szeregowi obywatele. Liczą się wyłącznie interesy leniwych biurokratów. 
Dlatego rozsądnym jest założenie, że moje interesy w zakresie 
komercjalizacji wynalazku będą lepiej reprezentowane przez firmy w USA niż 
jakiekolwiek instytucje w Polsce, niestety. Aby sytuację próbować zmienić, 
należy bezwzględnie i bezpardonowo zacząć się rozprawiać z leniwymi czy 
skorumpowanymi urzędnikami a nie zakładać że interesy osobiste pojedynczego 
urzędnika są ważniejsze niż prawa i interesy milionów obywateli. Dopóki to 
nie zostanie zrobione, Polska pozostanie prymitywnym feudalnym skansenem z 
zerowymi szansami na jakikolwiek prawdziwy rozwój gospodarczy.  
 
Formalnie, proszę potraktować niniejszy list jako petycję do Głównego 
Urzędu Miar i odpowiedzieć w ustawowo dozwolonym terminie. 
 
 
 
Z Poważaniem, 
 
Sławomir A. Janczewski 
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