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Sygn. X Kz 270/09 

Postanowienie 

Dnia 30 kwietnia 2009 r. 

Sad Okregowy w Warszawie X Wydzial Karny 

w skladzie: 

Przewodniczacy SSO Mariusz Jackowski 

Sedziowie SSO Wanda Jankowska - Bebeszko (spr.) 

so Arkadiusz Tomczak 

Protokolant Lukasz Biernacki 

przy udziale 

w sprawie Wojciecha Bartelskiego - z oskarzenia prywatnego Andrzeja 

Kijowskiego 0 czyn z art. 212 § 1 kk 

na skutek zazalenia wniesionego przez oskarzyciela prywatnego na postanowienie 

Sadu Rejonowego dla Warszawy .Srodmiescia z dnia 13 lutego 2009 r. 

w przedmiocie umorzenia postepowania 

na podstawie art. 4:37 § 1 kpk 

postanawia 

uchylic zaskarzone postanowienie i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu dla 

Warszawy Srodmiescia do ponownego rozpoznania 

Uzasadnienie 

Zazalenie zasluguje na uwzglednienie. 

Umorzenie postepowania przeciwko Wojciechowi Bartelskiemu jest zdecydowanie 

przedwczesne, bowiem rozstrzyganie co do istoty sprawy bez przeprowadzenia 

postepowania dowodowego na rozprawie powinno bye stosowane tylko w 

wyjatkowych wypadkach, kiedy juz z samej tresci skargi wynika oczywisty brak 

podstaw oskarzenia. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie wystapila. Ocena strony 

podmiotowej zarzucanego przestepstwa z art. 212 kk nalezy do zlozonych, trudnych 

kwestii i nie powinna bye definitywnie rozstrzygana bez przeprowadzenia rozprawy. 

Ponadto, zgodzic sie nalezy ze stanowiskiem skarzacego, iz Wojciech Bartelski na 

konferencji prasowej nie ograniczyl sie wylacznie do rzeczowego przedstawienia 



wynik6w kontroli w Domu Kultury Srodrniescie, skoro w "materiale prasowym" 

rozdawanym podczas konferencji znalazl sie bezposredni zarzut popelnienia 

przestepstwa - "przywlaszczenie materialow i wyposazenia stanowiacego wlasnosc 

miasta" ( k-17 ). Nie rna watpliwosci co do tego, ze pelnienie funkcji burmistrza nie 

upowaznia do stawiania innym osobom takich konkretnych zarzut6w. Ponadto, 

oskarzony, jako Burmistrz Dzielnicy Warszawa Srcdrniescie, wystepujac publicznie, 

winien wazyc slowa i w spos6b odpowiedzialny inforrnowac 0 stwierdzonych 

nieprawidlowosciach w podleglej jednostce, 

Nie przesadzajac jednak tresci rozstrzygr.iecia, zwazyc nalezy, iz sad I instancji nie 

dose, ze bez przeprowadzenia rozprawy, to rowniez malo wnikliwie, bo og61nikowo, 

malo obiektywnie ocenil zdarzenie, wyciagajac zbyt pochopne wnioski 0 braku 

znamion strony podmiotowej i uznajac tym samym, ze Wojciech Bartelski swoim 

zachowaniem nie wyczerpal znamion przestepstwa z art. 212 § 1 kk. 

Rozpoznajac ponownie sprawe Sad Rejonowy powinien przeprowadzic pelne 

postepowanie dowodowe na rozprawie i w6wczas ocenic, czy doszlo do popelnienia 

przestepstwa. 

Z tych wzgledow orzeczono, jak na wstepie. 
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