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Na podstawie art. 59 $ 1 kpk. oskarzam wojciecha Barlelskiego, pelni4cego

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieÉcie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

trakcie konferencji prasowej , publicznie przedstawil nieprawdzíwe zatzuty przeciwko

mojej osobie wyruZajqce siE miEdry innymi w twierdzeniach, rZ jako dyrektor ',Domu

Kultury sródmieicie" zktorejto funkcji zostalem odwolany 28.II.2007 roku :
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I. Miałem dokonać przywłaszczenia  materiałów i wyposażenia stanowiącego 

własność Miasta 

a) m. in. laptop, dyski twarde, telefon komórkowy  i oprogramowanie;  

b)500 szt. wyprodukowanych przez DKŚ płyt „Mała Msza Radosna” 

Jerzego Derfla, będących rejestracją koncertu w Ogrodach Frascati z sierpnia 

2006 r.; 

II.Nieprawidłowo gospodarować środkami publicznymi 

a) Powodując brak finansowy w  roku 2007 na  ponad 500 tys. zł.; 

III.Naruszyć dyscyplinę finansów publicznych;  

IV.Wypłacać sobie:  

a)nagrody  bez podpisu prezydenta Miasta 

b)i honoraria bez uzyskania zgody Biura Kultury Urzędu Miasta; 

V.Zawrzeć umowę na projekt i wykonanie aranżacji Ogrodów Frascati naruszeniem 

przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”;   

VI.Nie realizować swoich zadań gospodarnie, rzetelnie i celowo. Publiczne pieniądze 

miały być przeze mnie wydawane niewłaściwie oraz bez racjonalnego uzasadnienia; 

VII.Nagminne w mojej  działalności miało być  łamanie prawa, nie stosownie się do 

obowiązujących norm i nie wywiązywanie się z powierzonych mi zadań. 

W związku z powyższym burmistrz Bartelski  zapowiedział, iż Zarząd Dzielnicy 

Śródmieście będzie zabiegał o dyscyplinarne rozwiązanie umowy ze mną jako 

pracownikiem DKŚ, złoży również wniosek do prokuratury o podejrzeniu naruszenia przeze 

mnie  artykułów Kodeksu Karnego: 231 §1, 284 §2 , 296.  

Czym naraził na szkodę mój wizerunek i dobre imię. 

Na wspomnianej konferencji prasowej wyżej wymieniony oskarżony w celu poniżenia  

mnie w opinii publicznej i narażenia na utratę zaufania potrzebnego m.in. do wykonywania 

zawodu  w organach  administracji oraz pełnienia funkcji zarządzających w organizacjach 

społecznych przedstawił opinii publicznej niezweryfikowany, zawierający pomówienia 

[Dowód (zał. nr I)] -  protokół komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście. 

 

To jest dopuścił się czynu ściganego  z art. 212 § 1  kk. 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 5 lipca 2007 roku burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście - Wojciech 

Bartelski zwołał konferencję prasową, na której rozdano materiał sporządzony przez kilku 

radnych komisji rewizyjnej, których zadaniem było uwiarygodnić decyzję prezydenta 

miasta Warszawy z dnia 28 lutego 2007 roku  o odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora 

Domu Kultury Śródmieścia. 

Należy wskazać, iż właściwe powody odwołania były dwa: zawarta w stanowisku 

Rady Dzielnicy Śródmieście z 14 lutego 2007 (zał. nr II) , a inspirowana głównie przez 

burmistrza Bartelskiego, wola przywrócenia kontroli nad kierowanym przeze mnie Domem 

Kultury Śródmieście, w którym - urządzając imprezy dla kilkuset tysięcy warszawiaków -  

zacząłem się jawić dzielnicowym radnym i urzędnikom jako zagrożenie.  

Drugą przyczyną była pobudka osobista. Otóż jako dyrektor „Domu Kultury 

Śródmieście” nie wyraziłem zgody na przedłużenie zatrudnienia żony Wojciecha 

Bartelskiego, pani Aleksandry Bartelskiej, którą z rekomendacji przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Michała Bittnera oraz ówczesnego zastępcy burmistrza ds. kultury Ryszarda 

Modzelewskiego zgodziłem się przyjąć na staż około kwietnia 2005 roku. Zadaniem pani 

Bartelskiej miało być wydawanie dzielnicowego pisma  kulturalnego, któremu nadaliśmy 

tytuł „Skwery i Fontanny”. [ Dowody: (zał. nr III) (zał. nr IV)]. 

Niestety, idea ta spotkała się ze zdecydowanie negatywnym przyjęciem większości 

radnych. Radnych oburzało i to, że Dom Kultury ma wydawać pismo samorządowe jak i to, 

że zgodziłem się zatrudnić żonę radnego. W samym fakcie zatrudnienia dysponującej 

niezłym wykształceniem żony radnego nie widziałem nic niestosownego ani niezgodnego z 

prawem.  Protekcja w swej istocie nie jest niczym złym. Protekcja to wszakże rodzaj 

rekomendacji czy referencji, bez których niegdyś nie zatrudniano nikogo. Złą jest jednak 

protekcja ślepa i nie bacząca na realia: i takie jak opór radnych,  i takie jak kompetencje. 

Okazało się bowiem, że pani Aleksandra Bartelska nie dysponowała kompetencjami 

redaktorskimi niezbędnymi do stylistycznego opracowania pisma jakie sobie wymarzyła. W 

tej sytuacji  mimo bardzo silnych, graniczących z szantażem nacisków przyjaciół Wojciecha 

Bartelskiego w Zarządzie, głównie Ryszard Modzelewskiego, nie zdecydowałem się na 

zatrudnienie żony radnego „w jakimkolwiek charakterze byle na pełny etat i czas 
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nieokreślony”, jak żądano. Gdy okazało się, że protektorzy tej kobiety zmuszali ją na 

dodatek przez 7 miesięcy do ukrywania ciąży -  kontrakt żony przyszłego burmistrza został 

zgodnie z obowiązującym prawem przedłużony i wygasł, co potwierdza pozwany w 

odpowiedzi na interpretację radnego z chwilą rozwiązania. [Dowód (zał. nr V)]. 

Kontrakt wygasł, jednak niesmak pozostał. Niesmak po kontakcie z osobami 

niezwykle hardymi, ustosunkowanymi i jak się okazało mściwymi. 

Takim aktem osobistej zemsty stał się zatem swoisty sabat jaki pan burmistrz Bartelski 

zwołał 5 lipca 2007 roku upubliczniając absurdalne zarzuty. Mając na celu przede 

wszystkim zdyskredytowanie mnie w oczach opinii publicznej - zarzucono mi praktycznie 

wszystko: przywłaszczenie mienia,  prywatę, marnotrawstwo . 

  Przejmując bowiem kontrolę nad domem Kultury Śródmieście zdecydowano 

jednocześnie o likwidacji moich dzieł, które z pomocą samorządu kreowałem w Warszawie 

przez lat piętnaście. Głównie „Konkursu Teatrów Ogródkowych”, który stał się w roku 

2006, w ramach stworzonego przeze mnie  Festiwalu Artystycznego „Ogrody Frascati” 

miejscem spotkania, gdzie przybywało jednorazowo nawet ponad 5 tysięcy osób,   a łączna 

frekwencja na 265 imprezach  w sezonie - sięgnęła  blisko 90 tysięcy osób. 

Wszystko to: cały dorobek mego życia, dobry wizerunek i szacunek, który 

zastępował mi przez lata ograniczane sukcesywnie dochody,  zostało jednego dnia 

zniszczone przez pysznego urzędnika, który zna mechanizm zawiści i wie, że raz 

obrzuciwszy kogoś błotem można sprawić, że już nigdy nie zdoła się oczyścić. 

 Podczas konferencji prasowej w dniu 5 lipca 2007 roku burmistrz Bartelski 

oświadczył m.in.:,  

- Dyrektorowi się myliły sprawy służbowe z prywatnymi, niestety, na niekorzyść tych 

pierwszych – ocenia. […]Dyrektor nie dostał jeszcze formalnie wypowiedzenia. Jest na 

chorobowym, choć nie przeszkadza mu to pokazywać się w miejscach publicznych. 

- Gdy tylko wróci, zostanie dyscyplinarnie zwolniony -zapowiada Bartelski. [Dowód 

(zał. Nr VI )] – świadek Izabela Kraj „Rzeczpospolita”].   

- Nie było to oczywiście zgodne prawdą.  Zgodnie z nakazem prezydenta miasta, który 

zwolnił mnie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, [Dowód (zał. nr VII )] 

odbierałem w tym momencie zaległy urlop. 
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Nie zostałem też rzecz jasna zwolniony dyscyplinarnie, co zapowiedział  na 

konferencji prasowej Wojciech Bartelski. Mój stosunek pracy wygasł 30 września 2007 

roku, co potwierdza Świadectwo Pracy ( zał. nr VIII). 

  Burmistrz Bartelski powiedział też: „– Jutro skierujemy do prokuratury 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – mówi Wojciech Bartelski, burmistrz 

Śródmieścia. – Zarzuty to przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie mienia .[Dowody: 

(zał. nr IX)– świadek Agata Sabała „Życie Warszawy”, (zał. nr X) – świadek: Anna S. 

Dębowska Stołeczna „Gazeta Wyborcza”]. 

- I to rzecz jasna nieprawda ani nie przekroczyłem uprawnień ani niczego sobie nie 

przywłaszczałem, ani też do dnia dzisiejszego żaden prokurator nie sformułował żadnych 

zarzutów pod moim adresem !  

„Poza kosztami wynagrodzeń dla pracowników, wszystkie pozostałe koszty zostały 

wykonane w kwotach wyższych od planowanych. Jest to naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych i dlatego wkrótce zostanie przygotowane zawiadomienie rzecznika dyscypliny 

finansów publicznych - poinformował burmistrz dzielnicy Śródmieście Wojciech Bartelski. 

[Dowód (zał. nr XI)]. 

- Kolejne kłamstwo ! Nie wiem ile doniesień już na mnie składano. Wiem za to, że w 

kilka dni po rzeczonej konferencji istotnie otrzymałem z biura Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych, pismo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, i że po moich 

wyjaśnieniach 3 września 2007 postępowanie to w obliczu jego całkowitej bezzasadności -  

zostało umorzone.  [Dowód (zał. nr XII)]. 

 

Cóż z tego ! -  W prasie, w radio, w Internecie napisano i podano „Prokurator w 

Ogródkach” – [Dowód (zał. nr XIII)].  Zawsze już, choćby na pierwszych stronach gazet 

napisano, że: nie zabrałem laptopa, nie przyznawałem sobie nagród bez podpisu, że to mnie 

okradziono, a nie ja ukradłem – znajdzie się ktoś kto zapamięta, przytoczy, przypomni nie te 

tysiące  pochwał, jakich mnóstwo na mój temat  w prasie tylko te  oszczercza teksty,  za 

których powstanie wyłączną odpowiedzialność ponosi – jako osoba sprawująca nadzór 

nad wszystkimi działaniami Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście – powodowany 

prywatą, małością i zemstą jej burmistrz -  Wojciech Bartelski. 

 

sygn. akt . IX K 1822/07                    Karta   5



 

 

St
ro

n
a6

 

Pragnę w tym momencie podnieść, że wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego 

(m. in. A. Wąsek, A. Zoll) podkreśla się, iż nie jest nawet konieczne dla bytu przestępstwa 

stypizowanego w art. 212 kk, aby osoba pomówiona została rzeczywiście poniżona w opinii 

publicznej lub też doznała rzeczywistego uszczerbku zaufania. Wystarczy sama tylko 

możliwość poniżenia lub samo tylko narażenie na utratę zaufania. Poniżenie w opinii 

publicznej oznacza natomiast nie tyle obrazę uczuć osobistych osoby pokrzywdzonej, ale w 

szczególności to jak osoba pomówiona będzie postrzegana przez szeroki, nieokreślony krąg 

osób. 

Jak natomiast podnosi się w literaturze przedmiotu dla prawidłowej oceny czynu i 

ustalenia możliwych jego skutków niezbędnym jest rozważenie czynu w kontekście opinii, 

którą pokrzywdzony cieszy się w swoim środowisku, a  także w kontekście jego 

stanowiska, zawodu, podejmowanej działalności i wymaganego na tych stanowiskach 

zaufania (zob. szerzej: J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, 

Warszawa 1997, O Górnik, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2005). 

Nie wymaga dalszej argumentacji okoliczność, iż dla pełnienia funkcji publicznej 

niezbędnym było cieszenie się przeze mnie nie tylko zaufaniem oraz dobrym wizerunkiem 

wśród osób, z którymi współpracowałem, ale także wśród przełożonych. Wystąpienie 

burmistrza pozbawiło mnie nie tylko dobrego imienia, na które pracowałem latami, ale de 

facto pobawiło mnie zaufania, którym darzyły mnie osoby, z którymi współpracowałem. 

Jak zaznaczyłem na wstępie powody publicznego ataku burmistrza Bartelskiego na 

moją osobę były dwa: prywatna zemsta i publiczna chciwość. Nowi włodarze Śródmieścia 

pragnęli bowiem usprawiedliwić w oczach opinii publicznej zniszczenie mojej wieloletniej 

pracy, a przede wszystkim odzyskać kontrole nad pieniędzmi ( była to kwota  1,3 mln 

złotych rocznie), o którą w latach 2004-2006 udało mi się powiększyć budżet 

Samorządowej Instytucji Kultury – Domu Kultury Śródmieście, którym kierowałem. 
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DOWÓD  PRAWDY 

 

Że przedstawione zarzuty były nieprawdziwe, przedwczesne, oparte na 

przeinaczeniach i obmowie, a nawet ( jak w wypadku sugestii o nieprawidłowym 

gospodarowaniu środkami publicznymi – nieznajomości prawa, a „Ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej” w szczególności) - udowodniłem publikując 

wszystkie dokumenty i odpierając wszelkie zarzuty na stronach internetowych 

www.oszczerstwa.kijowski.pl . Dowód ten w rozszerzonej wersji poniżej przedstawiam: 

 

Wymienione 

w 

Sentencji 
Oszczerstwa 

Nr   Zarzutu 

 

Fałszywe oskarżenia – komentarz: Dowody 

niewinności 

Dokumenty 

załączone  

 

 

 

I a) 

 

Przywłaszcze

nia  

 

sprzętu 

Jak, jako człowiek, który teatrom ogródkowym oddał 

15 lat życia, wakacji, wkładał w to dzieło cały 

pozyskiwany majątek, mam odeprzeć zarzut o popełnienie 

przestępstwa polegającego na tym, że: ośmieliłem się 

powierzyć swoje rzeczy instytucji Kultury !? 

Oskarża się mnie  o to, że nie brałem  pieniędzy za 

użyczany  przez  trzy lata Dolinie Szwajcarskiej i Ogrodom 

Frascati  osobisty majątek wart ponad 30 tysięcy  złotych. 

Dzięki tym moim rzeczom:   ( krzesła, nagłośnienie, altany 

dla publiczności, dach nad scenę, elektroniczne pianino) -  

udało się punktualnie rozpocząć w 2004 festiwal Ogródki 

Warszawskie, w ramach którego  zrealizowaliśmy łącznie  

w latach 2004-2006: przeszło 700 spektakli dla ponad 

150 000 widzów !? Wynajmowanie takiego  sprzętu w tym 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. XIV 

 

Zał. XV 

 

Zał. XVI 
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czasie  musiałoby kosztować  ponad 150 tysięcy złotych. !   

- Dowodem na to, że  nie ukradłem z Domu na 

Smolnej laptopa ani żadnej rzeczy, która jego jest, tylko 

mnie okradziono -  niech będzie fakt, że bez wezwania i 

przed zakończeniem stosunku pracy (por. zał. nr VIII) - 

oddałem  użytkowane przeze mnie akcesoria należące do 

Domu Kultury. Mnie zaś najcenniejszych rzeczy nie 

zwrócono, co potwierdzają:  protokoły zdawczo odbiorcze, 

zawiadomienie o kradzieży mego sprzętu z Domu Kultury, 

wreszcie wszystkie listy jaki kierowałem w tej sprawie 

jeszcze  16 kwietnia 2007  do Biura Kultury Urzędu Miasta 

St. Warszawa, a w czerwcu przekazałem do wiadomości 

dyrekcji Domu Kultury Śródmieście. Prosząc 

bezskutecznie o uczciwe rozliczenie moich aportów i 

depozytów rzeczowych.  

Zał. XVII 

 

Zał. XVIII 

 

Zał. XIX 

 

Zał. XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I b) 

 

Przywłaszcz

enia  

500 szt.  

płyty „Mała Msza 

Radosna” Jerzego 

Derfla, 

Aby pojąć dlaczego za własne pieniądze 

dokończyłem produkcję, zabezpieczyłem nakład 500 

egzemplarzy płyty „Mała Msza Radosna” Jerzego Derfla w 

Ogrodach Frascati 15 sierpnia 2006, a wreszcie dwukrotnie 

zwracałem koszta produkcji płyty, którą to kwotę zostałem 

ostatecznie zmuszony przekazać do depozytu sądowego, 

trzeba zapoznać się z obfitym materiałem dowodowym 

wskazującym na to, że Joanna Strzelecka obecna dyrektor  

Domu Kultury Śródmieście, w dzień po ogłoszeniu przez 

burmistrza Bartelskiego, iż skradłem 500 CD - zrobiła 

co była w stanie, by uwiarygodnić tę tezę – narażając 

tym samym instytucję kultury na szkodę majątkową. 

 

 

 

 

 

Zał. XXI 
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II 

 

 

 

Nieprawidło

wego 

gospodarowania 

środkami 

publicznymi 

 

Jak mam dowieść , że to nie ja  spowodowałem straty 

finansowe, rozdysponowując na działalności statutową 

kwoty wyasygnowane wcześniej z budżetu na pokrycie 

zaległych składek, lecz przeciwnie doprowadziłem do 

zwrotu 280 tysięcy złotych zdefraudowanych z domu 

Kultury Śródmieście w latach 2001-2003. W tamtym czasie  

dyrektorem DKŚ była pani Elżbieta Staręga, księgową 

Krystyna Zbroch, nadzór zaś nad działalnością DKŚ 

sprawowali kolejno: obecny (mianowany w grudniu 2006- 

sic!)) z-ca burmistrza Śródmieścia Piotr Królikiewicz ( 

Nacz. Wydziału Kultury Urz. Dz. W-wa Śródm. w latach 

2000-2002)  oraz obecna (mianowana w marcu 2007 (sic!) 

dyr. Domu Kultury Śródmieście Joanna Strzelecka ( Nacz. 

Wydziału Kultury Urz. Dz. W-wa Śródm. w latach 2003-

2007)  

- Tylko załączając wyroki sądu i moje doniesienia na 

b. księgową Krystynę Zbroch - dwukrotnie prawomocnie 

skazaną na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem za 

malwersacje. 

 

 

Zał. XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II a) 

 

Spowodowa

nia niedoboru 

finansowego 

DKŚ na 500 tys. 

zł.  

Z kolei 188 tys. zł, o które istotnie przekroczyłem 

budżet w 2006 roku wynikło po trosze z niedoborów jakie 

spowodowała Dzielnica Śródmieście zmniejszając w roku 

2006 o 244 tys. zł nasz budżet w stosunku do kwot 

planowanych przez Miasto. Ostatecznie w roku 2006 

więcej pieniędzy na działalność wydałem na skutek błędu 

głównej księgowej pani Joanny Ostromeckiej.  Przyznała 

się ona do niego dopiero w grudniu 2006, otrzymała karę 

nagany, ja zaś zdołałem pokryć zobowiązania w ciągu 

pierwszych dwu miesięcy 2007 roku nie naruszając  

dyscypliny budżetowej. 

Tyle też czyli ok. 180 tys. zł, a nie 500 tys. zł,  co jest 

cyfrą wyssaną z palca, brakowało na początku 2007 roku 

na „Ogrody Frascati”. Dokumentują to: oświadczenia i 

zobowiązania głównej księgowej. A także mój ostatni 

 

Zał. XXIII 

 

Zał. XXIV 
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projekt budżetu wg. którego na Festiwal „Ogrody 

Frascatii” pozostawało minimum 282 tys. PLN. 

 

 

III 

 

Naruszenia 

dyscypliny 

finansów 

publicznych 

Fałszywe doniesienia o naruszeniu przeze mnie  

dyscypliny finansów publicznych były stałym elementem 

walki władz dzielnicy ze mną i moją działalnością 

społeczną. Nigdy to się jednak nie udało. Pozostaję do dnia 

dzisiejszego niekarany za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (por. zał. XII) – na dowód czego 

przedstawiam jeszcze dwa: tylko z czasu, gdy burmistrzem 

Dzielnicy jest Wojciech Bartelski Postanowienia Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicznych.  

 

 

Zał. XXV 

 

 

Zał. XXVI 

 

 

 

 

 

IV a) 

Wypłacanie 

sobie nagrody bez 

uzyskania zgody 

pisemnej zgody 

prezydenta 

Miasta. 

Jak przekonać, że wypłat nie dokonywałem 

samowolnie. Za rok 2004 ( ponad 20 tys. bywalców w 

Ogrodach i przeszło 30 tys. w Domu na Smolnej)  

otrzymałem jedną z mniejszych nagród rocznych, a i tak 

kwestionuje się dziś  zasadność wypłacenia przyznanej mi 

przez prezydenta  gratyfikacji. Za lata 2005 i 2006 gdy 

frekwencja wzrastała w postępie geometrycznym aż do 90 

tys. w Ogrodach i 60 tys. w Domu Kultury w roku 2006 – 

żadnej już nagrody rocznej ( jako jedyny dyrektor DK w 

mieście) nie otrzymałem!  

- Tylko załączonymi dokumentami z podpisami 

dyrektora Biura Kultury, prezydenta Warszawy i opinią 

prawników ! 

 

 

Zał. XXVII 

 

IV b) 

Wypłacanie 

sobie honorariów 

bez uzyskania 

zgody pisemnej 

zgody Biura 

Kultury UM. 

Z kolei jeśli ktoś wątpi czy honoraria za scenariusze 

wypłacałem sobie sam czy też po akceptacji dyrektora 

Biura Kultury proszę by rzucił okiem na dokument, w 

których dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta upoważnia 

mnie do wypłaty tej należności. Tym samym uznając 

autorski charakter realizowanego przeze mnie Festiwalu. 

 

 

Zał. XXVIII 

Zał. XXIX 

 

sygn. akt . IX K 1822/07                    Karta   10



 

 

St
ro

n
a1

1
 

 

 

V 

 

 

Naruszenia 

przepisów ustawy 

Prawo zamówień 

publicznych 

Nareszcie jeśli ktoś ma wątpliwości na temat 

rzetelności przeprowadzonych przeze mnie w 2005 roku 

przetargów na realizację projektu aranżacji „Ogrodów 

Frascati”, mogę tylko stwierdzić, że nawet niezwykle 

nieżyczliwie nastawieni kontrolerzy Biura Audytu  Urzędu 

Miasta nie zarzucili mi w tej dziedzinie najdrobniejszego 

uchybienia.  

Dokumentem w tej sprawie niech więc będzie 

oświadczenie specjalisty d/s zamówień publicznych 

Wojciecha Gruza. 

 

 

Zał. XXX 

 

VI 

Wydawania 

publicznych 

pieniędzy 

niewłaściwie oraz 

bez racjonalnego 

uzasadnienia.  

 

 

Cóż można odpowiedzieć na tak postawiony zarzut 

!? -  Może tylko załączyć podpisywane przez tysiące 

mieszańców Warszawy i dziesiątki intelektualistów listy z 

podziękowaniem za moją pracę. 

 

 

Zał. XXXI 

Zał. XXXII 

Zał. XXXIII 

 

VII 

Łamania 

prawa, nie 

stosownie się do 

obowiązujących 

norm i nie 

wywiązywanie 

się z 

powierzonych 

zadań. 

 

 

 

Wreszcie zarzut ostatni. Jak go odeprzeć ? - Może 

tylko pochwałami, tymi oficjalnymi: słowami otuchy jakiej 

w latach 2004-2006 dodawały mi listy, które 

otrzymywałem m.in.:  w imieniu  prezydenta 

Rzeczypospolitej, Ministra Kultury, od przedstawicieli 

stowarzyszeń twórczych, intelektualistów i artystów 

amatorów. 

 

Zał. XXXIV 

 

Zał. XXXV 

 

Zał. XXXVI 

 

Zał. XXXVII 

 

Zał. XXXVIII 

 

Zał. XXXIX 
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Udokumentowany przedstawionymi załącznikami materiał dowodzi prawdy mych 

słów, poświadcza też, że organizatorzy konferencji działali w zdecydowanie złej wierze, 

zamiarem ich bowiem było przede wszystkim zdyskredytowania mnie w oczach opinii 

publicznej, której trzeba było wytłumaczyć dlaczego wraz z moim odwołaniem publiczność 

Śródmieścia Warszawy nie otrzyma imprez, do jakich ją przyzwyczaiłem, a na których 

organizację  Dom Kultury Śródmieście posiadał nie małe środki.  

W trakcie mojej dyrekcji DKŚ w okresie letnim od początku czerwca do końca 

września organizował najpierw w Dolinie Szwajcarskiej a później w Ogrodach Frascatii 

codzienne imprezy kulturalne na wolnym powietrzu. ( W 2006 roku na organizację 

„Ogrodów Frascati” wydałem 788 tys. zł. Zorganizowałem 265 imprez dla blisko 90 tysięcy 

widzów. Jedna impreza (wliczając koszt trzy miesięcznej ochrony na Frascati, energii etc) – 

kosztowała Miasto niespełna 3 tys. zł. A były tu i zdarzania takie jak gromadzące 

wielotysięczną publiczność koncerty: Jerzego Połomskiego, Bohdana Łazuki, Magdy Umer 

czy Anety Lipnickiej &  John’a Portera. 

W budżecie Domu Kultury na rok 2007 pozostało - bez uwzględnienia przyrzeczonej 

już w lutym 2007 roku dotacji z Ministerstwa Kultury, która w  2006 r. sięgnęła 66,5 tys. zł 

- co najmniej: 282  tys. zł  na letni festiwal w Ogrodach Frascati. – Karykatura mojego  

festiwalu nazwana „Art. Parkiem” miała się rozpocząć w dziesięć  dni po wspomnianej 

konferencji. Przeniósłszy go–15 lipca 2007 roku na dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego, 

gdzie nie trzeba było ponosić kosztów ochrony i energii moi następcy nominowani przez 

burmistrza Bartelskiego zdołali zorganizować … 32 imprez  dla mniej więcej trzech tysięcy 

osób. Jedna impreza kosztuje w tym momencie  Miasto średnio 9  tys. zł. 

 

Jak już wykazałem żadna z publicznych, a podanych do wiadomości w radio i prasie 

zapowiedzi burmistrza Bartelskiego nie została wcielona w życie:  

 nie zwolniono mnie dyscyplinarnie,  

 nic mi nie wiadomo o złożeniu doniesienia do prokuratury czy  

kolejnym zawiadomieniu Rzecznika Dyscypliny Finansów po tym, jak ( 

o czym już była mowa) 3 września 2007 dostałem kolejne zawiadomieniom 

Rzecznika Dyscypliny Finansów publicznych o umorzeniu postępowania 

wyjaśniającego w stosunku do mojej osoby. [Dowód (zał. nr XII) ]. 
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Prywatny odwet, a nadto chęć usprawiedliwienie kradzieży własności intelektualnej, 

potwierdza wypowiedź oskarżonego dla Stołecznej „Gazety Wyborczej” w dniu 12 lipca 

2007  po opublikowaniu w Internecie moich sprostowań : „Wygląda na to, że spisek przeciw 

panu Kijowskiemu jest bardzo szeroko zakrojony - ocenia burmistrz Bartelski. -Wymienia 

radnych z poprzedniej i obecnej kadencji, ze wszystkich opcji. A przecież Ogrodów Frascati 

nikt nie zamordował. Impreza jest pod inną nazwą i nie podlega już panu dyrektorowi”. 

[Dowód (zał. nr XL)].   

Umożliwienie zawyżenia kosztów letniej  imprezy i zmniejszenia ilości pracy 

personelu Domu Kultury – zatem ewidentne działanie na szkodę interesu publicznego – 

takie były prawdziwe motywy zorganizowania konferencji, na której burmistrz Bartelski 

postanowił dokonać mojej publicznej egzekucji.    

 

Biorąc powyższe pod uwagę, z całą pewnością należy stwierdzić, iż zachowanie 

burmistrza Wojciecha Bartelskiego wypełnia znamiona przestępstwa stypizowanego w 

art. 212 § 1 kk .   

 

Lekkomyślne zniszczenie całego dorobku zawodowego usprawiedliwia w moim 

przekonaniu wniosek by w wypadku przykładnego ukaranie Obwinionego przez Sąd, o co 

wnoszę -  w oparciu o § 3 art. 212 kk zasądzić na rzecz oskarżonego nawiązkę w wysokości 

co najmniej  100 tys. PLN na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest: Fundacja 

Przyjaciół Skolimowa – Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.  

Tylko być może wiadomość o wysokiej rekompensacie na szlachetny cel społeczny 

zdoła – mam nadzieję – rozejść się echem i umożliwi mi  kontynuowanie złamanej przez 

oskarżonego kariery zawodowej.   
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Na dowód powyższych twierdzeń przedkładam następujące dokumenty: 

 

 

I. Notatkę prasową z dnia 5 lipca 2007; 

II. Stanowisko  Rady Dzielnicy z 14 lutego 2007; 

III. Protokół Rady Dzielnicy z 5 lipca 2005 z interpelacją w sprawie 

zatrudniania pani Aleksandry Bartelskiej; 

IV. Notatkę Pawła  Puławskiego przewodniczącego Kluby Radnych PIS 

V. Protokół Rady Dzielnicy z dnia 20 grudnia 2006  z odpowiedzią 

burmistrza na zapytaniem o sposób zatrudnienia Aleksandry Bartelskiej w 

Domu Kultury Śródmieście; 

VI. Artykuły prasowy  z 6 lipca 2007 „Rzeczpospolita”; 

VII. List prezydenta Miasta z 6 marca 2007; 

VIII. Świadectwo Pracy z  28 września 2007; 

IX. Artykuły prasowy  z 6 lipca 2007 „ Gazeta Wyborcza”; 

X. Artykuły prasowy  z 6 lipca 2007 „Życie Warszawy; 

XI. Depesza PAP z 5 lipca 2007; 

XII. Postanowienie z dn. 3 września 2007 o umorzeniu postępowania 

wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

XIII.  Serwis Samorządowy PAP SA  www.samorzad.pap.pl ; 

XIV. List w/s rozliczenia aportów i depozytów z dnia 16 kwietnia 2007  do 

Biura Kultury; 

XV. List w/s rozliczenia aportów i depozytów ATK z Dnia 18 czerwca 

2007 do DKŚ; 

XVI. Protokóły zwrotu sprzętu z dnia  13 sierpnia 2007; 

XVII. List w/s rozliczenia aportów i depozytów  ATK z dnia 28 września 

2007  do DKŚ wraz z fakturą poświadczającą zakup dysku twardego. 

XVIII. List w sprawie kradzieży sprzętu ATK z dnia 9 października 2007; 

XIX. List w/s rozliczenia aportów i depozytów z dnia 10 października 

2007  do DKŚ; 

XX. Protokóły zwrotu sprzętu z dnia  11 października 2007; 
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XXI. Wniosek o wszczęcie postępowania prokuratorskiego wobec dyr. 

DKŚ Joanny Strzeleckiej z dn. 15.XI.2007 w związku z odmową przyjęcia  

zwrotu  kosztów płyty „Mała Msza Radosna J. Derfla” [ 20 załączników]; 

XXII. Wyrok w/s malwersacji b. głównej księgowej; 

XXIII. Pismo głównej księgowej w/s przekroczeń budżetowych; 

XXIV. Ostatni projekt budżetu DKŚ – styczeń 2007 

XXV. Postanowienie z dn. 5 stycznia 2007 o odmowie wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

XXVI. Postanowienie z dn. 1 lutego 2007 o umorzeniu postępowania 

wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

XXVII. Dowód przyznania nagrody rocznej za rok 2004 wraz z opinią 

prawną; 

XXVIII. Dowód przyznania honorarium za scenariusze w r. 2005; 

XXIX. Dowód przyznania honorarium za scenariusze w r. 2006; 

XXX. Oświadczenia Wojciecha Gruza – spec. ds. zamówień publicznych; 

XXXI. List Widzów Doliny Szwajcarskiej do Prez. W-wy – styczeń 2005; 

XXXII. List Widzów Ogrodów Frascati do Prez. W-wy-  sierpień 2005; 

XXXIII. Opinie Widzów Ogrodów Frascati –  wrzesień 2006; 

XXXIV. List gratulacyjny z Kancelarii prezydenta RP – maj  2006; 

XXXV. List z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – maj 2006; 

XXXVI. List Prezesa OW SPP  - Leszka Szarugi; 

XXXVII. List z podziękowaniem prezesa ZASP – Krzysztofa Kumora; 

XXXVIII. List intelektualistów - w obronie A.T.Kijowskiego ; 

XXXIX. List artystów amatorów - w obronie A.T.Kijowskiego; 

XL. Wypowiedź W. Bartelskiego dla Gazety Wyborczej z 12 lipca 2007. 
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Wykaz osób podlegających wezwaniu na rozprawę główną: 

 

Oskarżyciel prywatny: 

Andrzej Tadeusz Kijowski, adres do doręczeń: ul. Jaworzyńska 5 m. 4 00-634 

Warszawa 

 

Oskarżony: 

Wojciech Bartelski, adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 43,00-950 Warszawa 

 

 

Świadkowie: 

 

 

a.   Izabela Kraj, adres do doręczeń:  red. 

Rzeczpospolita; ul. Pl. Starynkiewicza 7; 02-015 Warszawa; 

 

b.  Agata Sabała, adres do doręczeń: red.  „Życie 

Warszawy”; al. Jana Pawła II 80;  00-175 Warszawa; 

 

 

c. Anna S. Dębowska, adres do doręczeń” red. 

Stołeczna „Gazeta Wyborcza”. ul. Czerska 8/10; 00-732 

Warszawa. 

 

 

 

[…………………..…………………………] 

 

Andrzej Tadeusz Kijowski 
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Rozdana w trakcie zwołanej przez Burmistrza Bartelskiego konferencji prasowej. 

Była ( lecz już nie jest !)-  dostępna w internecie pod adresem: 

 

Informacja prasowa 5 lipca 2007 r. 

 

Kontrola Podkomisji Komisji Rewizyjnej przeprowadzona w okresie od 26 marca do 29 

czerwca 2007 roku oraz  wewnętrzna kontrola dokumentacji finansowo - księgowej dotyczyła 

bieżącego funkcjonowania Domu Kultury Śródmieście w latach 2005-2006  

Kontrole wykazały:  

Łamanie prawa i przekraczanie posiadanych  kompetencji 

 DKŚ zapłacił byłemu dyrektorowi A.T. Kijowskiemu dwukrotnie – w roku 2005 (12 tys. zł 

brutto)  i 2006 (20 tys. zł brutto) – za wykonanie scenariuszy do „Ogrodów Frascati” bez 

podpisania umowy i nie uzyskania zgody nadzorującego go Biura Kultury na wykonanie 

takich scenariuszy.  Brak jest rachunków i potwierdzenia wykonania umowy.  

 Były dyrektor A.T. Kijowski wypłacił sobie nagrodę w wysokości 8 tys. zł netto bez 

podstaw do wypłaty: Zarząd Dzielnicy Śródmieście nie podjął stosownej uchwały i nie 

wystąpił do Prezydenta, nie ma również poświadczenia przyznania nagrody przez 

Prezydenta.  

 Pan A.T. Kijowski nadużywał służbowego telefonu komórkowego. Wysokie koszty 

rozmów obciążały budżet DKŚ. Analiza rachunków telefonicznych, które przekraczają 

czasami 2 tys. zł, wskazuje na nie tylko służbowe wykorzystywanie  telefonu, np. za okres 

urlopu wypoczynkowego w X. 2006 roku w Egipcie wystawiono rachunek 1439 zł 

 

Przywłaszczenie materiałów i wyposażenia stanowiącego własność Miasta. 

 

 Pan A. T. Kijowski bezumownie korzysta i dysponuje majątkiem DKŚ. W jego posiadaniu 

są meble i materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego zakupione za ponad 2 tys. 

zł ze środków DK Śródmieście. Przedmioty te zostały kupione osobiście przez Pana A.T. 

Kijowskiego w niedzielę 25 lutego 2007 r. i mimo, że 26 lutego br. przedstawił 

zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy, faktury za ww. zakupy zatwierdził  tego 

dnia do wypłaty.  Pieniądze tego samego dnia zostały przelane na jego prywatne konto.  W 

posiadaniu Pana A. T. Kijowskiego znajduje się również sprzęt elektroniczny (m. in. 

laptop, dyski twarde, telefon komórkowy) i oprogramowanie oraz 500 szt. płyt 

wyprodukowanych przez DKŚ (honoraria artystów, koszty wytłoczenia płyt oraz druk 

okładek) „Mała Msza Radosna” Jerzego Derfla, będących rejestracją koncertu w Ogrodach 

Frascati z sierpnia 2006 r. Pan A.T. Kijowski odmawia zwrotu rzeczy należących do Domu 

Kultury  
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 w DKŚ od 2004 roku znajduje się sprzęt wypożyczony od Pana A. T. Kijowskiego  (są to 

m.in. krzesła, stoły, sprzęt audio, fortepian - ogółem 118 oznaczonych i 

zinwentaryzowanych pozycji) bez formalnej podstawy tzn. umowy użyczenia, darowizny 

ani protokołu przyjęcia, określających zasady korzystania przez DKŚ  z tego sprzętu. 

Korzystanie przez jednostkę z rzeczy osoby, będącej jej dyrektorem powinno być 

ostatecznością ze względu na konflikt interesów. Dodatkowo Pan A.T. Kijowski domaga 

się zwrotu pieniędzy za użytkowanie jego rzeczy.  

 

Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi  
 

 Niegospodarność polegająca na przekroczeniu planu rozchodów przyjętego na 2006 r. o 

kwotę 188 323 zł. Były dyrektor A.T. Kijowski zawarł na przestrzeni 2006 r. umowy 

znacznie wykraczające ponad przyznane mu przez Prezydenta m.st. Warszawy 

upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Największe ponadplanowe koszty pochłonęły 

imprezy organizowane w Ogrodach Frascati. Tylko na wynagrodzenia za usługi wykonane 

przez dostawców zewnętrznych DKŚ przekroczył plan o 297 729 zł (plan – 528 022. zł, 

wykonanie – 825 751 zł.).  

 

Ponadplanowe wydatki były dyrektor A. T. Kijowski w części sfinansował jeszcze w 2006 

r. z wpłat dokonywanych przez byłą Główną Księgową DKŚ na podstawie prawomocnego 

wyroku sądu. W 2005 i 2006 r. wpłaty wyniosły 74 300 zł i cała ta kwota – nieprawidłowo 

ujęta w księgach rachunkowych i nie wprowadzona do planu finansowego 2006 r. – została 

niezgodnie z przepisami wydatkowana przez byłego dyrektora (wpłacona w 2004 r. przez 

byłą Główną Księgową kwota 139 tys. zł również nie została ujawniona w planie 

przychodów i rozchodów ani w 2004 r., ani w 2005 r. i istnieje podejrzenie, że została w 

ten sam nieprawidłowy sposób wydatkowana w 2005 r.). 

 

Pozostała kwota – 116 364 zł – ze względu na brak środków obciążyła tegoroczny plan 

finansowy DKŚ, co automatycznie nie pozwala na zrealizowanie wszystkich tegorocznych 

zamierzeń kulturalnych DKŚ. Brak finansowy w tym roku wynosi ponad 500 tys. zł. 

 

Praktycznie poza kosztami wynagrodzeń dla pracowników wszystkie pozostałe koszty 

rzeczowe zostały wykonane w kwotach wyższych od planowanych. Takie działanie 

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wkrótce zostanie przygotowane 

odpowiednie zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 

 

 W 2005 r. były dyrektor A. T. Kijowski zawarł umowę na projekt i wykonanie 

aranżacji Ogrodów Frascati na kwotę blisko 200.000 zł z  naruszeniem przepisów 
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ustawy Prawo zamówień publicznych.  Umowa na wykonanie projektu i elementów 

aranżacji została zawarta na tak dużą kwotę w trybie „z wolnej ręki” bez żadnej 

wcześniejszej kalkulacji kosztów na bardzo ogólnie sformułowanych warunkach. Umowa 

nie zabezpiecza interesu ekonomicznego Miasta, nie gwarantuje w sposób właściwy 

dochodzenia przez Miasto kar umownych w przypadku niezgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy, a nie był on dobrze wykonany, o czym świadczą dodatkowe umowy z 

innymi wykonawcami na wykonanie prac umożliwiających właściwą eksploatację 

elementów ww. aranżacji. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że były dyrektor DKŚ A.T.  Kijowski nie 

realizował swoich zadań gospodarnie, rzetelnie i celowo. Publiczne pieniądze były wydawane 

nie właściwie oraz bez racjonalnego uzasadnienia. Nagminne w działalności A.T. 

Kijowskiego było łamanie prawa, nie stosownie się do obowiązujących norm i nie 

wywiązywanie się z powierzonych mu zadań. Wnioski te potwierdzają wyniki  kontroli 

przeprowadzonej w 2006 roku przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu m.st. Warszawy. 

 

W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Śródmieście będzie zabiegał o rozwiązanie 

umowy o pracę z p. A.T. Kijowskim jako pracownikiem DKŚ oraz odzyskanie mienia DKŚ 

pozostającego w jego dyspozycji. Złoży również wniosek do prokuratury o podejrzeniu 

naruszenia prze Pana A. Kijowskiego artykułów Kodeksu Karnego: 

231 §1 („Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie 

dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.”),  

284 §2 („Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5.”)  

296 („Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub 

umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby 

fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez 

nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, 

wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5.”). 

 

 

sygn. akt . IX K 1822/07                    Karta   19



'. 

~ .-

-; 

~... co 

; 

Warszawa, dnia ;I. f;<. . 2°' e , 

Sad Rejonowy 
dla Warszawy Srodmiescia 
w Warszawie 
IX Wyd zial Grodzki 
ul. Marszalkowska 82 

Oskarzyciel prywatny: Andrzej Tadeusz Kijowski 
adres: ul. Jaworzynska 5 m. 4 

00-634 Warszawa 

Oskarzony: Wojciech Bartelski 
adres dla doreczen : ul. Nowogrodzka 43 

00-950 Warszawa 

sygn. akt . IX K 18822/07 

Pismo procesowe
 
Uzupelnienie odpowiedzi na prywatny akt oskarzenia
 

Po analizie tresci zarzut6w sformulowanych przez oskarzyciela prywatnego, 
podtrzyrnuje swoje stanowisko wyrazone we wstepnej odpowiedzi na prywatny akt 
oskarzenia i nie przyznaje sie do zarzucanego mi czynu tj. do "publicznego przedstawienia 
nieprawdziwych zarzut6w" narazajacych na szkode wizerunek i dobre imie oskarzyciela 
prywatnego. 

Wszystko, co zostalo zawarte w infonnacji prasowej dla medi6w, rozdanej w trakcie 
konferencji prasowej w dniu 5 lipca 2007 r., bylo oparte na posiadanej przeze mnie na ten 
dzien wiedzy, wynikajacej z przekazanych mi dokument6w, sporzadzonych przez 
pracownik6w Domu Kultury Srodmiescie, a takze z danych zawartych w dw6ch kolejnych 
audytach oraz kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Srodmiescie m. st. Warszawy 
przeprowadzonej w Domu Kultury Srodmiescie (DKS). Takimi infonnacjami dysponowalem 
i byly one , moim zdaniem, wiarygodne i obiektywne, nadto sporzadzone przez uprawnione 
osoby i podmioty. Uwazam, ze Burmistrz Dzielnicy powinien upublicznic takie informacje. 

Zarzuty, wyrazone w prywatnym akcie oskarzenia, sa bezzasadne, poniewaz 
informacja prasowa przekazana mediom opierala sie na prawdziwych i aktualnych na ten 
dzien (tj. 5 lipca 2007 r.), ustaleniach. 
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Nalezy zauwazyc, ze nie zawsze tresc zarzutu sformulowanego w akcie oskarzenia 
odpowiada tresci informacji prasowej. Ootyczy to np. zarzutu nr IV. Nie rna miejsca w in
formacji, w ktoryrn mowilbym, aby oskarzyciel prywatny wyplacal sobie nagrody bez 
podpisu Prezydenta m. St. Warszawy. W przekazanej informacji mowie, ze oskarzyciel 
prywatny wyplacil sobie nagrode w wys. 8.000 zl. netto bez podstaw do wyplaty. 

Ponizej pragne wykazac i udowodnic prawdziwosc informacji prasowej przekazanej 
w dniu 5 lipca 2007 r. 
Ad 1. Informacja na temat lamania prawa i przekraczania posiadanych kompetencji byla 
prawdziwa i oparta na nastepujacych faktach . 
a/ Wykonanie scenariuszy do .Ogrodow Frascati" nie bylo poprzedzone umowa, okreslajaca 
jej przedmiot i wysokosc wynagrodzenia za jej wykonanie. Zgoda wyrazona przez Biuro 
Kultury, na ktora powoluje sie pokrzywdzony, to zgoda na wykonanie tych scenariuszy przez 
Oyrektora OKS, nie zastepuje ona jednak umowy. W szczegolnosci nie wynika z niej, ze 
niezbedne warunki umowy zostaly chocby ustnie miedzy stronami ustalone. Nie uprawniala 
wiec do wykonania pracy bez zawarcia stosownej umowy, precyzujacej jej warunki, zwlasz
cza nie uprawniala do pozniejszego dokonania wyplaty wynagrodzenia (dwukrotnie w roku 
2005 i 2006) za, w zaden sposob nieokreslony "utw6r" i bez przedstawienia rachunkow 
uzasadniajacych wyplacone kwoty oraz bez potwierdzenia, ze praca (zaplata nalezy sie wyla
cznie za zamowione dzielo) zostala faktycznie wykonana. Srodki finansowe, ktoryrni dyspo
nuje OKS , sa srodkami publicznymi i ich wydatkowanie podlega szczegolnym regulorn ok.
reslonyrn w ustawie 0 finansach publicznych, a obowiazek jej przestrzegania ciazyl w szcze
golnosci na oskarzycielu prywatnym, jako na kierowniku jednostki organizacyjnej. Ponadto 
wynagrodzenie za scenariusze wyplacane bylo na Jego rzecz i bylo niezalezne od wynagro
dznia ze stosunku pracy, wiec tym bardziej wykonanie tego dziela i zaplata za jego wykona
nie powinno bye poprzedzone umowa i poddane wnikliwej analizie formalno-prawnej . 

Dowod: pisma Oyrektor Biura Kultury do oskarzyciela prywatnego z dnia 24 listopada 2005 
r. i z dnia 29 sierpnia 2006 r. (zlozone przy akcie oskarzenia - XXVIII i XXIX) 

bl Brak bylo podstawy do uruchomienia premii oraz do jej wyplaty w wysokosci 8 000 zl. 
netto. Tryb przyznawania premii dla kierownika instytucji kultury jest scisle okreslony i byl 
znany Oyrektorowi OKS. Wnioskowac w tej sprawie powinien Zarzad Dzielnicy podejmujac 
stosowna uchwale, Zarzad Dzielnicy, w dniu 29 grudnia 2005 r., takiej uchwaly nie podjal, 
poniewaz w swietle przekazanych do jego wiadornosci wynikow audytu powzial w tym 
zakresie watpliwosci. Wczesniej, w dniu 2 grudnia 2005 r. zostalo skierowane przez OKS do 
Z-cy Prezydenta m. St. Warszawy pismo w sprawie nagrody, jednakze propozycja wysokosci 
kwoty 8 000 zl. zostala samowolnie przez pokrzywdzonego potraktowana jako upowaznienie 
do wyplacenia sobie tej nagrody, ponadto w wysokosci netto. Dla potwierdzenia takiej 
interpretacji pokrzywdzony zasiegal nawet opinii prawnej zewnetrznej kancelarii, chociaz 
oczywistym bylo, ze kwoty nagrod, tak jak innych wynagrodzen, okreslane sa w wysokosci 
brutto. W razie watpliwosci w tym zakresie wystarczylo zweryfikowac jq z wlasna sluzba 
finansowa lub w Biurze Kultury. Wypada zauwazyc, iz w prywatnej opinii prawnej , na ktora 
powoluje sie oskarzyciel prywatny, napisane na w.w. pismie z 2 grudnia 2005 r. odrecznie 
przez Zastepce Prezydenta slowa: " ... proponuje osiem tysiecy zl.", zostaly niewlasciwie 
zinterpretowane jako przyznanie nagrody rocznej oskarzycielowi prywatnemu 

Dowod: pismo Dyrektor Biura Kultury do Zastepcy Prezydenta z dnia 2 grudnia 2005 r. z od
reczna adnotacja, pismo Burmistrza Dzielnicy Srodmiescie do oskarzyciela prywatnego z dnia 
19.01.06, opinia prawna z dnia16 lutego 2006 r. (zlozone przy akcie oskarzenia - XXVII) 
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Ad 2. Informacja na temat przywlaszczenia przez oskarzyciela prywatnego materialow i wy
posazenia OKS byla w6wczas rowniez prawdziwa. Oskarzyciel prywatny odrnawial zwrotu 
rzeczy nalezacych do OKS, (a wszystkie wymienione w informacji rzeczy w dniu 5 lipca 
2007 r. byly w jego posiadaniu) i zaczal je zwracac dopiero w dniu 13 sierpnia 2007 r.. Dnia 
28 wrzesnia 2007 r. sporzadzony zostal protokol, z kt6rego wynikalo wprost, z czego 
pokrzywdzony nie rozliczyl sie z OKS. W sprawie tej zostalo przeze mnie oraz Przewodni
CZqCq Rady Dzielnicy Sr6dmiescie zlozone do Prokuratury zawiadomienie 0 podejrzeniu 
popelnienia przestepstwa przywlaszczenia lub sprzeniewierzenia mienia przez Pana Andrzeja 
Tadeusza Kijowskiego. 

Dowod: pismo do Prokuratury Rejonowej z dnia 8 pazdziernika 2007 r., 
pismo Zastepcy Dyrektora Domu Kultury do Burmistrza z dnia 26 wrzesnia 2007 r., 
pismo Dyrektor Domu Kultury do oskarzyciala prywatnego z dnia 28 wrzesnia 2007 r 
pokwitowania zlozone przy akcie oskarzenia - XVI , XX. 

Ponadto w DKS przechowywany byl przez pokrzywdzonego od 2004 r. prywatny sprzet 
i inne przedmioty osobiste. Taki zarzut zostal zgloszony po przeprowadzeniu l-szego audytu. 
Nie bylo w tym zakresie zadnej umowy 0 wykorzystywanie tych przedmiot6w przez DKS ani 
protokolu stwierdzajacego jakie przedmioty sa wOKS przechowywane. Rzeczy te 
pokrzywdzony odebral dopiero w dniu 6 pazdziernika 2007 r. W6wczas zglosil brak sprzetu 
akustycznego tj. konsoli i kamery poglosowej. Dyrektor OKS zglosila ten brak na policji, 
jednak sledztwo zostalo umorzone. 

Dowod: zgloszenie kradziezy przez R.Rafalskiego z dnia 10 pazdziernika 2007 r., 
adresowane do R.Rafalskiego pismo 0 umorzeniu sledztwa z dnia 21 listopada 2007 r 

Pozniejsze zdarzenia, jak zwracanie sprzetu przez oskarzyciela prywatnego, a takze 
umorzenie sledztwa prowadzonego w sprawie na skutek zawiadomienia z 8 pazdziernika 
2007 r. po przeprowadzeniu postepowania dowodowego przez Prokurature, nie podwazaja 
prawdziwosci informacji prasowej w dniu 5 lipca 2007 r. 

Ad 3. Niegospodarnosc w gospodarowaniu srodkami publicznymi, poza wczesniej 
wskazanymi przypadkami, jest wykazana w prowadzonych w DKS audytach i kontroli 
Komisji Rewizyjnej. Analiza wydatk6w budzetowych nie byla prowadzona na biezaco, 
Zarzut ten jest wiec rowniez prawdziwy. Srodki finansowe byly wydatkowane z prze
kroczeniem budzetu, a takze niekt6re wyplaty zaplanowane na dany rok obciazaly budzet 
roku nastepnego. Powodowalo to nieplanowane i nadmierne obciazenie budzetu i nie 
pozwalalo na realizacje wszystkich zadan danego roku, na kt6re brakowalo srodkow 
finansowych. I tak np. na zalegle wynagrodzenia za uslugi wykonane przez dostawc6w 
zewnetrznych w roku 2007 placone byly olbrzymie kwoty (ok. 300 000 zl.) , ponadto zalegle 
rachunki dla WAREXPO (4 000 zl) , UNIWERSUM (25 000 zl) , podatek za 2006 r. oraz 
zalegle oplaty na rzecz ZAIKS-u oraz za zrealizowane umowy zawarte z osobami fizycznymi. 
Czesc platnosci, do kt6rych pokrzywdzony byl zobowiazany na podstawie um6w, w og61e nie 
byla realizowana, stad OKS przegral sprawe sadowa 0 niezaplacone w 2005 r. faktury za 
lasery (10 000 zl) oraz zawar! ugode na 6 000 zl. , co takze obciazylo budzet 2007 r. 
Prawdziwe jest wiec rowniez okreslenie wysokosci kwoty (wykazanej) straty finansowej 
w budzecie 2007 r. (500 000 zl). 
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Majac na uwadze takie wyniki audytu i kontroli przeprowadzonych w DKS, zostalo 
skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finans6w Publicznych zawiadomienie 0 naruszeniu 
dyscypliny finans6w publicznych, kt6re jest w toku i nie jest jeszcze zakonczone, jak sugeruje 
oskarzyciel prywatny, (informacja, ktora przedstawia oskarzyciel prywatny dotyczy zupelnie 
innego postepowania). 

Dow6d: pismo Glownego Ksiegowego Dzielnicy Srodmiescie do Rzecznika Dyscypliny 
Finans6w Publicznych z dnia 20 maja 2008 r. z zawiadomieniem Wiceprezydenta m. st. 
Warszawy z dnia 19 maja 2008 r. 

AdA. Zawarty w informacji dla medi6w zarzut naruszenia ustawy 0 zam6wieniach 
publicznych przy zawieraniu umowy na projekt i wykonanie aranzacji Ogrod6w Frascati 
polega na tym, co zostalo przedstawione w tej informacji. Przepis dotyczacy udzielania 
zam6wienia "z wolnej reki" moze bye zastosowany tylko wtedy, gdy wystepuja okolicznosci 
wymienione w ustawie i powinien bye interpretowany w spos6b scisly poniewaz jest to 
przepis dopuszczajacy wyjatki od zasady udzielania zamowien publicznych w trybie 
przetargu. Przepis ten dopuszcza udzielanie zamowien "z wolnej reki" w przypadku skladania 
zam6wienia w zakresie dzialalnosci tw6rczej lub artystycznej , jednak nie wszystkie elementy 
aranzacji mozna zakwalifikowac do tej grupy zamowien. Ponadto i w tym trybie konieczne 
jest stosowanie ustawy 0 zam6wieniach publicznych, zwlaszcza przepis6w og6lnych tej 
ustawy, a przepisy te, wedlug mojej wiedzy, nie byly zachowane. Umowy byly zawierane bez 
zachowania wymaganej, w przypadku wydawania srodkow publicznych, starannosci, co 
spowodowalo, ze powstaly problemy z dochodzeniem odszkodowania w zwiazku z niewlas
ciwa ich realizacja i koniecznosc zawierania um6w z innymi wykonawcami na wykonanie 
prac urnozliwiajacych prawidlowa eksploatacje element6w aranzacji, 

Dow6d: pismo Dyrektor DKS do Burmistrza z dnia 5 czerwca 2007 r. 

Nie bylo wiec w zadnyrn z wyzej wymienionych przypadk6w podania w spos6b 
zawiniony przeze mnie do publicznej wiadornosci informacji nieprawdziwej i narazajacej na 
szkode dobre imie pokrzywdzonego, a wiec nazywanie tych informacji oszczerstwem oraz 
klamstwem jest absolutnie bezzasadne. 

Wyrazone w dniu 5 lipca 2007 r. stwierdzenia dotyczace nie realizowania przez 
oskarzyciela prywatnego Jego zadan w spos6b rzetelny, gospodamie i celowo, wydawania 
publicznych pieniedzy nie wlasciwie i bez racjonalnego uzasadnienia, nagminnego w dzia
lalnosci lamania prawa i niestosowania sie do obowiazujacych norm oraz nie wywiazywania 
sie z powierzonych zdan - byly moja ocena dzialalnosci oskarzyciela prywatnego na 
stanowisku Dyrektora Domu Kultury Srodmiescie, Przedstawienie oceny dzialalnosci 
Dyrektora DKS powinno bye obowiazkiern Burmistrza Dzielnicy. 

Wyniki audytu i wnioski z kontroli potwierdzaja zarzuty niegospodarnosci oraz liczne 
przyklady nieuzasadnionych wydatk6w na rzecz oskarzyciela prywatnego bez zachowania 
wymaganych procedur i bez zawarcia umowy (np. nauka angielskiego, wydatki reprezenta
cyjne), jak tez na cele niezwiazane z realizacja zadan statutowych DKS (wydatki na 
ksztalcenie osoby niezatrudnionej wOKS, w tym na korepetycje, podreczniki). Ponadto po 
przeprowadzeniu pierwszego audytu oskarzyciel prywatny informowal 0 wykonaniu wszyst
kich zawartych tam zalecen, jednak drugi audyt wykazal, ze tak nie bylo. W zwiazku z tym 
oskarzyciel prywatny drugiego audytu nie podpisal. Sprawa przeciagnela sie, audyt zostal 
przedlozony w Dzielnicy Srodmiescie dopiero w dniu 10 grudnia 2006 r. i po wyborze 
nowego Zarzadu Ozielnicy zostala przekazana m.in. do mojej wiadomosci . Majac na 
wzgledzie odpowiedzialnosc za prawidlowe funkcjonowanie wszystkich nadzorowanych 

sygn. akt . IX K 1822/07                    Karta   141



przez Zarzad Dzielnicy jednostek organizacyjnych, podjalern dzialania w celu wyjasnienia 
wykazanych nieprawidlowosci, i byl to m6j obowiazek, a nie , jak sugeruje oskarzyciel 
prywatny, "pr6ba przejecia kontroli" nad kierowanym przez oskarzyciela prywatnego Domem 
Kultury Srodrniescie. Dyskusja na posiedzeniu Rady Dzielnicy, analiza wynik6w 
przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjna kontroli i spos6b zareagowania przez mnie na 
ujawnione bledy w kierowaniu instytucja kultury przez oskarzyciela prywatnego nalezal do 
moich obowiazkow z racji pelnionej funkcji. Nie mialo to nic wsp6lnego z checia 
zdyskredytowania oskarzyciela prywatnego w oczach opinii publicznej, za czym przemawia 
rowniez fakt , ze nie zostal On zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Oskarzyciel prywatny 
takze w tym , upatruje przejawu mojej zlej woli , z czym trudno jest mi polemizowac. 

Majac powyzsze na uwadze, wnosze 0 oddalenie w stosunku do mnie wszystkich 
zarzut6w zgloszonych przez oskarzyciela prywatnego w akcie oskarzenia i uniewinnienie. 
Wszystkie informacje, kt6re przekazalem na konferencji prasowej byly prawdziwe i bylern 
przeswiadczony 0 ich prawdziwosci, Podkreslarn ponadto, ze nie rnialem wplywu na p6Z
niejsze informacje prasowe, przekazywane bez mojej autoryzacji. Nie wchodze rowniez w po
ruszana przez oskarzyciela prywatnego materie nie zwiazana z zarzutami, a dodatkowo 
opisywana w zalacznikach i zlozonych dokumentach, jako ze nie maja one zwiazku z trescia 
aktu oskarzenia. Na odnoszace silt do mnie sformulowania noszace cechy inwektyw - nie 
odpowiadam. Nie odnosze silt rowniez do wskazanych przez oskarzyciela prywatnego 
rzekomych pobudek mojego dzialania i podkreslam, ze jedynymi pobudkami moich dzialan 
jest prawidlowe wykonywanie ciazacych na mnie zadan, z racji pelnionej funkcji Burmistrza 
Dzielnicy Srodrniescie, oraz czuwanie nad gospodarnym i zgodnym z prawem wykonywa
niem obowiazkow przez innych pracownik6w. Za takie wykonywanie swoich zadan 
odpowiadam zar6wno przez Rada Dzielnicy, kt6ra wybrala mnie na to stanowisko, jak tez 
przed Prezydentem m. st. Warszawy. 
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Warszawa, dnia 19 czerwca 20081', 
2 Ds 2384/07 /III 

POSTANOWIENIE 
o umorzeniu sledztwa 

Edyta Szczykutowicz - Asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Srodmiescie Polnoc 
w sprawie przekroczenia uprawnien w okresie od stycznia 20041'. do 28 lutego 20071'. w 
Warszawie przez Andrzeja Kijowskiego pelniacego funkcje Dyrektora Domu Kultury 
Srodmiescie, dzialajacego na szkode interesu publicznego 

tj. 0 czyn z art. 23 1 § 1 kk 

na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, 

postanowila: 

l .u morzyc sledztwo w sprawie przekroczenia uprawnien w okresie od stycznia 20041'. do 28 
lutego 20071'. w Warszawie przez Andrzeja Kijowskiego pelniacego funkcje Dyrektora Domu 
Kultury Srodrniescie, polegajacego na: 

- nie rozliczeniu sie przez ww. z Domem Kultury Srodmiescie z 500 sztuk plyt CD z 
nagraniem Male} Mszy Radosne} d-moll Jerzego Derjla, 

- nie rozliczeniu sie z kwoty 4 301 ,63zl, jako niezasadnie wyplaconej zawyzonej nagrody 
rocznej za rok 2004 dla ww. przyznanej przez Zastepce Prezydenta m . st. Warszawy w 
grudniu 20051'., 

- niezasadnym pobraniu wynagrodzenia w lacznej wysokosci 32 OOOzl za opracowanie 
scenariusza imprezy plenerowej pod nazwa Ogrody Frascati, 

- korzystaniu bez ograniczen z telefonu sluzbowego przez Andrzeja Kijowskiego, 

- nie rozliczeniu sie z mienia w postaci regalu IVAR, aparatu telefonicznego marki NOKIA 
9500 oraz karty parnieci MMC 1 G 

czym ww. Dyrektor Domu Kultury Srodmiescie dzialal na szkode interesu publicznego 

- tj. 0 ezyn z art. 231 § 1 kk - na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk 
wobee braku znamion ezynu zabronionego 

2.dowody rzeczowe 

- w postaci plyty CD pn Mala Msza Radosne} d-moll Jerzego Derjla. - wyszczeg61niona 
w poz. 1 wykazu dowod6w rzeczowych - zwrocic po uprawomocnieniu sie niniejszego 
postanowienia Andrzejowi Kijowskiemu 



UZASADNIENIE
 

W dniu 10 pazdziernika 2007 r. Burmistrz Dzielnicy m. st. Warszawy ora z 
Przewodniczaca Rady Dzielnicy Srodmiescie zlozyli zawiadomienie 0 pop elnieniu 
przestepstwa przez Andrzeja Kijowskiego - bylego dyrektora Domu Kultury Srodmiescie, 
polegajacego na przywlaszczeniu mienia w postaci 500 sztuk plyt CD z nagraniem Malej 
Mszy Radosnej d-moll Jerzego Derjla. 

W powyzszej sprawie zostalo wszczete dochodzenie, a nastepnie sledztwo w toku. 
kt6rego przesluchano w charakterze swiadka obecnego dyrektora Domu Kultury Srodmiescie 
Joanne Strzelecka, 

Ww. rnied zy innymi zeznala, iz Andrzej Kijowski , jako dyrektor OKS odebral z 
wytw6rni 500 sztuk plyt z nagraniem Male} Mszy Radosnej d-moll Jerzego Derfla. Wezwan y 
przez OKS do ich zwrotu, nie uczynil tego , twierdzac, iz posiada prawa autorskie do 
powyzszych ply1. Nadto zeznala, iz A. Kijowski nie zwrocil sprzetu w postaci regalu IVAR , 
aparatu telefonicznego marki NOKIA 9500 oraz karty parnieci MMC 1 G, nalezacych do 
DKS. Ponadto w opinii J. Strzeleckiej byly dyrektor DKS korzystal "beztrosko" z telefonu 
sluzbowego, co wiazalo sie koniecznoscia zaplaty wysokich rachunk6w z budzetu OKS . 

Dalej Joanna Strzelecka zeznala, iz Andrzej Kijowski otrzyrnal wynagrodzenie za tzw. 
scenariusz Ogrod6w Frascati w latach 2005 i 2006r. w lacznej kwocie 32 OOOzl, nie majac na 
powyzsze zadnych rachunk6w, ani um6w. Wyplata ww. naleznosci nastapila po uzyskaniu 
pisemnej zgody udzielonej przez Biuro Kultury Urzedu m. st. Warszawy. 

W odniesieniu do nagrody rocznej 1. Strzelecka zeznala, iz Wiceprezydent Miasta 
Stolecznego Warszawy przyznal, A. Kijowskiemu nagrode w wysokosci 8000zl brutto, 
natomiast na rachunek ww. zostala przelana kwota 8 OOOzl netto. W zwiazku z powyzszym 
nagroda zostala zawyzona 0 kwote 4301 ,63z1 i takiej kwoty zazadano od A. Kijowskiego. 

W toku postepowania przesluchano rowniez swiadkow Krystyne Antoszkiewicz, 
Malgorzate Bochenska, Dariusza Sikorskiego, Jerzego Derfla, Elzbiete Cychowska, Jozefa 
Kakolewskiego. 

Krystyna Antoszkiewicz w swoich zeznaniach potwierdzila, iz Andrzej Kijowski 
uzyczyl na potrzeby Domu Kultury Srodrniescie sprzet, kt6ry byl wykorzystywany podczas 
roznych imprez plenerowych i Ogrod6w Frascati, natomiast ww. nie znala szczeg616w 
dotyczacych koszt6w i ewentualnych praw autorskich wiazacych sie z plyta pn . Mala M\'Za 
Radosna d-moll Jerzego Derjla . 

Malgorzata Bochenska i Dariusz Sikorski przesluchani na okolicznosc realizacj i 
projekt6w pn. Ogrody Frascati zeznali , iz Andrzej Kijowski byl ich pomyslodawca i 
prowadzil konferansjerke, sprawowal nadz6r nad caloscia imprez, a oni pomagali zrealizowac 
koncerty, kazdy ze swiadkow we wlasciwyrn dla siebie zakresie. Ogrody Frascati byly 
wielkim sukcesem ponad lokalnym i medialnym. Jednakze, dokumentu pod nazwa scenariusz 
Ogrod6w Frascati nie widzieli, wedlug ww. swiadkow takiego dokumentu nie bylo . 

Jerzy Derfel potwierdzil, iz napisal utw6r pod tytulem Mala Msza Radosna d-moll. 
kt6ry nastepnie zostal wykonany na imprezie w dniu 15.08.2008r. pod nazwa Ogrady 
Frascati. Potwierdzil, iz zostala nagrana z ww koncertu plyta, kt6rej wydawca byl Dum 
Kultury Srodmiescie. Za wykonanie koncertu otrzymal wraz z innymi wykonawcaml 
wynagrodzenie, jednakze nie dotyczylo one praw autorskich do plyty. Nie bylo zawartych 
zadnych um6w w tym zakresie. 

Przesluchana na okolicznosc przyznania i wyplaty Andrzejowi Kijowskiemu nagro 1)1 
rocznej w wysokosci 8000z1 Elzbieta Cychowska zeznala, iz w sprawie wysokosci tzn . kwoty 
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netto, czy brutto ww. nagrody, prowadzona byla korespondencja z dyrektorem Biura Kontroli 
Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy, Zastepca Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy 
oraz bylym dyrektorem OKS A. Kijowskim. Ostatecznie ustalono, iz przyznana przez 
Zastepce Prezydenta Miasta nagroda w wysokosci 8000z1 byla kwota brutto i w zwiazku z 
wyplaceniem zawyzonej nagrody, A. Kijowski zostal wezwany do zwrotu kwoty 4 301,63z1. 

Przesluchany w sprawie J6zef Kakolewski reprezentujacy Stowarzyszenie Autor6w 
ZArKS na okolicznosc umowy licencyjnej dotyczacej plyty pn. Mala Msza Radosna d-moll 
Jerzego Derjla zeznal, iz w dniu 02.02.2007r. zostala zawarta umowa nr 74/2007 przez ww. 
Stowarzyszenie i Oom Kultury Srodmiescie, reprezentowany przez Andrzeja Kijowskiego. 
Umowa ta obejmowala zwielokrotnienie 500 egzemplarzy ww. plyty i w zwiazku z powyzsza 
umowa dyrektor OKS mogl w spos6b legalny i dowolny wprowadzic do obrotu nosniki 
dzwieku zawarte na ww. plycie. M6g1 plyte taka sprzedac lub rozdac w charakterze 
promocyjnym, nie pobierajac za nia wynagrodzenia. 

Przesluchany w charakterze swiadka w trybie art. 183 kpk Andrzej Kijowski zeznal, ze 
utrwalone na plycie wydarzenie kulturalne Ogrody Frascati, kt6re odbylo sie w dniu 
15.08.2006r. bylo w znacznej mierze jego wlasnoscia intelektualna, To on prowadzil ww. 
koncert, prezentowal na nim swoje autorskie teksty oraz dokonywal merytorycznej redakcj i 
nagrania. Dalej zeznal, iz nie mial podpisanej zadnej umowy, gwarantujacej mu prawa 
autorskie, a w szczegolnosci wylaczne prawo do rozprowadzenia plyt, albowiem nie mogl 
sam ze soba zawrzec takiej umowy. Plyty zatrzyrnal, poniewaz chcial miec pewnosc, iz dotra 
do wlasciwych odbior6w. Obecnie plyt juz nie posiada, za wyjatkiern kilku egzemplarzy, 
poniewaz rozdal je na koncertach odbywajacych sie w dniu 15.08.2007r. w Kosciele 
Srodowisk Tw6rczych pod Wezwaniem sw, Brata Alberta i sw. Andrzeja Apostola. Na ww. 
koncertach organizowana byla zbi6rka pieniedzy od os6b, kt6re obdarowano ww. plyta, 
Zebrane srodki, nastepnie przekazano na konto Fundacji Przyjaciol Skolimowa. 

Oalej zeznal, iz probowal zwrocic poniesione przez OKS koszty produkcji 500 sztuk 
ww. plyt, jednakze OKS tych pieniedzy nie przyjal, Nie udalo sie polubownie rozliczyc z 
OKS za wyprodukowanie powyzszych plyt. 

W odniesieniu do korzystania z telefony sluzbowego ww. zeznal, iz nie posiadal 
zadnego limitu na wykonywane rozmowy, sporadycznie zdarzylo mu sie zadzwonic w 
sprawach prywatnych, ale raczej tego nie robil, gdyz mial drugi telefon w systemie pre-paid. 
Rachunki zostaly zakwestionowane dopiero po odwolaniu vr«. zez stanowiska. 

W odniesieniu do nagrody rocznej Andrzej Kijowski zeznal, iz nagroda ta zostal 
przyznana mu przez Zastepce Prezydenta Miasta Andrzeja Urbanskiego, na wniosek 
dyrektora Biura Kultury U M.St. Warszawy. W sprawie wysokosci ww. nagrody tj. ustalenia 
wartosci netto, czy brutto sporzadzona byla opinia prawna na zlecenie DKS. 

W odniesieniu do wynagrodzenia za scenariusz do imprezy pod nazwa Ogrody Frascati, 
Andrzej Kijowski potwierdzil, iz otrzyrnal wynagrodzenie w lacznej kwocie 32000z1 na 
podstawie pisemnej zgody Oyrektora Biura Kultury U M.St. Warszawy z dnia 24.11 .2005r. i 
z dnia 29.08.2006r. To on uwaza sie za autora i ojca koncepcji Ogrod6w Frascati, nie 
kwestionuje, iz przy ww. projekcie uczestniczyli pracownicy OKS w ramach wynagrodzenia 
za prace oraz dodatkowych um6w zlecenia lub 0 dzielo. On nie mial zawartej zadnej umowy 
w zakresie praw autorskich do ww. scenariusza. 

W odniesieniu do rzeczy i przedmiot6w nalezacych do OKS, a z kt6rych sie do chwili 
obecnej A. Kijowski nie rozliczyl zeznal, iz na poczatku objecia funkcji dyrektora wOKS 
przekazal do bezplatnego uzywania prywatne mienie tj. krzesla, namioty, aparaty 
naglasniajace 0 wartosci ok. 33 OOOz1. A. Kijowski potwierdzil, iz jest w posiadaniu polek, 
aparatu telefonicznego marki NOKIA 9500 oraz karty pamieci MMC 1 G, jednakze zatrzyrnal 
te rzeczy do czasu rozliczenia przez DKS mienia, kt6re on wypozyczyl ww. plac6wce. 



Po dokonaniu analizy zebranego materialu dowodowego w niniejszej sprawie, nalezy 
stwierdzic, iz niniejsze postepowanie nie dostarczylo podstaw do przedstawienia zarzutow 
Andrzejowi Kijowskiemu z art . 231 § 1 kk, albowiem jego zachowanie nie wyczerpalo 
znamion tego czyn. 

Nie rnozna mowic tutaj o' przywlaszczeniu plyt, poniewaz Andrzej Kijowski, co jest 
faktem bezspornym, wspoltworzyl koncert, ktorego fragmenty znalazly sie na plycie pn . Mala 
Msza Radosna d-moll Jerzego Derjla. Plyt nie posiada, za wyjatkiern kilku egzernplarzy, 
poniewaz rozdal je, a pieniadze otrzymane za plyty, wplacil na rzecz fundacji. Jak sam zeznal, 
traktuje powyzsze nagranie, jako swoja wlasnosc intelektualna, Poniewaz nie zostaly zawarte 
zadne umowy regulujace kwestie praw autorskich wspoltworcow przedmiotowego koncertu, 
nie mozna jednoznacznie rozstrzygnac, kto i w Jakim zakresie uprawniony jest do eksploatacji 
poszczegolnych pol praw autorskich zwiazanych z plyta pn . Mala Msza Radosna d-moll 
Jerzego Derjla. Kwestie te w zadnej mierzenie nie mega bye rozstrzygane w postepowaniu 
karnym, ajedynie na drodze cywilnoprawnej. 

Nie rnozna postawic Andrzejowi Kijowskiemu zarzutu z art. 231 § 1 kk, albowiem taki 
czyn w swietle powyzszych ustalen nalezaloby rozwazyc. e' 

Zarowno w przypadku nierozliczonej kwoty 4 301 ,63z1, jako niezasadnie wyplaconej 
zawyzonej nagrody rocznej za rok 2004 oraz niezasadnego pobrana wynagrodzenia w 
wysokosci 32 OOOzl za opracowanie scenariusza imprezy plenerowej pod nazwa Ogrody 
Frascati , nie mozna rnowic 0 przekroczeniu uprawnien, czy tez niedopelnieniu obowiazkow 
przez bylego dyrektora OKS. Oecyzje 0 przyznaniu nagrody rocznej , czy tez wyplacie 
wynagrodzenia za scenariusz Ogrodow Frascati, zostaly podjete przez organy sprawujace 
nadzor na OKS - w pierwszym przypadku przez Zastepce Prezydenta m. st. Warszawy, a w 
drugim po akceptacji Biura Kultury Urzedu m. st. Warszawy. Zatem A. Kijowski nie 
przekroczyl posiadanych w zwiazku z pelnieniem funkcji dyrektora OKS uprawnien, 
poniewaz sam byl "beneficjentem" tychze decyzji. 

Nie mozna rowniez traktowac jako przekroczenia uprawnien "beztroskiego 
korzystania z telefonu sluzbowego" przez A. Kijowskiego - jak to okresla swiadek .J. 

, I	 Strzelecka. Skoro dyrektor OKS otrzyrnal telefon sluzbowy, bez wskazania limitu rozrnow 
oraz szczegolowych zasad rozliczania kosztow za ewentualne prywatne rozmowy 
wykonywane z telefonu sluzbowego, to bez takich ustaleri, nie mozna stwierdzic, czy A. 
Kijowski korzystal z telefonu sluzbowego w sposob naruszajacy interes publiczny (czy 
rachunki byly za wysokie, czy tez nie) . 

Podobnie nalezy ocenic kwestie nie rozliczenia sie z mienia OKS w postaci regalu 
IVAR, aparatu telefonicznego marki NOKIA 9500 oraz karty parnieci MMC I G. Z akt 
sprawy wynika, iz A. Kijowski nieodplatnie udostepnil na potrzeby OKS swoj prywatny 
sprzet. Nie zostala spisana na te okolicznosc zadna umowa. Wedlug A. Kijowskiego 
wszystkie przedrnioty, jakie posiada, a nalezace wczesniej do OKS, obecnie nie przedstawiajq 
juz zadnej wartosci, a ponadto traktuje te rzeczy jako rekornpensate za uzyczony bezplatnie 
na potrzeby DKS sprzet, a kt6rego dotychczas mu nie zwrocono, Skoro nie sa jednoznacznic 
ustalone wzajemne rozliczenia, co do ww. sprzetu, to dopoty kwestia ta nie zostuni e 
rozstrzygnieta na drodze .cywilnoprawnej, dopoki nie rnozna czynic zarzutu przywlaszczcni a 
tego mienia przez ktorakolwiek z pozostajacych ze soba w konflikcie stron . 

Reasumujac powyzsze nalezy stwierdzic, co wynika rowniez z przeprowadzonych 
przez Biuro Kontroli Wewnetrznej i Audytu Urzedu m. st. Warszawy kontroli, iz gospodnrkn . 
srodkami finansowymi w Domu Kultury Srodmiescie odbywala sie w sposob nieprawidlowy. 
Nie zabezpieczono interesow finansowych OKS poprzez precyzyjne okreslenie w 1I1110WlI h, 
ktorych strona byl OKS , wzajemnych praw i roszczen stron tych urnow. Brak jest zusnd i 
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proce dur gospodarowania srod kami finansowymi ww . placowkl. 
niejednokrotnie wydatki przekraczajace budzet tej jednostki. 

I \' . 11\1. I 

Jednakze nalezy podkreslic, iz kwestie powyzsze i odpowicdzinl no \ 
nieprawidlowy stan rzeczy, nalezy oceniac w sw ietle przepis6w ustawv '/, dnlu I 

l' (1 IIlk!. 
I'll In ill 

2004r. 0 odpowiedzialnosci za .naruszenie dyscypliny finans6w publicznych, 1'((\111 .1_ I 
odrebnym i samo istnym zrodlem odpowiedzialnosci . 

Na gruncie niniejszej sprawy dzialania Andrzeja Kijowskiego. jako bylcgo dyr ik toru 
OKS, nalezalo by oceniac wlasnie w tym aspe kcie. 

Z uwagi na wszystkie oko licznosci podn iesio ne powyzej oraz analizujuc znumlouu 
przestepstwa z art. 231 § 1 kk, stwierdzic nalezy, iz postepowanie niniejsze - lHI pod uuwic 
art . 17 § 1 pkt 2 kpk - nalezalo urnorzyc, 

Pouczenie: 
Stronom procesowym przysluguje prawo przejrzenia akt sprawy i zlozenia zazalenia na powyzsze postanowienie 
do sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 kpk oraz art. 325a kpk). 
Sad rnoze utrzyrnac w mocy zaskarzone postanowienie lub uchylic je i przekazac sprawe prokuratorowi ce lern 
wyjasnienia wskazanych okolicznosci, badzprzeprowadzenia wskazanych czynnosci (art. 330 § I kpk). 
Jezeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, wyda postanowienie 0 umorzeniu 
sledztwa (dochodzenia). W takim wypadku pokrzywdzony, kt6ry wykorzystal uprawnienie przewidziane w art. 
306 § I kpk, moze wniesc akt oskarzenia do sadu w terrninie I-go miesiaca od daty doreczenia zawiadomienia 0 

postanowieniu (art. 330 § 2 kpk i art. 55 § I kpk). Akt oskarzenia winien spelniac wymogi okreslone wart. 55 § 
I i 2 kpk. 
Inny pokrzywdzony tyrn samym czynem moze az do rozpoczecia przewodu sadowego na rozprawie glownej 
przylaczyc sie do postepowania (art. 55 § 3 kpk). 
Zazalenie wnosi sie za posrednictwern prokuratora, kt6ry wydal postanowienie. Terrnin do wniesienia zazalenia 
wynosi 7 dni od daty doreczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zazalenie wniesione po uplywie terrninu 
jest bezskuteczne (ali. 122 § I i 2, art. 460 kpk). 

Zarzgdzenie:
 
Stosownie do art. 100 § 2, 140,306 § 1 i 325a kpk odpis postanowienia doreczyc:
 

Pokrzvwdzony: Dom Kultury Sr6dmieScie k. 1
 

o tresc i postanow ienia zawiadomic: 
1. Burmistrz Dzie lnicy m. st. Warszawy - Wojc iech Barte lski k. 1 
2.Przewodnicz<l:ca Rady Dzielnicy Srodrniescie - Agnieszka Gierzynska-Zalewska k. 1 
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Pan 
Andrzej Kijowski 
ul. Jaworzynska 5 m 4 
00 - 634 Warszawa 

W zwiazku z prawomocnym postanowieniem 0 umorzeniu sledztwa z dnia 19.06.2008r., w 
zalaczeniu przesylam dow6d rzeczowy w postaci plyty CD Mala Msza Radosna d-moll 
Jerzego Derfla. 
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Warszawa, 22 pazdziernika 2008 r. 
BIURO DYSCYPLINY
 

FINANS6w PUBLICZNYCH
 

Nr BDF/GKO/0680/12/DOW/08/1060 

Pan 

Andrzej Tadeusz Kij owski 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 pazdziemika 2008 r. 0 udostepnienie 
infonnacji publicznej , Biuro Dyscypliny Finans6w Publicznych uprzejmie infonnuje, 
iz w dniu 22 pazdziernika 2008 r. nie figuruje Pan w rejestrze os6b odpowiedzialnych 
za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych prowadzonym przez Glowna Kornisje 
Orzekajaca w Sprawach 0 Naruszenie Dyscypliny Finans6w Publicznych 
na podstawie art . 188 i nastepnych ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 14, poz. 114 ze zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia z dnia 5 lipca 
2005 r. (Dz. U. Nr 136, poz . 1144). 

00 - 916 Warszawa, ul. Swietokrzyska 12 tel. 694-39-87 



Sad Rejonowy dla Warszawy Srodmiescia 

w Warszawie 

IX Wydzial Grodzki 

ul. Marszalkowska 82 

Oskarzyciel prywatny: Andrzej Tadeusz Kijowski 

adres: ul. Jaworzynska 5 m. 4 

00-634 Warszawa 

Oskarzony: Wojciech Bartelski 

adres dla dorcczen : ul. Nowogrodzka 43 

00-950 Warszawa 

sygn. akt. IX K 18822/07 

, 
Pismo procesowe 

uzupelniajace 

PRYWAI'NY AK 'I O SKARZENIA 

PR ZE CIWKOWOJ CI E CHOWI BARrrl ~LSKIEMlJ 

Po zapoznaniu sie z trescia pisma procesowego Oskarzonego Wojciecha 

Bartelskiego, z dnia l.IX. 2008, w kt6rym Oskarzony nie tylko nie przyznaje sie do winy 

lecz praktycznie stawia ponad prawem, stwierdzajac, ze fakt umorzenia przez prokurature 

prowadzonego przeciwko oskarzycielowi prywatnemu sledztwa nie podwaza prawdziwosci 

zczerczych oskarzen upublicznionych przezen 5 lipca 2007 stwierdzam co nastepuje: 

1,Wobec takiego stanowiska, nie jest mozliwe jakiekolwiek pojednanie w tej 

sprawie. Oskarzony nie tylko popelnil przcstepstwo lecz podtrzymujac publicznie 

swe oszczerstwa, wykorzystuje zajmowane stanowisko by popelniac je nadal. 

Wnosze zatem 0 maksymalne przyspieszenie procedury i przystapienie juz na 

zaprojektowanym na dzien 7 listopada 2008 posiedzeniu do procedowania w 

trybie rozprawy g16wnej. • 

2.Wnosz~ 0 zwr6cenie sie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Srodmiescie Polnoc 

( ul. Wislicka 6) 0 udostepnienie i wlaczenie do akt niniejszej sprawy ustalen z 
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prawomocnie umorzonego śledztwa 2 DS. 2384/07/III. 

3. W związku ze stwierdzonym powyżej faktem trwania w uporze i 

wykorzystywaniem zajmowanego stanowiska w administracji samorządowej do 

szkalowania mojej osoby za pośrednictwem środka masowej komunikacji jakim 

jest Internet -   wnoszę o  zastosowanie przy wymierzeniu kary: 

a.   § 2 artykułu 212 KK, który mówi o szkalowaniu za pośrednictwem 

środków masowego przekazu; 

b.  Artykułu  41 KK – dotyczącego zakazu zajmowania stanowisk. W tym 

wypadku należałoby rozważyć zakaz zajmowania przez określony czas 

stanowisk  kierowniczych w administracji samorządowej i rządowej; 

c.   Zgodne z art. 50 KK - podanie wyroku do wiadomości publicznej; 

d.  Podtrzymuję, też wniosek o zasądzenie Oskarżonemu  w oparciu o § 3 art. 

212 KK bardzo wysokiej nawiązki  w wysokości co najmniej  100 tys. 

PLN na rzecz Fundacji Przyjaciół Skolimowa – Domu Aktora Weterana.   

UZASADNIENIE 

 

1. W piśmie procesowym z dnia 1 września podtrzymującym nieprzyznanie się przez 

Oskarżonego Bartelskiego do winy znalazło się zdanie kuriozalne w każdym 

wypadku -  w momencie jednak, gdy formułuje je piastujący wysokie stanowisko 

urzędnik – zdanie  zatrważające. Urzędnik ten stwierdził: „Późniejsze zdarzenia, jak 

zwracanie sprzętu przez oskarżyciela prywatnego, a także umorzenie śledztwa 

prowadzonego w sprawie na skutek zawiadomienia z 8 października 2007 r. po 

przeprowadzeniu postępowania dowodowego przez Prokuraturę, nie podważają 

prawdziwości informacji prasowej w dniu 5 lipca 2007 r.”. 

a. Burmistrz Dzielnicy i jego prawnicy zdają się nie rozumieć, że przedmiotem 

informacji udzielonej na konferencji prasowej nie były jedynie plotkarskie 

opowieści o tym jakie czyny popełniłem, jakie sprzęty ofiarowałem, a jakie mi 

ukradziono lecz ich ocena. Oceną tą było publiczne ogłoszenie, iż  podejrzewa 

się mnie o naruszenie prawa karnego ( konkretnie artykułów 231, 284 i 296 

KK) i,  że zostanę z tego powodu zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 
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b. O zwolnieniu dyscyplinarnym mowy naturalnie być nie mogło. To kłamstwo 

oczywiste. Natomiast w prawomocnym  Postanowieniu  Prokuratora z  19 

czerwca 2008 ( 2.DS. 2384/07/III ) stwierdzono w sentencji jednoznacznie, iż 

postanowiono „umorzyć śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez 

Andrzeja Kijowskiego wobec braku znamion czynu zabronionego”. I dalej 

w Uzasadnieniu: „ Po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego w 

niniejszej sprawie należy stwierdzić, iż niniejsze postępowanie nie dostarczyło 

podstaw do postawienia Andrzejowi Kijowskiemu zarzutów z art. 231 § 1 

KK albowiem jego zachowanie nie wyczerpuje znamion tego czynu”. 

c. Oskarżony wysoki urzędnik samorządowy  nie jest skłonny zaakceptować 

bezspornie stwierdzonego faktu, iż 5 lipca 2007  rozpowszechnił w radio, w 

prasie i nadal ( sic!)  rozpowszechnia w Internecie nieprawdziwą, a 

poniżającą mnie w opinii publicznej ocenę moich czynów . 

2. Pragnę podkreślić, iż konferencji prasowej z 5 lipca 2007  nadano bardzo duży 

rozgłos. Do dziś w Internecie znaleźć można w zależności o rodzaju zadanego  

przeszukiwarce Google zapytania:  („Andrzej T. Kijowski”,  „A. T. Kijowski” czy 

„Andrzej Tadeusz Kijowski”)  kilkanaście tekstów zatytułowanych : Były  Dyrektor 

stanie przed sądem, Prokurator w Ogródku, Kijowskiemu grozi kara do pięciu lat 

pozbawienia wolności etc. (por. zał. nr 1.). Na to oczywiście praktycznie nic już nie 

można poradzić. Wiadomo, że dla gazet dobra wiadomość to zła wiadomość, więc 

informacja o tym, że może kogoś wsadzą trafia na czołówki,  a wiadomość, że kogoś 

oczyszczono z zarzutów nie jest już żadnym newsem. Oskarżony oczywiście ma tego 

pełną świadomość. Z premedytacją dokonano 5 lipca 2007 roku mojej publicznej 

egzekucji jako szanowanej osoby publicznej i teraz procesując się z burmistrzem mogę 

co najwyżej zasłużyć na miano sfrustrowanego maniaka.  

3.Ale Oskarżonemu nie wystarcza, że oczernił mnie na lata. Oskarżony Bartelski  

swoją oszczerczą działalność  kontynuuje ! Informacja o tym, że zostałem 19 czerwca 

2008 oczyszczony z zarzutów nie została nigdzie podana do wiadomości publicznej.  

Jednak obecność tak wielu niesprostowanych oszczerczych tekstów na mój temat w 

Internecie nie może dziwić skoro na oficjalnej stronie internetowej nadzorowanego 

przez Oskarżonego Urzędu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście jest wciąż jedynie  
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dostępna pod adresem: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/cms/prt/view/konf-

kijowski.html nigdy nie sprostowana informacja o odbytej 5 lipca 2007 konferencji,  

podczas której informowano o podejrzeniu  naruszenia przeze mnie przynajmniej trzech 

artykułów kodeksu karnego. ( por. zał. nr 2 ) 

a. Pragnę tu zwrócić uwagę na fakt dodatkowy. W momencie sformułowania 

fałszywych oskarżeń odpowiedziałem na nie publikując na moich stronach 

internetowych www.oszczerstwa.kijowski.pl  część z przedstawionych w 

załącznikach do niniejszego Oskarżenia Prywatnego dokumentów 

dowodzących wprost absurdalności  formułowanych  zarzutów. Kiedy jednak 

dowiedziawszy się trzy tygodnie temu, że prokuratura zakończyła i umorzyła  

kompromitujące mnie śledztwo ( kompromitujące, gdyż każdy 

przesłuchiwany wychodził z przesłuchania z wrażeniem, że on wprawdzie 

niczego nie wie ale coś ten Kijowski musiał pewnie nakraść…) zwróciłem się 

o udostępnienie tego dokumentu. Spotkałem się jednak  z odmową. Prokurator 

nie uważa za stosowne poinformować przesłuchiwanych osób o fakcie 

umorzenia postępowania i wycofaniu podejrzeń wobec osoby, o którą były 

indagowane. Osoby przesłuchiwane wiedzą więc i mogą powtarzać, że mnie o 

coś podejrzewano ale o tym, że te podejrzenia okazały się bezpodstawne 

nigdy się mogą nie dowiedzieć. Nawet od mnie ! – Gdyż ja także, jako że 

nigdy nie przedstawiono mi żadnych zarzutów i przesłuchiwany byłem 

jedynie  jako świadek nie jestem traktowany jako strona postępowania i choć 

postępowanie dotyczyło mojej osoby nie wydano mi dokumentów.  

i.W związku z faktem toczonej przed Wysokim Sądem sprawy o 

oszczerstwo  udostępniono mi jedynie akta sprawy do wglądu z 

prawem robienia notatek lecz bez możliwości ich kopiowania. 

ii.Stąd mój wniosek o zwrócenie się Wysokiego Sądu do Prokuratury 

Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ ( ul. Wiślicka 6) o 

udostępnienie i włączenie do akt niniejszej  sprawy ustaleń z 

umorzonego w Prokuratorze śledztwa 2 DS. 2384/07/III -  tak by 

można  było odnosić się do dokumentów dowodowych. 

4. Pragnę w tym momencie stwierdzić, że Oskarżony organizujący od lat kampanię 
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oszczerstw przeciwko mojej osobie posługuje się chętnie formułowanymi publicznie, 

a także w przedmiotowym ustosunkowaniu się do mojej oskarżenia,   podejrzeniami 

o naruszenie przeze mnie dyscypliny finansów publicznych. Dotychczas wystąpień 

do RIO sformułowano wobec mnie bodaj pięć. Rzecznik albo odmawiał wszczęcia 

postępowania albo je umarzał. Do dziś pozostaję niekarany za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. ( por. zał. nr 3. ). W pięć miesięcy po złożeniu kolejnego  

zawiadomienia nic mi też  (ani byłej  księgowej, przeciw której w istocie doniesienie 

to jest skierowane)  nie wiadomo o wszczęciu postępowania w tej nowej sprawie. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że bezpośrednia podwładna Oskarżonego - Główna 

Księgowa Dzielnicy Śródmieście wraz ze swym personelem pracowała nad tym 

dokumentem piętnaście  miesięcy od  momentu odwołania mnie ze stanowiska, a 

dziesięć od chwili, gdy na konferencji prasowej zapowiedziano rychłe (sic!)  jego 

sporządzenie. W tej sprawie zwróciłem się z zapytaniem do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Odpowiedź uzyskałem podobną jak w Prokuraturze. - Do momentu, 

do którego nie zostanę formalnie o coś oskarżony nie wolno mi nawet jakiejkolwiek 

informacji udzielić. Ustaliłem jedynie, że skoro od daty złożenia zawiadomienia  

minęło już ponad 90 dni, które Urząd ma na uruchomienie postępowania 

wyjaśniającego, to albo rzecznik już odmówił wszczęcia postępowania albo 

przedstawiony mu dokument uznał za niepełny i podwładni Oskarżonego jeszcze go 

doskonalą. 

a. Nie jest oczywiście przedmiotem niniejszego postępowania analizowanie treści 

kolejnych absurdalnych zarzutów, o których nie wiem nawet czy 

kiedykolwiek staną się przedmiotem badania stosownego organu w RIO. 

Skoro jednak zamiast przedstawić Wysokiemu Sądowi oficjalny dokument 

oczyszczający mnie z zarzutów prokuratorskich Oskarżony Bartelski  

postanowił pochwalić się przed Wysokim Sądem dalszym ciągiem swej 

oszczerczej działalności z wykorzystaniem zajmowanego stanowiska do 

szkalowania mojej osoby, krótko skonstatuję, że już pobieżna lektura 

załączonego „Zawiadomienia” wskazuje, iż opiera się on na kłamstwie i 

przeinaczeniach. 

i.Przedstawiany mi zarzut, iż nie przeprowadziłem w roku 2006 
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inwentaryzacji jest wprost kłamliwy. Świetnie sobie przypominam, że 

właśnie w tym roku pod presją kontroli taki spis z natury został 

dokonany. W Domu Kultury (o ile nie popełniono przestępstwa 

przeciw dokumentom) muszą być protokoły spisane przez trzech 

świetnie przeze mnie i byłą główną księgową pamiętanych 

uczestników tej komisji, których w każdej chwili można przedstawić 

jako świadków.  

1.Jak sobie przypominam wokół kwestii częstotliwości spisu z 

natury, którego przeprowadzania bardzo dezorganizuje pracę 

instytucji toczył się spór interpretacyjny. Moi prawnicy 

twierdzili, iż nasza instytucja powinna przeprowadzać go raz na 

trzy czy cztery lata, kontrolerzy miejscy, których zadaniem było 

paraliżowanie mojej pracy obstawali przy corocznych spisach. 

Summa summarum spisy zostały przeprowadzone, a 

częstotliwość ich odbywania w niewielkiej instytucji kultury nie 

jest jak sądzę  zagadnieniem poruszającym poważne organa 

kontroli. 

ii. Drugi zarzut – skierowany bardziej do księgowej niż do mnie jest 

jeszcze bardziej absurdalny i obraźliwy. Burmistrz stara się podtrzymać 

tezę, że Dom Kultury stracił pod moim kierownictwem 500 tys. 

złotych, które … odzyskał od złodzieja i pozyskał w formie 

prawidłowo wydatkowanych dotacji dodatkowych. Potwierdziwszy, że 

odkryłem, iż w latach poprzedzających moją dyrekcję była księgowa 

zmalwersowała kwotę 280 tys. zł, którą oddawała w miesięcznych 

ratach - zarzuca mi się, iż sum tych nie preliminowano w projekcie 

rocznego budżetu. To oczywiście kwestia czysto księgowa. Jako 

dyrektor pamiętam tyle, że raty jakie wyznaczyła sobie była księgowa  

( nb. dwukrotnie skazywana za ten sam rodzaj przestępstwa, do którego dwakroć się 

przyznała i dwukrotnie, także  za drugim razem - w trakcie  zawieszenia pierwszego 

wyroku! - skazana na karę więzienia w zawieszeniu …) były niewielkie. 

Dopiero pod koniec roku 2005 i 2006 skazana wpłacała większe sumy, 

którymi aktualna księgowa regulowała bieżące zobowiązania. 
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Wysokość spłaty rocznej z tytułu zwrotu przywłaszczonych kwot 

trudno doprawdy było zatem  przewidzieć. 

b.Nie chcę w tym momencie twierdzić, że ustrzeżono się jakichkolwiek błędów. 

Moja księgowa istotnie pomyliła się w preliminarzu budżetu na rok 2006 o 

ponad 200 tysięcy zaległych zobowiązań. Przyznała się do tego, postawiła do 

mojej dyspozycji, zobowiązała pisemnie  do pokrycia kosztów ewentualnych 

odsetek związanych z opóźnieniem płatności, otrzymała od mnie naganę.  

Wstrzymało to na krótki czas końca roku 2006 płynność finansową Instytucji 

po zrealizowaniu najbardziej efektownej i ekonomicznej imprezy jaką był 

Drugi Festiwal Ogrody Frascati. Udało mi się jednak w ciągu pierwszych dwu 

miesięcy roku 2007  wszystkie zaległości popłacić i to w taki sposób, że nie 

naruszyłem terminu żadnej płatności obwarowanej dyscypliną finansów 

publicznych. Zmotywowało mnie to też do bardzo silnego lobbingu na rzecz 

pozyskania dodatkowych środków. Widziałem bowiem, że na świetnie 

rozwijającą się imprezę w miejsce 600 pozostaje mi nieco ponad 300 tys. zł w 

roku 2007. Zamiast dodatkowych pieniędzy otrzymałem dymisję.    

5. Twierdzenie więc, że tworząc w 2006 roku za 810 tys. zł najtańszy i najpopularniejszy 

festiwal w Polsce  -  w roku 2006  w Ogrodach Frascati dla 90 tysięcy widzów zrealizowano 265 imprez, 

gdzie średni koszt spektaklu ( niezależnie czy był to Jerzy Połomski, Maria Peszek czy katowicki teatr) 

wynosił 3056,60 zł, a obecność jednego widza kosztowało Miasto 9,07 zł – i zużywając na te cele 

odzyskiwane od złodzieja pieniądze:  w istocie sprzeniewierzyłem ( scil. „naraził  

instytucję na stratę”)  te środki,  to faryzeizm, na jaki może się zdobyć tylko 

oszczerca o racjonalnej gospodarce i uczciwej pracy nie mający po prostu pojęcia. 

6. Dość powiedzieć, że moim poprzednikom, którzy przez dwa lata zalegali z 

płatnościami podatkowymi, a także następcom, którzy od dwu lat marnotrawią moją 

pracę: w roku 2007  za wzmiankowane 300 tys. zł  z okładem, a w mijającym za około 600 tys. zł  

zrealizowano  około 20-30 imprez dla jakichś trzech tysięcy widzów (koszt imprezy ok. 20 tys. zł. Jeden widz 

kosztuje  miasto między 100 a 200 zł) – nikt zarzutów nie stawia. 

7. Poruszane zagadnienia nie należą naturalnie do właściwości rozstrzygnięć Wysokiego 

Sądu. Tu powinno wystarczyć proste stwierdzenie mojej niekaralności za naruszenie 

przeze mnie dyscypliny finansów publicznych, które Oskarżony mi insynuuje.  ( por. 

zał. nr. 3) 
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8.Jeśli poruszam je to tylko po to by wykazać, że  fakt sformułowania  i przywoływania 

w niniejszym postępowaniu tych bezzasadnych  zarzutów dowodzi tylko jeszcze 

dobitniej uporczywej woli pognębienia mnie i uniemożliwienia mi jakiejkolwiek 

publicznej pracy.  

9.W Informacji prasowej z 5 lipca Oskarżony informował , że:  „jutro” zostanie złożone 

doniesienie do prokuratury; zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansowej miało 

nastąpić „wkrótce”. W istocie, jak wynika z akt umorzonego śledztwa 2 DS. 

2384/07/III,  doniesienie do Prokuratury złożono dopiero, na wniosek prokuratora, 

który zapoznawszy się z tekstami prasowymi z „Życia Warszawy” w dniu 4.X.2007 

roku  zażądał od Oskarżonego poparcia opublikowanych oskarżeń. Najwidoczniej 

Oskarżony po wykonaniu na mnie publicznej egzekucji przy pomocy oszczerstw nie 

miał wielkiej ochoty nadawać swym oskarżeniom biegu prawnego przeczuwając 

zapewne, że do skazania mnie nie ma żadnych podstaw. Wezwany jednak przez 

Organ ścigania nie miał już wyboru i 8. X.2008 roku przedmiotowe doniesienie 

wreszcie złożono. 

10. Z kolei ostatnie zawiadomienie skierowane do RIO przygotowano dopiero 20.V. 

2008  w momencie, gdy już zapewne wiedziano, iż zarzuty wobec mojej osoby w 

Prokuraturze się nie potwierdzają, zapoznano się z pewnością z dokumentacja 

opublikowaną przez mnie w internecie, a Oskarżony wiedział, że grozi mu sprawa 

karna, którą wytoczyłem 28 listopada 2007 roku. 

 

Wszystkie przytoczone argumenty dowodzą niezbicie, że powodowany 

małością, żądzą zemsty i zawiścią  Oskarżony wykorzystuje swoje stanowisko, 

koneksje i podległe mu środki masowej komunikacji w celu odebrania mi dobrego 

imienia. 

Jest to więc spór na śmierć i życie.  Cywilną rzecz jasna  śmierć i prawo do 

publicznego życia. 5 lipca 2007 roku zostałem przez Oskarżonego publicznie 

unicestwiony. Odebrano mi dobre imię, zniszczono dzieło mego życia jakim było XV 

edycji Konkursu Teatrów Ogródkowych.  Mimo prawomocnego postanowienia 

oczyszczającego mnie z zarzutów Oskarżony nie tylko trwa w uporze lecz 

skierowaną przeciwko mnie  oszczerczą działalność cały czas prowadzi - lekceważąc 
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ustalenia organów ścigania i wykorzystując piastowane stanowisko. Odczuwam to 

stale w kontaktach z ludźmi i instytucjami. Szczególnie tam, gdzie mnie bliżej nie 

znają ( np. ostatnio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie obiecywano mi 

posadę) – po obejrzeniu dossier jakie Oskarżony Bartelski zafundował mi w 

Internecie nikt tego wprost nie powie, lecz spotyka mnie  ostracyzm 

Tylko zatem wymienione w petitum:  publiczne  ogłoszenie wyroku odbierające 

Oskarżonemu prawo sprawowania funkcji publicznych oraz zasilenie organizacji 

aktorskich hojnym zadośćuczynieniem, może roznieść się echem na tyle szerokim  

by te same media, które szeroko komentowały fałszywe oskarżenia pod moim 

adresem poinformowały z równym natężeniem o zasłużonej infamii Oskarżonego 

Bartelskiego ukaranego za to, że mnie publicznie obmówił  i za to, że  - lekceważąc 

prawomocne orzeczenia organów ścigania -  nadal przed Urzędami, przed Sądem 

oraz  na stronach internetowych kierowanego przez siebie urzędu –  oczernia mnie 

przed światem.  

 

 

 

 

 

[…………………..…………………………] 

Andrzej Tadeusz Kijowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1.Wydruk z wyników przeszukania Internetu w przeszukiwarce Google 

2.Potwierdzony notarialnie wydruk strony internetowej U. Dz. W-wa Śródmieście  z dnia 23 .X.2008 r. 

3. Zaświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 22.X.2008 r.. 
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Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. 

Oskarzyciel prywatny: 

Andrzej Tadeusz Kijowski 

ul.Jaworzynska.Sz-l 

00-634 Warszawa 
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WWARSZAWIE 

dia Warszawy Srodrniescia 

IX Wydzial Grodzki 

ul. Marszalkowska 82 

STANOWISKO OSKARlYCIELA PRYWATNEGO 

w sprawie:
 

Z oskarzenia prywatnego przeciwko Wojciechowi Bartelskicmu
 

sygn. akt. IX K 1822/07 

W zwiazku ze skierowaniem przez Sad meriti sprawy z mojego oskarzenia prywatnego na 

posiedzenie w celu rozwazenia umorzenia postepowania zajmuje nastepujace stanowisko. 

Uwazam.iz przepisy art.4 kodeksu postepowania karnego oraz art.6 Konwencji 0 Ochronie 

Podstawowych Praw i Wolnosci daja mi podstawe do zlozenia wniosku 0 kontynuowanie 

postepowania dowodowego w niniejszej sprawie i nie umarzanie postepowania. 

Nie zgadzam sie z zauwazona przeze mnie, przyjeta przez Sad a priori koncepcja braku winy po 

stronie oskarzonego tylko ze wzgledu na pelniona przez niego funkcje publiczna, 

Otoz stoje na stanowisku, kt6rego oparcie znajduje w orzecznictwie Sadu Najwyzszego 

ugruntowanym na tle art.231 kodeksu karnego, iz od urzednika panstwowego mozna i nalezy 

wyrnagac wiecej niz od przecietnego obywateia w sferze przestrzegania praw i wolnosci 

obywatelskich. 
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Niewatpliwie tylko rzetelny proees sadowy w trakeie ktorego zostanie przeprowadzone 

postepowanie dowodowe, takze dowody z zeznan swiadkow (np. uezestnik6w konfereneji , ezy 

praeownik6w Biura Burmistrza) bedzie w stanie doprowadzic do odpowiedzi na pytanie ezy 

oskarzony ponosi wine za znieslawienie mnie w srodkach mas owego przekazu. 

Z cala pewnoscia od os6b, ktore przeciez nie tylko zarzadzaja Dzielnica, ale rnaja tez obowiazek 

troski 0 jej mieszkancow- nalezy wymagac odpowiedzialnosci za slowa, ktore nie moga naruszac 

godnosci, dobrego imienia ezy wizerunku ludzi, za ktorych los w pewnym sensie odpowiadaja, 

Oskarzony dopuscil si£ bardzo duzego naduzycia swoich uprawnieri, gdy zamiast zgodnie z 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej zlozyc wniosek 0 wszczecie postepowania do odpowiednieh 

organ6w, publicznie wydal na mnie wyrok oglaszajac w srodkach masowego przekazu 

rriesprawdzone we wlasciwyrn trybie i nieprawdziwe informaeje na m6j temat . 

Wina oskarzonego nie budzi watpliwosci zwlaszcza w swietle juz zlozonych do akt sprawy 

dokumentow potwierdzajacych bezpodstawnosc kierowanyeh wobee mnie zarzut6w. 

Wina w proeesie karnym rna rozne formy i dlatego wnosze by Wysoki Sad zbadal ezy w niniejszej 

sprawie nie doszlo do razacego niedbalstwa oskarzonego ezy tez lekcewazenia przez oskarzonego 

mozliwych skutk6w prawnyeh podjetych przez niego zachowan. 
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Uzasadnienie 

1. Nie ulega wątpliwości, że na konferencji prasowej  zostały podane informacje nieprawdziwe 

takie chociażby jak informacja o przebywaniu przeze mnie na zwolnieniu, gdy faktycznie 

odbierałem urlop (dowód: Świadectwo Pracy z 28.09.2007 roku potwierdzające, iż stosunek pracy ustał za 

wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (załącznik nr VII Prywatnego aktu 

oskarżenia z dnia 28 listopada 2007)) czy pogróżki, że zostanę zwolniony dyscyplinarnie z pracy 

podczas, gdy wcześniej  zostałem już zwolniony ze stanowiska i otrzymałem 

wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy (dowód: Pismo Prezydent miasta stołecznego 

Warszawy z dnia 6.03.2007 odwołujące mnie ze stanowiska Dyrektora i zwalniające ze świadczenia pracy (załącznik nr VII 

Prywatnego aktu oskarżenia z dnia 28 listopada 2007)). Podanie przez Oskarżonego tych 

nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji dowodzi w sposób niezbity, iż oskarżony 

Bartelski działając jako Burmistrz nie dopełnił obowiązku podwyższonej staranności 

zawodowej. Oznacza to, że przekazywana informacja powinna byd co najmniej 

zweryfikowana na podstawie właściwych dowodów, tj. dokumentów urzędowych, 

ewentualnie rozstrzygnięd czy orzeczeo władz sądowniczych. 

Burmistrz działając jako organ władzy publicznej winien działad w granicach i na 

podstawie prawa. Przesądza o tym zasada legalizmu ustanowiona w art. 7 Konstytucji RP. 

Oznacza to, że funkcjonariusz publiczny występując jako organ władzy publicznej może 

tyle i tylko tyle ile wynika z przepisów,  określających zadania lub obowiązki publiczne. 

Funkcjonariusz publiczny stoi bowiem po przeciwnej stronie niż obywatel, do którego 

stosuje się odwrotna zasada, iż dozwolone jest wszystko, co nie jest prawem zabronione.  

2. Jakież bowiem zadania publiczne realizował oskarżony zwołując konferencję prasową 

na której obrzucał błotem zwolnionego już ze stanowiska byłego urzędnika ?  Obrzucono 

błotem osobę prywatną, odbierającą w danym momencie urlop i podejmującą nową 

pracę. Odsądzono mnie od czci przekreślając aż pod dziś dzieo moją karierę zawodową -  

chod gdy zwolniono mnie z pracy nie postawiono mi żadnych oficjalnych zarzutów. 

Zarzuty formułowano w ramach procedur wewnętrznych, które nigdy nie zostały mi 

przedstawione ani też przed ich upublicznieniem nie zostały przedstawione na zewnątrz  

właściwym władzom  sądowym czy organom ścigania. Tak więc postępowania, o których 

wiedział Oskarżony toczyły się w danym momencie jedynie wewnątrz organu władzy 

publicznej i nie zostały zakooczone ani przekazane właściwym organom w celu ich 

weryfikacji. Stanowi to ewidentne naruszenie zasady ochrony danych objętych tajemnica 

niezakooczonego postępowania.   Również nigdy nie poinformowano mnie o toczących 

się postępowaniach, nie udostępniono materiałów, co stanowi ewidentne  naruszenie 
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dyrektywy „audiatur et altera pars” dotyczącej wszelkich procedur stosowanych w 

postępowaniach zarówno karnych, jak administracyjnych czy cywilnych. W związku z 

faktem, że w momencie zorganizowania przedmiotowej konferencji prasowej nie byłem 

już funkcjonariuszem ani osobą publiczną  lecz podlegałem ochronie określonej w art. 61 

pkt.3: Konstytucji RP  w związku z artykułem 5 versus art. 6 „Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej” -  nie ulega wątpliwości, że Oskarżony Bartelski nie tylko jako 

funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia lecz także  ujawniając chronione  

dane osobowe dopuścił się  jako urzędnik naruszenie zasady prywatności. 

3. Organizacja konferencji prasowej w  siedzibie Urzędu Dzielnicy oznacza realizację 

zamiaru umyślnego przekazania informacji stanowiących dane osobowe oraz informacji z 

zakresu życia zawodowego i prywatnego do i za pomocą środków masowego przekazu. 

Burmistrz jako osoba, która dysponuje, a przynajmniej powinna dysponowad zawodową 

wiedzą i znajomością funkcjonowania mediów może i powinien zdawad sobie sprawę, że 

przekazując określone informacje na konferencji prasowej dopuszcza do ich 

rozpowszechnienia w mediach. 

Przekazano więc drogą urzędową niesprawdzone informacje, których udostępnienie nie 

tylko nie leżało w interesie urzędu  lecz których rozpowszechnianie przez osobę publiczną 

jest zabronione. Ujawnione przez Oskarżonego bezprawnie informacje podzielid można na 

trzy zbiory:  

a. Ujawniono moje dane osobowe identyfikując mnie jako  konkretną osobę fizyczną, 

dysponującą określonym majątkiem, posiadającą określone wierzytelności i mającą 

określone długi. Udzielenie tej informacji publicznej przed poinformowaniem stosownych 

organów ścigania czy kontroli z głównym zainteresowanym na czele stanowi ewidentne 

naruszenie  Ustawy o ochronie danych osobowych w powiązaniu z art. 23 i 24 KC versus 

art. 61 pkt. 3  oraz art.  51 Konstytucji RP. 

b. Ujawnienie danych o toczących  się postępowaniach i sprawach w toku  przed ich 

zakooczeniem to ewidentne  naruszenie zasad określonych w kodeksie postępowania 

karnego i kodeksie postępowania administracyjnego. 

c. Przekazano do wykorzystania w mediach dotyczące mnie informacje chronione zasadą 

prywatności, jako że w myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej versus  art. 61 

Konstytucji RP nie spełniam kryterium osoby publicznej.  
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Warszawa, dnia 13  lutego 2008 r. 

Oskarżyciel prywatny: 

Andrzej Tadeusz Kijowski 

ul. Jaworzyoska 5 m.4 

00-634 Warszawa 

        SĄD REJONOWY  

        W WARSZAWIE 

        dla Warszawy Śródmieścia 

        IX Wydział Grodzki 

        ul. Marszałkowska 82 

  

PISMO PROCESOWE 

 

w sprawie : sygn. akt. IX K 1822/07  

 

z oskarżenia prywatnego przeciwko Wojciechowi Bartelskiemu 

 

W nawiązaniu do prywatnego aktu oskarżenia z dnia 28.XI.2078, uzupełnionego pismami z dnia 

24.X.2008 oraz 18.XII.2008 wnoszę o nieoddalanie powództwa i ewentualne dopuszczenie dowodów w 

postaci przesłuchania dodatkowych  świadków: Naczelnik Wydziału Prawnego UD W-wa Śródmieście Elżbiety 

Pałki oraz Głównej Księgowej UD W-wa Śródmieście Małgorzaty Eytner-Branickiej - na okolicznośd  

popełnienie przez oskarżonego Bartelskiego w dniu 5 lipca 2007 na konferencji prasowej czynów 

zabronionych tj.: 

  

1. Przekroczenia uprawnieo wynikających z zadao i obowiązków funkcjonariusza publicznego; 

2. Naruszenia zasady prywatności, ochrony danych osobowych obywatela nie będącego osobą 

publiczną;  

3. Naruszenia zasady ochrony danych o postępowaniach niezakooczonych i sprawach będących 

w toku. 
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Uzasadnienie 

1. Nie ulega wątpliwości, że na konferencji prasowej  zostały podane informacje nieprawdziwe 

takie chociażby jak informacja o przebywaniu przeze mnie na zwolnieniu, gdy faktycznie 

odbierałem urlop (dowód: Świadectwo Pracy z 28.09.2007 roku potwierdzające, iż stosunek pracy ustał za 

wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (załącznik nr VII Prywatnego aktu 

oskarżenia z dnia 28 listopada 2007)) czy pogróżki, że zostanę zwolniony dyscyplinarnie z pracy 

podczas, gdy wcześniej  zostałem już zwolniony ze stanowiska i otrzymałem 

wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy (dowód: Pismo Prezydent miasta stołecznego 

Warszawy z dnia 6.03.2007 odwołujące mnie ze stanowiska Dyrektora i zwalniające ze świadczenia pracy (załącznik nr VII 

Prywatnego aktu oskarżenia z dnia 28 listopada 2007)). Podanie przez Oskarżonego tych 

nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji dowodzi w sposób niezbity, iż oskarżony 

Bartelski działając jako Burmistrz nie dopełnił obowiązku podwyższonej staranności 

zawodowej. Oznacza to, że przekazywana informacja powinna byd co najmniej 

zweryfikowana na podstawie właściwych dowodów, tj. dokumentów urzędowych, 

ewentualnie rozstrzygnięd czy orzeczeo władz sądowniczych. 

Burmistrz działając jako organ władzy publicznej winien działad w granicach i na 

podstawie prawa. Przesądza o tym zasada legalizmu ustanowiona w art. 7 Konstytucji RP. 

Oznacza to, że funkcjonariusz publiczny występując jako organ władzy publicznej może 

tyle i tylko tyle ile wynika z przepisów,  określających zadania lub obowiązki publiczne. 

Funkcjonariusz publiczny stoi bowiem po przeciwnej stronie niż obywatel, do którego 

stosuje się odwrotna zasada, iż dozwolone jest wszystko, co nie jest prawem zabronione.  

2. Jakież bowiem zadania publiczne realizował oskarżony zwołując konferencję prasową 

na której obrzucał błotem zwolnionego już ze stanowiska byłego urzędnika ?  Obrzucono 

błotem osobę prywatną, odbierającą w danym momencie urlop i podejmującą nową 

pracę. Odsądzono mnie od czci przekreślając aż pod dziś dzieo moją karierę zawodową -  

chod gdy zwolniono mnie z pracy nie postawiono mi żadnych oficjalnych zarzutów. 

Zarzuty formułowano w ramach procedur wewnętrznych, które nigdy nie zostały mi 

przedstawione ani też przed ich upublicznieniem nie zostały przedstawione na zewnątrz  

właściwym władzom  sądowym czy organom ścigania. Tak więc postępowania, o których 

wiedział Oskarżony toczyły się w danym momencie jedynie wewnątrz organu władzy 

publicznej i nie zostały zakooczone ani przekazane właściwym organom w celu ich 

weryfikacji. Stanowi to ewidentne naruszenie zasady ochrony danych objętych tajemnica 

niezakooczonego postępowania.   Również nigdy nie poinformowano mnie o toczących 

się postępowaniach, nie udostępniono materiałów, co stanowi ewidentne  naruszenie 
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dyrektywy „audiatur et altera pars” dotyczącej wszelkich procedur stosowanych w 

postępowaniach zarówno karnych, jak administracyjnych czy cywilnych. W związku z 

faktem, że w momencie zorganizowania przedmiotowej konferencji prasowej nie byłem 

już funkcjonariuszem ani osobą publiczną  lecz podlegałem ochronie określonej w art. 61 

pkt.3: Konstytucji RP  w związku z artykułem 5 versus art. 6 „Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej” -  nie ulega wątpliwości, że Oskarżony Bartelski nie tylko jako 

funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia lecz także  ujawniając chronione  

dane osobowe dopuścił się  jako urzędnik naruszenie zasady prywatności. 

3. Organizacja konferencji prasowej w  siedzibie Urzędu Dzielnicy oznacza realizację 

zamiaru umyślnego przekazania informacji stanowiących dane osobowe oraz informacji z 

zakresu życia zawodowego i prywatnego do i za pomocą środków masowego przekazu. 

Burmistrz jako osoba, która dysponuje, a przynajmniej powinna dysponowad zawodową 

wiedzą i znajomością funkcjonowania mediów może i powinien zdawad sobie sprawę, że 

przekazując określone informacje na konferencji prasowej dopuszcza do ich 

rozpowszechnienia w mediach. 

Przekazano więc drogą urzędową niesprawdzone informacje, których udostępnienie nie 

tylko nie leżało w interesie urzędu  lecz których rozpowszechnianie przez osobę publiczną 

jest zabronione. Ujawnione przez Oskarżonego bezprawnie informacje podzielid można na 

trzy zbiory:  

a. Ujawniono moje dane osobowe identyfikując mnie jako  konkretną osobę fizyczną, 

dysponującą określonym majątkiem, posiadającą określone wierzytelności i mającą 

określone długi. Udzielenie tej informacji publicznej przed poinformowaniem stosownych 

organów ścigania czy kontroli z głównym zainteresowanym na czele stanowi ewidentne 

naruszenie  Ustawy o ochronie danych osobowych w powiązaniu z art. 23 i 24 KC versus 

art. 61 pkt. 3  oraz art.  51 Konstytucji RP. 

b. Ujawnienie danych o toczących  się postępowaniach i sprawach w toku  przed ich 

zakooczeniem to ewidentne  naruszenie zasad określonych w kodeksie postępowania 

karnego i kodeksie postępowania administracyjnego. 

c. Przekazano do wykorzystania w mediach dotyczące mnie informacje chronione zasadą 

prywatności, jako że w myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej versus  art. 61 

Konstytucji RP nie spełniam kryterium osoby publicznej.  
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Sygn. akt IX K 1822/07 

Postanowienie 

Dnia 13 lutego 2009 r. 

Sad Rejonowy dla Warszawy Srodmiescia IX Wydzial Grodzki w skladzie: 
Przewodniczacy: SSR Izabe1a Magdziarz 
Protokolant : Agnieszka Krawiecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2009 r. 
w sprawie przeciwko: Wojciechowi Bartelskiernu 
oskarzonemu 0 czyn z art . 212 § 1 kk 
z urzedu 
w przedmiocie umorzenia postepowania 
na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., art. 632 pkt. 1 kpk 

postanawia: 

I.	 postepowanie kame wobec Wojciecha Bartelskiego urnorzyc; 

II.	 kosztami postepowania obciazyc oskarzyciela prywatnego Andrzeja Tadeusza 
Kijowskiego. 

Uzasad nicnie 

W dniu 29 listopada 2007 r., do tutcjszego Sadu wplynal prywatny akt oskarzenia 
przeciwko Wojciechowi Bartelskiemu, kt6rcmu Andrzej Tadeusz Kijowski zarzucil, iz w dniu 
5 lipca 2007 r. w trakcie konferencji prasowej, publicznie przedstawil nieprawdziwe i 
znieslawiajace jego osobe zarzuty, tj. 0 czyn z art . 212 § 1 k.k. 

Przestepstwo znieslawienia okreslone wart. 212 § 1 k.k. polega na pom6wieniu innej 
osoby 0 takie postepowanie lub wlasciwosci, kt6re mega ponizyc j'l w opinii publicznej lub 
narazic na utrate zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju 
dzialalnosci . Przedmiotem pom6wienia moze bye dobre imie - tzw. czesc zewnetrzna, 
Trescia pom6wienia mega bye wlasciwosci (np. alkoholizm, narkomania, choroba 
psychiczna) lub spos6b postepowania (np. popelnienie przestepstwa, utrzymywanie 
kontakt6w ze swiatern przestepczym, prowadzenie niemoralnego trybu zycia.), kt6re rnaja 
charakter ponizajacy w opinii publicznej albo podrywajacy zaufanie spoleczne. Ocena 
ujemnej tresci pom6wienia musi wiec bye dokonywana w kontekscie wyrnagan lub 
oczekiwan zwiazanych z zajrnowanyrn stanowiskiem, wykonywanym zawodem, czy tez 
prowadzonym rodzajem dzialalnosci . Pom6wienie 0 niewlasciwe postepowanie powinno 
powolywac sie na fakty, natomiast nie moze ograniczac sie do samych ocen dotyczacych 
wlasciwosci lub cech jednostki. Odnosnie strony podmiotowej zachowania sprawcy, 
pom6wienie jest przestepstwern umyslnyrn, kt6re moze bye popelnione zar6wno w zamiarze 
bezposrednim jak i ewentualnym, kt6ry zachodzi w6wczas, gdy stawiajacy zarzut przewiduje 
mozliwosc ponizenia lub podwazenia dobrego imienia innej osoby i na to sie godzi . 
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Na podstawie analizy akt sprawy Sad uznal, iz w zachowaniu oskarzonego nie mozna 
dopatrzec sie znamion czynu zabronionego z art. 212 § 1 k.k. 

Podejrnujac decyzje 0 umorzeniu postepowania karnego w niniejszej sprawie, Sad 
dokonal analizy sposobu i okolicznosci popelnienia czynu, a takze motywacji jaka kierowala 
oskarzonyrn. W zachowaniu Wojciecha Bartelskiego Sad nie dopatrzyl sie znamion 
przestepstwa, Oskarzony nie dzialal w spos6b zlosliwy, Jego zachowanie nie bylo rowniez 
zaplanowane i niewatpliwie nie zmierzalo do znieslawienia oskarzyciela prywatnego. 
Wojciech Bartelski Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Srodmiescie, wypowiadal sie w ramach 
uprawnien przyslugujacych mu na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 0 ustroju miasta 
Stolecznego Warszawy, ustawy 0 samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Statutu 
Dzielnicy Srodmiescie w Gminie Warszawa-Centrum z dnia 16 listopada 2000 r., a takze na 
podstawie uprawnien wynikajacych ze Statutu Domu Kultury Sr6dmieScie. Zgodnie bowiem 
z wyzej wskazanymi aktami prawa, zadania i kompetencje dzielnicy realizowane sa m.in. 
przez Zarzad Dzielnicy, w sklad kt6rego wchodzi i kt6remu przewodniczy Burmistrz. 
Zgodnie z § 4 Statutu Domu Kultury Srodmiescie, nadz6r nad dzialalnoscia Domu Kultury 
realizuja organy m.st. Warszawy (§ 4.2), natomiast czynnosci nadzoru w zakresie 
kompetencji przyznanych Dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy, wykonuja Rada oraz 
Zarzad Dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy (§ 4.3). Niewatpliwe Burmistrz jako organ 
nadzorujacy Dom Kultury Srodmiescie rna w oparciu 0 przepisy wyzej wskazanych ustaw, 
prawo do nadzoru i sprawdzania biezacego funkcjonowania podleglej mu jednostki. Jego 
dzialania maja wiec na celu m.in. zlikwidowanie stwierdzonych w tej jednostce 
nieprawidlowosci, usprawnienie jej dzialan, czy tez zwiekszenie efektywnosci jej 
funkcjonowania. Przedmiotowe dzialania Burmistrz stosuje w oparciu 0 ustawowo przyznane 
mu srodki , a w przypadku nie wyrazenia ich expressis verbis, w oparciu 0 dzialania 
niewladcze. Analizujac tresc prywatnego aktu oskarzenia stwierdzic zatem nalezy, iz 
dzialanie Burmistrza Dzielnicy Warszawa- Srodrniescie ewidentnie miescilo sie w jego 
nadzorczych' kompetencjach. W ocenie Sadu wystapienie Burmistrza Dzielnicy Warszawa
Srodrniescie Wojciecha Bartelskiego w trakcie konferencji prasowej, kt6ra odbyla sie w dniu 
5 lipca 2007 r., sluzylo jedynie przedstawieniu wynik6w kontroli Podkomisji Komisji 
Rewizyjnej, a takze zaprezentowaniu wniosk6w z wewnetrznej kontroli dokumentacji 
finansowo-ksiegowej biezacego funkcjonowania Domu Kultury Sr6dmieScie. Wojciech 
Bartelski powolywal sie zatem na informacje zawarte w dokumentach zwiazanych z 
przeprowadzona w Domu Kultury Srodmiescie kontrola, Motywem dzialania oskarzonego 
nie bylo wiec w ocenie Sadu znieslawienie oskarzyciela prywatnego, a jedynie przedstawienie 
wynik6w tak przeprowadzonych kontroli. Podkreslic bowiem nalezy, iz dokonana w6wczas 
przez oskarzonego ocena zarzadzania przez oskarzyciela prywatnego Domem Kultury 
Srodmiescie nie miala charakteru dowolnego i subiektywnego, a opierala sie na wynikach 
pokontrolnych zawartych we wskazanych powyzej dokumentach. Powyzsze potwierdzaja 
dolaczone do akt sprawy dokumenty w postaci sprawozdania z 17 pazdziernika 2007 r. 
odnosnie sprawdzenia dokument6w finansowych na podstawie kt6rych Dom Kultury 
Srodmiescie wykonywal plan finansowy za 2006 r. wraz z zalacznikami oraz wystapienia 
pokontrolnego w zwiazku z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez Biuro Kontroli 
Wewnetrznej i Audytu w w/w jednostce, obejmujacej realizacje zadan statutowych, polityke 
kadrowa oraz gospodarke srodkami finansowymi w okresie 2005 r. - I kwartal 2006 r., a 
takze Protokolu Podkomisji Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Srodrniescie m.st. Warszawy 
dotyczacej kontroli Domu Kultury Srodmiescie z dnia 29 czerwca 2007 r. Analiza 
przedmiotowej dokumentacji pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iz informacje podane 
przez oskarzonego na konferencji prasowej w dniu 5 lipca 2007 r. znajdowaly w6wczas 
oparcie w wyzej przedstawionej dokumentacji. To pozwala w ocenie Sadu uznac, iz motywy 
dzialania Wojciecha Bartelskiego, bedacego osoba uprawniona z tytulu nadzoru do 
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przedstawienia caloksztaltu sytuacji zwiazanej z dzialalnoscia Domu Kultury Srodmiescic, 
skupily silt na przedstawieniu wylacznie informacji zawartych w stosownych dokumentach, 
kt6re sporzadzone zostaly przez kompetentne podmioty i zgodnie z przepisami prawa, 
Oskarzony bowiem podajac do publicznej wiadomosci informacje zawarte we wskazanych 
powyzej dokumentach, rnial zdaniem Sadu podstawe twierdzic, ze sa one prawdziwe. Co 
wiecej, uzyskane wyniki kontroli oskarzony potraktowal na ty1e powaznie, ze w konsekwencji 
zlozyl zawiadomienie 0 popelnieniu przez oskarzyciela prywatnego przestepstwa. Fakt 
umorzenia sledztwa prowadzonego przeciwko Andrzejowi Tadeuszowi Kijowskiemu w 
sprawie 0 czyn z art. 231 § 1 k.k. nie zmienia kamo-prawnej oceny zachowania Wojciecha 
Barte1skiego, natomiast sam fakt zawiadomienia 0 podejrzeniu popelnienia przestepstwa 
dowodzi, ze Wojciech Barte1ski mial przekonanie co do zaistnienia stwierdzonych w Domu 
Kultury Srodmiescie uchybien. Powyzsze zdaniem Sadu wyk1ucza uznanie dzialania 
oskarzonego w zamiarze pom6wienia oskarzyciela prywatnego W podobnym zakresie 
wypowiedzial silt juz nawet Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23 maja 2002 r. (V KKN 
435/00), stwierdzajac, ze .nie stanowia znieslawienia oswiadczenia i wypowiedzi bedace 
realizacja uprawnieri opartych na prawie. Dotyczy to w szczegolnosci krytycznych ocen 
wyrazonych w opiniach sluzbowych, skargach, pismach procesowych, krytyce naukowej, 
artystycznej itp." Nalezy bowiem zaznaczyc, iz znieslawienie jest dzialaniem bezprawnym, 
natomiast wyzej wskazane wypowiedzi sa podejmowane na podstawie prawa i w ce1u 
prawnie chronionych interes6w. POwyZSZq argumentacje nalezy takze odniesc do tresci pisma 
znajdujacego silt na karcie 176 akt, bedacego wydrukiem z Intemetu. Zawiera on bowiem 
informacje na temat przebiegu konferencji prasowej, kt6ra odbyla silt w dniu 5 lipca 2007r. 
Odnosnie tresci pisma procesowego zlozonego na posiedzeniu stwierdzic nalezy, ze zawarte 
w nim zarzuty tj. przekroczenie uprawnien przez funkcjonariusza pub1icznego, naruszenie 
zasady prywatnosci i i ochrony danych dotyczacych podstepowan, nie sa scigane z oskarzenia 
prywatnego. 

Reasumujac stwierdzic nalezy, ze dokonujac oceny dokumentacji zgromadzonej w 
sprawie Sad doszedl do przekonania, iz oskarzony nie mial zamiaru pom6wienia Andrzeja 
Tadeusza Kijowskiego, a jedynie dazyl do skierowania uwagi na niepokojace wyniki kontroli 
przeprowadzonych w zarzadzanej przez niego jednostce. W ocenie Sadu jest bowiem 
oczywistym, iz bezprawnego pom6wienia nie mega stanowic zarzuty oparte na 
przeprowadzonych w prawnie przypisany spos6b wynikach kontro1i. W zachowaniu 
oskarzonego brak jest zatem znamion czynu zabronionego z art. 212 § 1 k.k., co stanowi 
negatywna przeslanke procesowa i w konsekwencji prowadzi do wniosku, iz postepowanie w 
sprawie niniejszej nalezy umorzyc. 

Artykul 17 § 1 pkt. 2 k.p.k, naklada na Sad obowiazek umorzenia postepowania, gdy 
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Istnienie w czynie zabronionym znamion 
skladajacych silt na ustawowy opis przestepstwa musi bye stwierdzone przez Sad, by mozna 
bylo przypisac popelnienie okreslonego typu przestepstwa, W niniejszej sprawie z uwagi na 
to, iz oskarzony Wojciech Barte1ski nie wyczerpal swoim zachowaniem znamion czynu 
zabronionego z art. 212 § 1 k.k., Sad na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. umorzyl 
postepowanie w przedmiotowej sprawie. 

o kosztach procesowych, Sad orzekl w oparciu 0 tresc art. 632 pkt. 1 kpk. 
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IX Wydział Grodzki 
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Warszawa 

 

 

Oskarżony: 

 

Wojciech Bartelski 

Adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 43 

00-950 Warszawa 

Oskarżyciel prywatny: 

 

Andrzej Tadeusz Kijowski 

Adres do doręczeń : ul. Jaworzyńska 5 m. 4 

00-634 Warszawa 
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Z A Ż A L E N I E 

Oskarżyciela prywatnego na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, 

Wydział IX Grodzki w Warszawie z 13 lutego 2009 r., sygn. IX K 1822/07 w przedmiocie 

umorzenia postępowania 

 

 Niniejszym, na podstawie art. 459 § 1 kpk,  zaskarżam postanowienie Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 13 lutego 2009r. w przedmiocie umorzenia postępowania 

na podstawie art. 17 § 1 pkt.2 kpk. Przedmiotowe postanowienie zaskarżam w całości i zarzucam mu:  

1. obrazę przepisów postępowania w postaci art. 17 § 1 ust. 2 kpk poprzez jego błędne 

zastosowanie, które mogło mieć wpływ na treść postanowienia, a w konsekwencji umorzenie 

postępowania w niniejszej sprawie, 

2. błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, które miały wpływ 

na treść orzeczenia. 

 

 W związku z powyższym wnoszę o uchylenie zaskarżanego postanowienia. 
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UZASADNIENIE 

I 

 W niniejszej sprawie wyraźnie podkreślić należy, iż przepis art. 17 § 1 ust. 2 kpk został błędnie 

przez Sąd zastosowany, co w konsekwencji doprowadziło do nieuzasadnionego przyjęcia, iż czyn 

zarzucany oskarżonemu nie zawiera znamion przestępstwa.  

 Wskazać należy, iż art. 212 KK penalizuje czyn polegający na pomówieniu innej osoby o 

postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę 

zaufania. Takiego właśnie zachowania dopuścił się oskarżony.  Oskarżony bowiem sprawując funkcję 

urzędnika samorządowego powinien wypowiadać się publicznie w sposób oględny, uważny i bazując 

na sprawdzonych informacjach, czy też dokumentacji, czego w świetle zgromadzonego materiału 

dowodowego zdecydowanie nie uczynił. W razie gdy oskarżony miałby wątpliwość, co do rzetelności 

podstaw na jakich formułuje swoje myśli nie powinien w sposób stanowczy wyrażać ocen, w 

szczególności dotyczących innych osób, tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie.   

  Oskarżyciel prywatny nie kwestionuje tego, iż oskarżony miał prawo kontroli i nadzoru nad 

sprawowaną przez niego funkcją, jednakże sposób oraz zakres w jakim oskarżony wypowiadał się na 

temat oskarżyciela prywatnego, w ocenie oskarżyciela, w sposób zdecydowany wypełnia znamiona 

zarzuconego mu czynu przestępczego.  

Podnieść nadto należy, iż Sąd w ocenie oskarżyciela prywatnego nieprawidłowo ustalił stan 

faktyczny w niniejszej sprawie, co w konsekwencji doprowadziło do uznania, iż oskarżonemu nie 

można przypisać winy. W rzeczywistości zaś oskarżony działał co najmniej z zamiarem 

ewentualnym. Sąd wbrew stanowi faktycznemu i materiałowi dowodowemu zgromadzonemu w 

aktach sprawy przyjął, iż zachowanie oskarżonego nie było zaplanowane i nie zmierzało do 

zniesławienia oskarżyciela prywatnego. Stanowiska takiego nie można przyjąć za prawidłowe, gdyż 

już samo zwołanie konferencji prasowej i przedstawienia na niej nie tylko faktów ale także 

wyartykułowanie ocen dotyczących oskarżyciela prywatnego, w świetle doświadczenia życiowego 

jednoznacznie wskazuje na fakt, iż oskarżony musiał co najmniej godzić się z okolicznością, iż 

zniesławi oskarżyciela prywatnego. Sąd nie rozważył faktu, iż oskarżony wypowiadał się w sposób i w 

formie, która nie pozostawiała żadnych wątpliwości, co do naruszeń jakich dopuścił się oskarżyciel 

prywatny pomimo faktu, iż nie był tych naruszeń pewien, a postępowania wszczęte na podstawie 

złożonych przez niego zawiadomień o popełnieniu przestępstw zostały umorzone. 

 Wyraźnie podkreślić należy, iż wbrew stanowisku przyjętemu przez Sąd, oskarżony nie 

przedstawił na konferencji prasowej jedynie wyników kontroli i wniosków pokontrolnych w jednostce 

kierowanej przez oskarżyciela prywatnego, a dokonał w sposób w pełni świadomy i zamierzony, 

niczym nieuprawnionej oceny, co naraziło oskarżyciela prywatnego na poniżenie i podważenie jego 

dobrego imienia, czym wypełnił znamiona czynu zabronionego określonego w art. 212 § 1 kk. 
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II 

 

  W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji opisując czyn, którego popełnienie 

zarzuca Oskarżonemu Andrzej Tadeusz Kijowski, poprzestał na stwierdzeniu, iż „ Andrzej Tadeusz 

Kijowski zarzucił (Oskarżonemu – przyp. aut.), iż w dniu 5 lipca 2007 r. w trakcie konferencji 

prasowej przedstawił zniesławiające jego osobę zarzuty, tj. o czyn  212 § 1 K.k.”. Sąd nie przytoczył 

konkretnych zachowań Oskarżonego, wskazanych w prywatnym akcie oskarżenia, które precyzują 

zarzut stawiany Oskarżonemu.  

Konsekwencją tego jest oderwanie uzasadnienia postanowienia od konkretnych zachowań 

wyczerpujących znamiona art. 212 § 1 K.k., a świadczących, że działaniu Oskarżonego można 

przypisać winę umyślną. 

 

III 

 

  Sąd I instancji nie odniósł się i nie rozpoznał wszystkich zarzutów i wniosków 

dowodowych Oskarżyciela prywatnego, a w szczególności mających wykazać ponad wszelką 

wątpliwość, że zachowanie Oskarżonego na konferencji prasowej 5 lipca 2007 r. było celowe, 

przemyślane, złośliwe i stanowiło prywatną zemstę. 

 

IV 

 

  Sąd przyjął, iż podczas konferencji prasowej 5 lipca 2007 r. Oskarżony działał na 

podstawie obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (ustawy o ustroju Miasta 

Stołecznego Warszawy, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Dzielnicy Śródmieście w Gminie 

Warszawa-Centrum, Statutu Domu Kultury Śródmieście), mających likwidować nieprawidłowości 

stwierdzone w podległych jednostkach, usprawniać ich działanie, zwiększać efektywność itd. 

 

Nie ulega wątpliwości, że Oskarżony, jako Burmistrz był uprawniony, a nawet zobowiązany do 

skierowania do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, czy też uprzednio zlecenia 

przeprowadzenia stosownej kontroli przez Komisje Rewizyjną. Oskarżony nie był natomiast 

uprawniony do zwołania konferencji prasowej, na której udostępniał dziennikarzom „materiał 

prasowy” i formułował wypowiedzi, w których jednoznacznie stwierdzał, iż Andrzej Tadeusz Kijowski 

dopuścił się szeregu przestępstw. 
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V 

 

  Sąd nietrafnie uznał, iż zaprezentowany na konferencji prasowej „materiał prasowy” 

przedstawiał jedynie wyniki kontroli ujawnionej w protokole Podkomisji Komisji Rewizyjnej Rady 

Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy ds. kontroli Domu Kultury Śródmieście z 29 czerwca 2007 r. 

  Faktycznie Oskarżony zniesławił Pokrzywdzonego nie tylko powtarzając zarzuty ujęte 

w protokole kontroli, ale dodatkowo systematyzując je pejoratywnie  w cztery zasadnicze części, z 

których trzy opatrzone  zostały nagłówkami zapisanymi wytłuszczonym drukiem: 

 „Łamanie prawa i przekraczanie posiadanych kompetencji”, 

 „Przywłaszczenie materiałów i wyposażenia stanowiącego własność Miasta”, 

 „Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi”. 

 

  W dalszej części „materiału prasowego” zostały przedstawione (w kolejności 

odpowiadającej przytoczonym wyżej nagłówkom), przepisy prawa karnego materialnego, które 

odpowiadały trzem przytoczonym wyżej nagłówkom, a to art. 231 § 1 K.k.; art. 284 § 2 K.k.; art. 296 

K.K, co ewidentnie sugerowało popełnienie przez oskarżonego przestępstw . 

 

  Z pewnością, niebudzące wątpliwości stwierdzenie w „materiale prasowym” i 

wypowiedziach Oskarżonego sformułowanych na konferencji prasowej, iż Andrzej Tadeusz Kijowski 

dopuścił się szeregu nieprawidłowości, które dodatkowo są przestępstwami, nie są jedynie 

„przedstawieniem wyników kontroli”. 

Gdyby materiał prasowy miał rzetelnie przedstawiać wyniki kontroli, to stwierdzałby co najwyżej, że 

stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Domu Kultury Śródmieście, które będą wyjaśniane,w tym, 

przez Prokuraturę, a szczegóły stwierdzonych nieprawidłowości zostałyby przedstawione w sposób 

uniemożliwiający identyfikację osób, którym te nieprawidłowości (a nie popełnienie przestępstwa) się 

zarzuca. 

Sposób, w który został przedstawiony materiał wskazuje, iż ustalenia w nim zawarte mają charakter 

definitywny i ostateczny. 
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VI 

Nie jest trafnym stwierdzenie, iż Oskarżony nie dopuścił się popełnienia czynu zabronionego z art. 212 § 1 

K.k., gdyż jedynie powtarzał ustalenia Podkomisji Komisji Rewizyjnej.  

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że nieuprawnione było założenie Sądu a priori, że tezy, które 

pojawiły się w protokole Podkomisji z 29 czerwca 2009 r. nie stanowią naruszenia prawa. Przykładowo w 

protokole Podkomisji Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy ds. kontroli Domu 

Kultury Śródmieście z 29 czerwca 2007 r. nie powinny się znaleźć kategoryczne stwierdzenia, iż Andrzej 

Tadeusz Kijowski „nie działał zgodnie z literą prawa i przekroczył posiadane kompetencje” lub 

„przywłaszczył sobie wyżej wymienione rzeczy, będące własnością DKŚ”, gdyż stwierdzenia te stanowią 

nieuprawnione ustalenie, iż Oskarżyciel prywatny popełnił czyny zabronione stanowiące przestępstwo. 

Jak zostało wskazane w Komentarzu do Kodeksu karnego A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, 

M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, 

A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II. 

„zgodnie z ukształtowanym w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym poglądem przekazywanie 

wypowiedzi innych osób na zasadzie  relata refero, tj. że cytuje się jedynie cudzą wypowiedź (np. "Mówi się, 

że..."; "X stwierdził, że..."), nie wyłącza odpowiedzialności karnej za zniesławienie (L. Gardocki, Prawo karne, 

Warszawa 2005, s. 263). Realizacja znamion czynu zabronionego z art. 212 k.k. nastąpić bowiem może 

również poprzez rozgłoszenie zarzutu podniesionego przez inną osobę. Odpowiedzialność karna za 

pomówienie wchodzi w rachubę w sytuacji, w której pod pozorem cytowania cudzej wypowiedzi następuje 

wyrażenie własnego poglądu. Nie mamy natomiast do czynienia z karalnym pomówieniem w wypadku, gdy 

osoba cytująca wypowiedź zniesławiającą "(...) wyraźnie i rzeczywiście dystansuje się od niej lub wręcz 

przytacza ją po to, by następnie zwalczyć zawarty w niej pogląd" (M. Sosnowska,  Uwagi o kwalifikowanym 

typie przestępstwa zniesławienia (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XI, Wrocław 2002, s. 94)”. 

 

VII 

  Sąd I instancji nieprawidłowo ustalił, iż Podkomisja Komisji Rewizyjnej Rady 

Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy ds. kontroli Domu Kultury Śródmieście była uprawnionym 

organem do ustalenia okoliczności ujawnionych w protokole tejże Podkomisji z 29 czerwca 2007 r.  

Nie ulega wątpliwości, że do ustalenia, iż określony podmiot popełnił przestępstwo jest uprawniony 

jedynie sąd w prawomocnym wyroku. Jest to oczywista konsekwencja konstytucyjnej zasady 

domniemania niewinności. Jak trafnie zauważył Piotr Winczorek w artykule „Najpierw trzeba skazać” 

opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita nr 1/7 z 2005 r. „jeżeli daną osobę, aż do czasu 

sądowego, prawomocnego stwierdzenia winy nie można uważać za winną popełnienia przestępstwa, to 

również nie może być ona publicznie określana mianem przestępcy. Istnieje wszakże legalna droga 

pozwalająca na przejście od potocznego do prawnego uznania kogoś za przestępcę”. 
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VIII 

 

 Wbrew stwierdzeniu Sądu I instancji, nie ulega wątpliwości, iż Oskarżony działał z co najmniej 

zamiarem ewentualnym znieważania Andrzeja Tadeusza Kijowskiego. 

  

 Należy podkreślić następujące okoliczności: 

 Oskarżony nie dołożył jakichkolwiek starań, by wysłuchać stanowiska Oskarżyciela 

prywatnego w zawiązku z zarzutami stawianymi mu w protokole Podkomisji Komisji Rewizyjnej 

Rady Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy ds. kontroli Domu Kultury Śródmieście z 29 czerwca 

2007 r., co pozwoliłoby Oskarżonemu uniknąć zagrożenia, iż oskarżenie Andrzeja Tadeusza 

Kijowskiego o popełnienie przestępstw będzie bezpodstawne, 

 złożenie post factum (już po pomówieniu Oskarżyciela prywatnego na konferencji prasowej) 

zawiadomień o popełnieniu przestępstw, nie może być ostatecznym dowodem świadczącym o 

zamiarze Oskarżonego istniejącym w przeszłości, 

 w „materiale prasowym” Oskarżony jednoznacznie stwierdził, że Oskarżyciel prywatny 

popełnił szereg przestępstw (patrz pkt. V zażalenia - w kwestii nagłówków), a następnie stwierdził, że 

złoży zawiadomienie o „podejrzeniu popełnienia przestępstwa” (podkreślenia – aut.), co świadczy, iż 

nie był pewien, iż do popełnienia przestępstwa przez Andrzeja Tadeusza Kijowskiego faktycznie 

doszło, 

 co najmniej wątpliwe jest, żeby dorosła i doświadczona osoba, będąca politykiem, nie zdawała 

sobie sprawy, że oskarżenie kogoś o popełnienie przestępstwa - bez wcześniejszego prawomocnego 

wyroku skazującego, a nawet bez przedstawienia zarzutów przez Prokuraturę – może zniesławić 

oskarżaną osobę, gdyż oskarżenia mogą nie być uzasadnione. 

 

 Tym samym należny stwierdzić, że Oskarżony co najmniej zakładał, iż może znieważyć 

Andrzeja Tadeusza Kijowskiego na konferencji prasowej 5 lipca 2007 r. i godził się na to. 

 

W związku z powyższym oraz w związku z niewyjaśnieniem przez Sąd całości okoliczności 

faktycznych związanych z niniejszą sprawą wnoszę o uchylenie zaskarżanego postanowienia w 

całości. 

 

  

Załącznik: 

- odpis zażalenia. 
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