
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 mor zyc 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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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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