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Tomasz Jasinski prokurator Prokuratury Okr~gowej w Warszawie Wydzial
VI d/s Przest~pczosci Gospodarczej, clzialajq_c w sprawie wyprowadzania
srodk6w finansowych z komitet6w wyborczych Platformy Obywatelskiej, to jest
o czyn z art.286§ 1 kk i inne

-na podstawie art.17 §1 pkt 1 kpk-
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umorzyc sledztwo w sprawie wyprowadzenia w okresie od 2004r. do 2005r.
przez pelnomocnik6w fmansowych komitet6w wyborczych Platformy
Obywatelskiej Marcina R · i Piotra W _
- 1 nieustalonej wysokosci
srodk6w finansowych na szkod~ tej partii w trakcw wybor6w do Parlamentu
Europejskiego w 2004r. oraz wybor6w prezydenckich, parlamentamych i
sondazowych we Wrzesni w 2005r. poprzez zawieranie fikcyjnych um6w
cywilnoprawnych, to jest o czyn z art.286§1 kk w zb. art.271§1 i 3 kk w zw. z
art.11 §2 kk w zw. z art.12 kk wobec braku danych dostatecznie uzasadniajq_cych
podejrzenie popelnienia przest~pstwa.

Uzasadnienie

ww

Prokuratura Okr~gowa w Warszawie Wydzial VI d/s Przest~pczosci
Gospodarczej prowadzila sledztwo w sprawie wyprowadzenia przez Marcina
R
i Piotra W
srodk6w finansowych z komitet6w wyborczych
Platformy ObywatelskieJ podczas majq_cych miejsce w latach 2004- 2005
wybor6w do Parlamentu Europejskiego, prezydenckich, parlamentamych i
sondazowych we Wrzesni.
Post~powanie kame w tej sprawie zostalo wszcz~te w nast~pstwie
zawiadomienia o przest~pstwie zlozonego przez bylego czlonka Platformy
Obywatelskiej Marcina K
oraz w oparciu o informacje zawarte w artykule
opublikowanym w czerwcu 2006r. w tygodniku Newsweek Polska pod tytulem
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"Dojenie Platformy" autorstwa Jerzego Jachowicza, przy czym decydujqce
znaczenie miala tu tresc wspomnianej publikacji prasowej bowiem z pisma
Marcina K
wynikalo tylko, ze zamierza on spowodowac wszcz~cie
sledztwa, b~dq_c zaalarmowanym opisanymi tarn faktami.
Specyfikq_ niniejszej sprawy pozostawala okolicznosc znajomosci od
samego poczq_tku post~powania mechanizmu zakladanego przest~pstwa, kt6ry
zostal szczeg6!owo opisany w artykule Jerzego Jachowicza, a mial polegac na
tym, ze pe!nomocnicy finansowi komitet6w wyborczych Platformy
, wyprowadzali z kasy partii
Obywatelskiej Marcin R' -· i Piotr W
srodki finansowe w ten spos6b, ze zawierali z licznymi, zaufanymi osobami z
grona czlonk6w i sympatyk6w tej partii politycznej fikcyjne umowy
cywilnoprawne, z kt6rych wynagrodzenie przywlaszczali w calosci lub w
znacznej cz~sci, podczas gdy rzekomo zlecone kontrahentom prace nie byly
przez nich wykonywane. Zasygnalizowana tu znajomosc mechanizmu
przest~pstwa nie byla r6wnoznaczna z wiedzq_ dotyczq_cq_ zakresu podmiotowego
sprawy, ani tez rozmiaru pokrzywdzenia Platformy Obywatelskiej. Przesluchani
i J erzy J
ie podali blizszych
w charakterze swiadk6w Marcin K
stwierdzil, ze ich nie
informacji w tej mierze, przy czym o ile Marcin K
posiada i wyjasnienie calej sprawy pozostawia organom scigania, to Jerzy
J
: powolujq_c si~ na tajemnic~ dziennikarskq_ odm6wil odpowiedzi na
cz~sc zadanych mu pytan, zas z tych, na kt6re odpowiedzial wynikalo, ze i on
oczekuje od Prokuratury samodzielnego ustalenia nie tylko fakt6w, ale i samych
ewentualnych zr6del informacji. z zeznan Jerzego J .
wynikalo tylko,
ze w sprawie informacje moze posiadac Maciej Sz
a takZe, iz jedna z
os6b b~dq_cych jego zr6dlem wiedzy dziennikarskiej byla naklaniana przez
prominentnych cz!onk6w Platformy Obywatelskiej do zatajenia okolicznosci
zwiq_zanych z procederem wyprowadzania got6wki z komitet6w wyborczych tej
partii. Jerzy J
odm6wil wskazania danych personalnych tej osoby.
Stan wiedzy wynikajq_cy z tresci artykulu pod tytulem "Dojenie Platfonny"
oraz zeznan jego autora J erzego J achowicza zdeterniinowal spos6b prowadzenia
sprawy, kt6ry realizowa! si~ zasadniczo na dw6ch ·etapach. W pierwszym
przesluchiwano w charakterze swiadk6w osoby, co do kt6rych zachodzily
warunki do przyj~cia, ze posiadajq_ w sprawie informacje i b~dq_ mialy wol~ ich
ujawnienia dla potrzeb prowadzonego post~powania, w drugim zas nastqpila
weryfikacja um6w zawieranych przez komitety wyborcze Platformy
Obywatelskiej w okresie od 2004r. do 2005r., czyli w czasie kampanii
wyborczych do Parlamentu Europejskiego w 2004r. oraz prezydenckiej,
parlamentamej i sondazowej we Wrzesni w 2005r~ Powyzsza weryfikacja
nastqpila zas w drodz·e przesluchan w charakterze swiadk6w os6b, kt6rych dane
widnialy na umowach oraz wolontariuszy, w odnie~ieniu do kt6rych mozna bylo
zaldadac, ze b~dq_posiadali informacje istotne z punktu widzenia sledztwa.
i Marcina
W sledztwie w powyzszy spos6b, opr6cz J erzego J;
K
., zostali przes!uchani w charakterze swiadk6w Maciej s~
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/k.l283-1285/, Jan C
___ .'k.1286-1288/, Karol Cz1
/k.l289-12911,
/k.1295/, Maciej G ' lk.l296/,
Lukasz D · ·- i /k.l293/, Marcin Dzi ~
lk.l298-1300/, Maciej Q, ·
· · /k.1301/, Malgorzata
Mariusz G
/k.1308-1310/, Jakub
G
/k.1303-1305/, Przemyslaw G
Gt
/k.1311-1313/, Magdalena G
/k.1314/, Michal G
/k.1316/, Bartosz H · · /k.1318-1320/, Adrian H
/k.1323-1325/,
Wlodzimierz J
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_ /k.1382/k.l376-1377/, Marcin K
/k.1380-1381/, Marcin l
k.1388/, Pawel M _
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/k.l407-1408/, Marcin
Pawel M
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/k.1417-1418/, Marek M
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Bartosz N
_____ /k.1424-1425/, Piotr N< ' /k.l426-1428/, Kacper
_.k.1431-1432/, Daniel 0
N
'k.l429/, Przemyslaw o:
/k.l434-1436/, Wojciech P;
/k.l439-1440/, Marta Q\ · 'k.1441-1443/,
Adam Ü1 _ /k.1445-1446/, Przemyslaw 0
/k.1447-1448/, Bartosz
o~
/k.1449-1451/, Grzegorz 0!
/k.l454-1455/, Bartosz_
0 _
/k.1457-1458/, Jacek -0/k.1460-1462/, Marcin P
/k.l467/, Sylwia P. /k.l469-1470a/, Szymon
/k.1464-1466/, Maciej p,
P.
_ lk.l471-1472/, Anna P
_/k.l473/, Piotr P
/k.1475/, Piotr
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p, ·· _ /k.1477-1479/, Michal F
· · /k.1480-1482/, Michal R
/k.1483-1485/, Lukasz R
/k.1486-1486/, Katarzyna R
_ /k.1489/,
/k.l494-1496/, Maria S. _________ _
Mateusz R· _ /k.1491-1493/, Piotr R
/k.1498/, Marcin S" ~
/k.1501-1502/, Joanna S _ 11<.1503-1505/, Ilona
S _
/k.1508/, Izabella S l/k.1509-1511/, Pawel Szi _"
/k.l5131515/, Michal Sz' " . /k.1518-1519/, Ewelina S __
/k.1520-1522/, Igor
T
/k.1529-1531/, Jaroslaw W ___ /k.1533-1535/, Lukasz w·.
/k.l537-1539/, Krzysztof W .,
/k.l540-15411, Michal B
· /k.1549-1551/,
/k.1544-1546/, Maciej Z
/k.1547/, Krzysztof 7
Maciej I
/k.1552-1554/, Hubert M. · · · /k.1555-1556/, Adam w,
/k.1559-1561/, Grzegorz W "' ____ /k.1563-1565/, Ewelina B - · · k.1575lk.1580-1581/, Szymon 0
/k.1586/, Jolanta
1576/, Michal CJ
B,
L _ · /k.1592-1593/, Dariusz G1
· /k.1601-1602/, Tomasz
/k.1613-1615/, Gustaw
K
/k.1604-1605/, Slawomir Ch
.A
/k.1617-1618/, Piotr S: ·
·. /k.1620-1622/, Katarzyna N · ·
/k.1625/, Katarzyna s· .
/k.1631/, Jacek K:
... /k.l636/, Piotr F
/k.1642-1644/, Marcin P
/k.1646-1648/, Krzysztof P
- _· /k.16501651/, Izabela P
/k.1663-1664/, Lukasz W
/1<.1666-1667/,
Joanna M
/k.1670-1671/, Sebastian I
·
/k.1673-1674/, Adam
/k.l684/, Anna H·'
K - - /k.l681-1682/, Maciej A
/k.l690-1692/, Przemyslaw B
/k.1694-1695/, Sylwia M ·
/k.1700-1701/, Barbara s, /k.l703-1704/, Wojciech K
.. 1713-1714/,
Justyna Cz ·: /k.1716-1717/, Zbigniew L' .. · · /k.1719-1720/, Tomasz
/k.1734-1735/, Barbara
} ·· ·
/k.1728-1729/, Magdalena S.. ·
}1
/k.1737-1738/, Krzysztof K1
/k.1743/, Marcin S21 · ·
/k.1751-1752/, Robert M
/k.l755/k.1747-1748/, Marek P1 _
1756/, Mateusz Pol
/k.1766-1769/, Krystian J.
/k.1774-1775/,
Przemyslaw K:
: /k.1783-1784/, Remigiusz B
/k.1789-1790/,
Dariusz G
/k.1792-1795/, Przemyslaw M
/k.1797 -1796/,
Pawel T
/k.1801-1802/, Leszek G1 lk.1812-1813, Dariusz Wi
/k.1816-1818/, Witold L ·
/k.1821-1823/, Grazyna p·
1<..1828-1829/,
Jerzy W(
/k.l832-1835/, Janina K
lk.1837-1838/, Ewa W ...
/k.l840-1841/, Joanna K
/k.1846-1847/, Daniel B~ · · /k.1856-1857/,
Edward M'
/k.1859-1860/, Sylwester J:
/k.1863-1865/, Andrzej
T
: /k.1875-1876/, Henryk B(
/k.1880-1881/, Grzegorz N
/k.l884-1885/, Agnieszka Cz:
w.·
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/k.1898-1900/, Henryk K
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______ /k.1912-1914/,
Edyta S
zd. J
/k.1918-1920/, Jacek B
· · /k.1922/, Adam
K
" 'k.1927-1928/, Leszek K ·- - /k.1932-1933/, Joanna P
/k.l935-1936/, Teresa J _ -."-----l /k.1938-1939/, Piotr T. _ · · /k.19401941/, AndrzejD1 _
/k.l944/, Adam W
-- /k.l950-19511, Marek
K~---/k.l960-1961/, Marcin S
-. /k.1966/, Krzysztof S~
/k.1974-1975/, Marta S
/k.l985-1986/, Adam Bt · · · · · /k.1988-1990/,
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Franciszka C
/k.l996-1997 /, Mikolaj l'
/k.200 1/, Katarzyna
l
/k.2006-2007 /, Aleksander F
/k.2025-2027 /, Piotr
R'
- ,'k.2032-2033/, Stanislaw G.
/k.2047-2048/, Marian
J
/k.2054-2055/, Stanislaw S
/k.2057-2058/, Arletta
N,
/k.2060-2061/, Jaroslaw N/k.2072-2073/, WaldemarK
/k.2087-2089/, Marianna B<
/k.2077-2079/, Tomasz K~
/k.2091- 2092/, Marek K
/k.2094-2095/, Jacek P.
'k.2106-2107/,
Dariusz D
/k.2109-2113/, Michal C
: /k.2114-2115/, Mariusz
W'
-- k2129-2131/, Lukasz W. /k.2133-2134/, Ilona K· . .'k.2162-2163/, Marcin K.
/k.2166/k.2137-2139/, Magdalena Ne
__ /k.2179-2180/, ElZbieta M'
: zd. B~. -.,---2168/, Karol W·
0
/k.2188-2190/, Tomasz D·. - - /k.2192-2193/, Renata K
'
/k.2196-2197/, Robert J
/k.2199-2200/, Barbara G
- lk.2202-2204/,
Augustyn Sl _
/k.2205-2207/, Karolina Z
/k.2208-2210/,
_ i /k.2213-2215/, Zbigniew F _ - lk.2217-2218/, Grzegorz
Krzysztof J~
T
/k.2219-2220/, Piotr B.
/k.2222-2223/, Malgorzata R
/k.2224-2225/, Jaroslaw Wa2ny /k.2227-2229/, Grzegorz Szymanski /k.22412242/, Janina K
/k.2246-2247/, Agnieszka B. /k.2252-2253, 2245-2255/,
Rafal K;
/k.2260-22611, Piotr B1
/k.2270-2272/, Krzysztof
H.
/k.. 2278-2278al, Kazimierz M"
/k.2281-2282/, Slawomir
Mi
-_ /k.2290-2291/, Dariusz W
'k.2298-2300/, Sylwia H
/k.23042305/, Grzegorz G\ · · -~- /k.2307-2308/, Adrianna z,
/k.2319-2320/,
Slawomir G
· /k.2322-2326/, Malgorzata Chc
/k.2332-2334/,
Anabelle M
/k.2339-2340/, Mariusz 0: · - 'k.2347-2348/, Krzysztof
1k.2354-2355/, Marcin Si · Pt/k.2359-2360/, Irena P- /k.2366-2367/, Maria G
'2370/, Magdalena B. · · /k.2371/, Marcin
s· . /k.2373-2374/, Aneta L lk.2376/, Beata L: ._ /k.2380-2381/, Pawel
M;
/k.2383-2384/, Radoslaw Q, · 11.c.2387-2388/, Mateusz K · · ·
/k.2392-2393/, Tomasz K ~
/k.2398-2399/,
/k.2390/, Wanda K_
-Maciej G<
- /k.2404-2405/, Marta R< · · /k.2406-2407/, Agata Zi · ·-·
/k.2420-2422/, Marian M
/k.2425-2426/, Marianna Gr
·
; /k.2470-2472/,
/k.2428-2430/, Lukasz P .
/k.2464-2465/, Iwona w·
1
/k.2479-2481/, Beata N~ ·
k.2482-2484/, Tomasz
Malgorzata B~
Cz1
/k.2485-2487 /, Maciej K.
lk.2488-2490/, Grzegorz M~
/k.2507-2508/, Tomasz P
/k.2516-25-17/, Joanna L
·'k.2522-2523/ i
Aleksander L
/k.2529-25-31.
Material procesowy uzyskany w wyniku przesluchan wymienionych os6b
stanowi dostatecznct i w zasadzie wylq_cznq_ plaszczyzn~ dla koncowych
wniosk6w w zakresie czynu b~dctcego przedmiotem sledztwa. J ego specyfika
wyraza si~ bowiem w badaniu okolicznosci zwictzanych z ujawnionymi w
- sprawie umowami cywilnoprawnymi, a w tym umowami o dzielo i zlecenia,
przy czym jedynct formet weryfikacji autentycznosci i materialnej rzetelnosci
kontrakt6w sq_zeznania os6b, z kt6rymi byly one zawierane. Wskazane zeznania
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sq_ bowiem wylq_cznym zr6dlem informacji, czy zawierane przez nie umowy
mialy fikcyjny charakter i czy faktycznymi beneficjentami wynagrodzenia
uzyskiwanego z komitet6w wyborczych byly inne, nieuprawnione, podmioty
i Piotr W
_
·
Powyzszy spos6b
lub osoby, a w tym Marcin R1
oceny materialu dowodowego byl zatem nast~pstwem obiektywnego braku
innych mozliwosci ustalenia, czy w kolejnych przypadkach zawieranych um6w
ich beneficjenci dzielili si~ uzyskiwanymi wynagrodzeniami z Marcinem bq_dz tez przekazywali je im w
R
· /lub/ Piotrem W
calosci.
z punktu widzenia tresci skladanych zeznan wymienieni wyzej swiadkowie
mogq_ zostac podzieleni na dwie grupy, z kt6rych pierwsza obejmuje osoby
przeczq_ce nie tylko swojemu udzialowi w procederze wyprowadzania srodk6w
finansowych z komitet6w wyborczych Platformy Obywatelskiej, ale i w og6le
posiadaniu jakichkolwiek informacji o nim, zas druga zamyka si~ ostatecznie w
kr~gu dw6ch
os6b potwierdzajq_cych posrednio i bezposrednio znane im
okolicznosci zwiq_zane przest~pstwami opisanymi . w artykule "Dojenie
Platformy". Swiadkami kwalifikujq_cymi si~ do drugiej z wymienionych grup sq_
Maciej SZJ
- oraz Zbigniew T · Rozbiezne zakresy podawanych przez
nich informacji nie pozwalajq_ na lq_cznq_ analiz~ i ocen~ ich zeznan, a przez to
wymagajq_ osobnego om6wienia.
b~dq_c w przeszlosci asystentem 6wczesnego posla
Maciej Sz .
#, a takZe jedynq_ osobct wskazanq_ przez
Platformy Obywatelskiej Jana R
Jerzego J
jako poinformowanq_ w zakresie pröblematyki poruszonej w
publikacji pod tytulem "Dojenie Platformy", wskazal, ze podczas wybor6w do
Parlamentu Europejskiego w 2004r. pelnil funkcj~ pelnomocnika wyborczego
Platformy Obywatelskiej. Jak dalej zeznal, w okresie tym zaobserwowal istotnq_
popraw~ sytuacji finansowej pelnomocnika frnansowego tego komitetu Marcina
R · co mialo znalezc sw6j wyraz w zakupie przez niego samochodu, skutera
i zastawu audiowizualnego. W przekonaniu swiadka Marcin R ___ rezerwowal
dla siebie wszystkie sprawy zwiq_zane z fmansami komitetu wyborczego p(:lrtii,
jednocze8nie izolujctc od nich Macieja Szr
Po zakonczonej kanipanii
wyborczej Maciej Sz _ ' zapoznal si~ z cz~scict dokumentacji fakturowej
dokumentujq_cej wydatki wyborcze komitetu i powziq_l podejrzenie o
zaistnialych nieprawidlowosciach, kt6re w jego przekonaniu mialy polegac na
zawyzaniu poniesionych koszt6w w zakresie podmiot6w swiadczq_cych uslugi
na rzecz komitetu wyborczego, a w tym podmiot6w gospodarczych o nazwach
Przedsi~biorstwo Marketingu i W drozen Okta sp. z o.o., Okta Przedsi~biorstwo
Wystaw i Dekoracji Piotr K
. oraz Signum Promotion, a takZe firmy
prowadzonej przez osob~ spokrewnionct z czlonkiem i poslern Platformy
W szczeg6lnosci podejrzenia Macieja
Obywatelskiej Slawomirem Ni
Sz. · dotyczyly zaV;yzania koszt6w za nabywane przez komitet vvyborczy
Platformy Obywatelskiej materialy wyborcze, a w tym stoliki, parasole i inne, a
takZe zawyzone i niekiedy nienaleZ:ne swiadczenia na rzecz trzech
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wymienionych podmiot6w z tytulu ich materialnego zaangazowania w
kampanie wyborcz~ Jako przyklad tego stanu rzeczy Maciej S21 _ . wskazal
na wielokrotne oplacanie Przedsi~biorstwa Wystaw i Dekoracji Okta Piotr
KJ
za wykonanie i obslug~ oprzyrzq_dowania imprez wyborczych. W
acenie swiadka og6lna wartose nienale.inych wydatk6w poczynionych przez
Marcina R(
oscylowala wok6l sumy 100.000 zl., kt6rq_ miala powi~kszyc
kwota 8.000 zL zaplacona przez Platform~ Obywatelskq_ w zwiq_zku z
czasowym, odplatnym uzytkowaniem samochodu Igi I
z kt6rq_ Mareirr
R(
zawarl w p6Zn.iejszym okresie zwiq_zek malzenski. Z zeznan Macieja
Sz1
wynika ponadto, ze o swoich podejrzeniach dotyczq_cych
nieprawidlowosci fmansowych w komitecie wyborczym poinformowal ustnie i
pisernnie Jana R · · ) kt6rego asystentem w tamtym czasie pozostawal. Po
wst~pnym zainteresowaniu si~ tq_ sprawq_ Jan R,
mial wedlug Macieja
SzL
' poczynic wlasne, nie znane swiadkowi ustalenia, efektem kt6rych
byla nie tylko rezygnacja tego posla z dalszego badania zasygnalizowanego mu
problemu, ale i nagla oraz pozbawiona racjonalnego uzasadnienia decyzja o
zwolnieniu swiadka z funkcji asystenta. Analiza zeznan Macieja Sz ~
pozwala na stwierdzenie, ze dotyczq_ one wylq_cznie jednej kampanii wyborczej,
mianowicie majq_cej miejsce w 2004r. kampanii do Parlamentu Europejskiego,
swiadek nie posiada zadnych dalszych informacji w zakresie kampanii
prezydenckiej, parlamentamej i sondazowej we Wrzesni w 2005r., oraz ze nie
miesci si~ w grupie os6b, kt6re po zawarciu um6w z kt6rymkolwiek z
komitet6w wyborczych Platformy Obywatelskiej mialy przekazywac w calosci
lub w cz~sci uzyskane wynagrodzenie Marcinowi R1 · · i /albo/ Piotrowi
W'W przeciwienstwie do Macieja Sz .
swiadek Zbigniew Tl
w
zlozonych zeznaniach nie wskazywal og6lnie na swoje podejrzenia w zakresie
nieprawidlowosci finansowych w kampanii wyborczej, ·za kt6re odpowiedzialny
) ale wprost okrdlil siebie j ako osob~, z kt6rq_
ma pozostawac Mareirr R1
wymieniony · zawarl fikcyjne umowy cywilnoprawne. W ·rachub~ miala tu
wchodzic umowa o dzielo z dnia 4 lipca 2005r. o numerze 05/07/2005 z
przedmiotem swiadczenia w postaci "opracowania list wyborczych kandydat6w
do Sejmu RP dla poszczeg6lnych okr~g6w wyborczych oraz opracowania
limit6w finansowych dla poszczeg6lnych okr~g6w wyborczych" i
wynagrodzeniem 17.700 zl. oraz blizej nie okreslona umowa druga, na
podstawie kt6rej na rzecz Zbigniewa T · nastqpilo przysporzenie fmansowe
w kwocie 3.803 zl. 30 gr., z czego suma 803 zl. 30 gr. stanowila faktycznie
nalezne swiadkowi wynagrodzenie za swiadczonq_ przez niego prac~ na rzecz
, w
Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z zeznaniami Zbigniewa T,
przypadku pierwszej z wymienionych um6w miala ona z zalozenia fikcyjny
charakter, CO wynikalo wprost z oswiadczenia Marcina ·R·.
l, kt6ry utwierdzal
swiadka w przekonaniu o potrzebie zakupu dla Platformy Obywatelskiej sprz~tu
komputerowego z srodk6w pochodzq_cych z innego zr6dla anizeli kasa partii.
I
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Powyzsze, zgodnie z relacjq_ Zbigniewa Tt
_, zapewnialo Platformie
Obywatelskiej mozliwosc zatrzymania komputerow na wlasnosc po
zakonczonej kampanii wyborczej, podczas gdy ich nabycie za pieniq_dze
pochodzq_ce wprost od tej partii politycznej skutkowac moglo potrzebq_
przekazania urzq_dzen na cele charytatywne. Zbigniew T
zeznal, ze
kierujq_c si~ dobrem partii przystal na propozycj~ Marcina R
podpisania
fikcyjnej umowy z dnia 4lipca 2005r., ktorej faktycznym celem bylo stworzenie
pozor6w, jakoby komputery mialy zostac zakupione z srodkow pochodzq_cych
nie z Platformy Obywatelskiej, ale wlasnego wynagrodzenia swiadka za
wykonanie wspornnianej umowy. Ponadto z zeznan Zbigniewa T
_ N)'l1ika,
ze po przelaniu na j ego konto wynagrodzenia z tej fikcyjnej umowy pozostawil
on sobie za zgodq_Marcina R
kwot~ 1000 zl., zas pozostalq_ cz~sc osobiscie
mu oddal, przy czym swiadkowi nie jest znany fakt nabycia za te pieniq_dze
sprz~tu komputerowego, ani dalszy los got6wki. Analiza tresci zeznania
Zbigniewa T · 1 w cz~sci dotyczq_cej omawianej umowy moze prowadzic do
wniosku, ze Mareirr R_
wprowadzil w blq_d swiadka CO do rzekomego
zamiaru nabycia dla partii komputerow, naklonil go do podpisania fikcyjnego
kontraktu po czym zagamq_l dla siebie pochodz't_ce st't_d wynagrodzenie. W
zakresie drugiej ze wskazanych um6w swiadek Zbigniew T
zaznal, ze po
przelaniu na jego konto sumy 3.803 zl.30 gr. przekazal on r6wniez osobiscie
Marcinowi Rt
- kwot~ 3000 zl., kt6rq_ ten deklarowal si~ przekazac dalej
tytulem wynagrodzenia anonimowemu ekspertowi Platformy Obywatelskiej za
wykonane na rzecz tej partii prace lub uslugi. Odnoszq_c tresc zeznan Zbigniewa
T
do tej umowy stwierdzic nalezy, ze ich tresc wskazuje na zamiar
Marcina R,
przelania na rzecz swiadka nienaleZilego bo zawyzonego
wynagrodzenia, a w dalszej kolejnosci odebrania od niego nadwyzki i
przeznaczenia jej na wlasne potrzeby.
W sprawie, opr6cz wyzej wymienionych os6b, przesluchano w charakterze
swiadka przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, bylego skarbnika tej partii, a
obecnie Ministra Sportu Miroslawa D
_ , gl6wnq_ ksi~gowq_ Platformy
Obywatelskiej Ilon~ K, - · ~ wykonujq_ce obowiq_zki zwi~ane z obslugq_
ksi~gowq_ partii Iren~ R · - · i Mari~ L ___ oraz bylego posla Platformy
Obywatelskiej Jana R1 - - , a takZe wykonano czynnosci konfrontacji Marcina
R(
z Maciejem Szr_ ..., 1 i Zbigniewem T · , Minister Miroslaw
DJ
·, Ilona K< ·
Irena R:
i Maria Lzaprzeczyli, aby byli w
posiadaniu jakichkolwiek informacji lub uzasadnionych podejrzen w zakresie
srodk6w
wyprowadzania przez Marcina R(
i Piotra W:
finansowych z komitet6w wyborczych Platformy Obywatelskiej. Ponadto w
.
- pierwotnym zr6dlem
przekonaniu swiadka Ministra Miroslawa D
pojawienia si~ nierzetelnych informacji o nieprawidlowosciach w pracach
komitet6w wyborczych Platformy Obywatelskiej byly konflikty wewn't_trz partii
z udzialem mi~dzy innymi mlodszych jej aktywist6w i czlonk6w. Z zeznan
wynika r6wniez, ze po publikacji artykulu
Ministra Miroslawa D~
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"Dojenie Platfonny" w strukturach tej partii rozpocz~to dzialania
ukierunkowane na wyjasnienie okolicznosci wskazywanych przez Jerzego
}'
·
tym niemniej, po wszcz~ciu post~powania kamego dalszych dzialan
wyjasniajct.cych nie prowadzono. Zblizone w swojej tresci zeznanie zlozyl byly
, kt6ry nie tylko zanegowal, aby byly
posel Platformy Obywatelskiej Jan R(
mu znane jakiekolwiek okolicznosci zwict.zane z przedmiotem sledztwa, ale
dodatkowo podal ze w olaesie obj~tym post~powaniem, czyli w latach 20042005 cz~sc dzialaczy i czlonk6w Platformy Obywatelskiej pozostawala ze sobct.
W konflikcie, CO W przekonaniu swiadka moglo prowadzic do bezpodstawnych
posct.dzen o dzialalnosc sprzecznq_z prawem. W przekonaniu Jana R· - _ jednq_z
os6b uczestniczq_cych w tych wewn~trznych sporach i intrygach pozostawal jego
asystent Maciej Sz _
Majct.c na uwadze okolicznosci ujawnione w wyniku przesluchan wyzej
wymienionych os6b stwierdzic nalecy, ze zebrane w sprawie dowody w :laden
spos6b nie potwierdzily podejrzenia zorganizowania i prowadzenia przez
pelnomocnik6w komitet6w wyborczych Platformy Obywatelskiej Marcina
R1 · i Piotra W
_
·
procederu przest~pczego wyprowadzania
srodk6w fmansowych przeznaczonych pierwotnie na kampanie wyborcze do
Parlamentu Europejskiego w 2004r. oraz prezydenck:t parlamentarnct. i
sondazowct. we Wrzesni w 2005r., ani tym bardziej sugerowanego w artykule
"Dojenie Platformy" zaangazowania w tct. dzialalnosc prominentnych czlonk6w
tej partii. Z uzyskanego materialu dowodowego moze wynikac jedynie
podejrzenie ponoszenia przez tct. parti~ zawyzonych koszt6w podczas kampanii
do Parlamentu Europejskiego oraz bezprawnego przej~cia przez Marcina Rt
srodk6w finansowych od Zbigniewa 1
Zaznaczyc przy tym nale:Zy, ze z
tak zaw~zonych podmiotowo i przedmiotowo granic _czyn6w wylq_czony jest
Piotr W
.
· , w odniesieniu do kt6rego brakuje mogq_cych podlegac
dalszej weryfikacji dowod6w na jego udzial we wspomnianym procederze.
Brak potwierdzenia okolicznosci zaistnienia wspomnianego wczesniej
procederu wyprowadzariia got6wki z komitet6w wyborczych Platformy
Obywatelskiej sprawia, ze przedmiotem dalszej analizy i ocen dowodowych
mogq_ pozostawac tylko fakty wynikajq_ce z zeznan Macieja S:t
i
Zbigniewa T,
Obydwaj ci swiadkowie zostali skonfrontowani z Mareirrem

R(

ww

Odnoszq_c uzyskane w wyniku czynnosci konfrontacji informacje do
Macieja Sz1 ~
stwierdzic nalezy, co wskazal podczas czynnosci sam
swiadek, ze podawane przez niego okolicznosci mogq_ce dotyczyc zawyzania
koszt6w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego mieszczq_ si~ jedynie
w kr~gu jego podejrzen. W zakresie wszystkich podawanych przez Macieja
Sz ,
fakt6w Marcin R
zlo:Zyl wyczerpujq_ce zeznanie, kt6rych tresc
pozwala na przyj~cie; iz podmioty gospodarcze o nazwach Przeds~biorstwo
Marketingu i Wdrozen Okta sp. z o.o., Przedsi~biorstwo Wystaw i Dekoracji
Okta Zbigniew K
Signum Promotion oraz firma dostarczajq_ca
9
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materialy wyborcze zostaly zaangazowane do kampanii wyborczej z uwagi na
ich pozytywne referencje i histori~ wsp6lpracy z Platform~ Obywatelskq, zas
zasady ich wynagradzania miescily si~ w przyj~tych i akceptowanych
standardach. Wnioski nasuwaj~ce si~ na gruncie szczeg6lowej analizy zeznan
Macieja Sz· ~
przecz~ mozliwosci skutecznego podwazenia wiarygodnosci
zeznan Marcina R~
tak w odniesieniu do Przedsi~biorstwa Marketingu i
podal, ze jedynym zastrzezeniem do
Wdrozeii Okta sp. z o.o. Maciej Szj ~
tego podmiotu jest maj~cy miejsce w przekonaniu swiadka brak precyzji w
okresleniu zakresu prac, jakie firma ta miala wykonac w zwi~zku z imprez~
wyborcz~ zorganizowan~ na terenie Politechniki Warszawskiej. Z powyzszego
podejrzenia Macieja Sz _
nie wynika jednak nie, w oparciu o co mo.zna i
nalezalo by wnioskowac nawet w przyblizeniu o zaistnialym ewentualnie
przest~pstwie, a w dalszej kolejnosci o acenie zeznaii Marcina R
. tym
bardziej, ze podejrzenia tego nie potwierdzila obiektywnie osoba do tego
formalnie i materialnie upowaZniona, to jest byly skarbnik Platformy
Obywatelskiej, a aktualnie Minister Sportu i Turystyki Miroslaw D
----,
kt6ry w zakresie swoich funkcji zajmowal si~ mi~dzy innymi finansowymi
aspektami dzialalnosci Platformy Obywatelskiej. W wypadku drugiego z
wymienionych podmiot6w, Przedsi~biorstwa Wystaw i Dekoracji Okta Piotr
Kr
·. swiadek Maciej Sz: .__
wskazal na okolicznosc wielokrotnej
wyplaty wynagrodzenia za prace dotycz~ce wykonania dekoracji imprezy
wyborczej. Okolicznosc ta zostala w spos6b racjonalny wyjasniona przez
Marcina R
kt6ry zeznal, iz kolejne wyplaty z kasy Platformy
Obywatelskiej na rzecz wspomnianej firmy nast~powaly sukcesywnie nie tylko
za jednorazowe wykonanie dekoracji, ale r6wniez dalsze uslugi zwi~zane z jej
transportem, rozkladaniem i obslug~ podczas kolejnych imprez wyborczych
organizowanych przez Platform~ Obywatelsk~. R6wniez i w tym przypadku
Minister Miroslaw D
·
. nie zglosil w swoim przesluchaniu zastrzezeii w
zakresie poniesionych przez komitet wyborczy wydatk6w, co sprawia, iz
zeznanie Macieja Sz _
nie moze stanowic materialu wystarczaj~cego do
przyj~cia tezy o wyprowadzeniu z tej partii politycznej got6wki przez Marcina
R
Analogiczne wnioski nalezy wysnuc w wypadku dw6ch kolejnych
· to jest firmy Signum
podmiot6w wskazywanych przez Macieja Sz · _
Promotion i kolejnej, w przekonaniu swiadka prowadzonej przez osob~
spokrewnion~ z poslern Slawomirem Ne
, kt6re zdaniem swiadka mialy
dostarczac komitetowi wyborczemu Platformy Obywatelskiej materialy
wyborcze w ilosci mniejszej, anizeli wczesniej uzgodniona. W tym przypadku
r6wniez zeznanie Macieja Sz~ ·_
opiera si~ na wlasnych podejrzeniach,
kt6rych nie potwierdzil ani Marcin R~ _, ani tez Miroslaw D~
Pozostaj~c jeszcze przy zeznaniach Macieja Sz
_
w zakresie, w jakim
swiadek ten wskazal na podejrzenie nie dostarczania-przez te firmy material6w
wyborczych w ilosciach odpowiadaj~cych formule zam6wien, stwierdzic
wyra±nie trzeba, ze zwiq_zana z tym problematyka w og6le nie miesci si~ w
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przedmiocie sledztwa, albowiem ma jedynie wymiar cywilnoprawny i winna
byc oceniana na plaszczyznie stosunk6w gospodarczych Platformy
Obywatelskiej z jej kontrahentami. Innymi slowy, zagadnienie tego czy
wymienieni kontrahenci tej partii wywiq_zali si~ z zaciq_gni~tych wobec niej
zobowiq_zail w zakresie dostarczenia ustalonej ilosci material6w wyborczych w
w aspekcie przedmiotu prowadzonego
og6le nie dotyczy Marcina R1
post~powania karnego. W odniesieniu do wskazywanego przez Macieja
Sz1
faktu odplatnego uzyczenia dla potrzeb prowadzonej kampanii
l Marcin R
okolicznosc tq_
wyborczej samochodu przez Ig~ I
potwierdzil, wskazujq_c dodatkowo, ze pojazd ten byl uzytkowany przez niego
dla cel6w sluzbowych, zwiq_zanych z pelnionq_ funkcjq_ pelnomocnika komitetu
wyborczego Platformy Obywatelskiej podczas kampanii wyborczej do
Parlamentu Europejskiego. W zaistnialej sytuacji btakuje wi~c mozliwosci
przyj~cia za Maciejem Sz~ _·
ze fakt u.iyczenia samochodu moze rodzic
dalsze podejrzenia w zakresie ewentualnego wyludzenia got6wki z kasy
komitetu wyborczego, tym bardziej, ze swiadek Maciej Sz _
swoje
podejrzenia w tej mierze wyprowadzil z faktu, iz samochodu tego nie widzial.
W zakresie zeznan zlozonych podczas konfrontacji z Marcinem R . t
przez drugiego w wczesniej wymienionych swiadk6w, mianowicie Zbigniewa
T - l stwierdzic na wst~pie nalezy, ze podawane przez niego okolicznosci, w
odr6Znieniu do swiadka Macieja Sz er_
majq_ charakter stanowczy, w tym
nie okreslil fakt6w, kt6rych zaistnienia si~ tylko
znaczeniu, ze Zbigniew T(
domyslal i zinterpretowal je na sw6j wlasny spos6b, ale fakty wprost zwiq_zane z
przedmiotem sledztwa. w rachub~ wchodzq_ tu bowiem dwie opisane przez
swiadka sytuacje, w kt6rych rola Zbigniewa T
wpisuje si~ bezposrednio w
tresc artykulu pod tytulem "Dojenie Platformy" jako. osoby, z kt6rq_ Marcin
R
mial zawrzec dwie fikcyjne umowy cywilnoprawne, z kt6rych
wynagrodzenie zarezerwowal prawie w calosci dla siebie. W trakcie
konfrontacji Zbigniew 1
podtrzymal swoje zeznania, stwierdzajq_c
dodatkowo, ze od czasu ich zlozenia nie powziq_l w sprawie zadnych nowych
zaprzeczajq_c dwukrotnemu przyj~ciu od
informacji. Z kolei Marcin R
Zbigniewa T,
1 kwot przelewanych na j ego konto tytulem wynagrodzenia za
wykonywane prace, zeznal w odniesieniu do umowy z dnia 4 lipca 2005r., iz
przedmiot wskazanych tarn prac niekoniecznie musial pokrywac si~ z pracami
faktycznie wykonywanymi przez Zbigniewa T,
__ zas w odniesieniu do
drugiej z um6w, dotyczq_cej kwoty 3.803 zl. 30 gr., odm6wil odpowiedzi na
pytanie o szczeg6ly zwiq_zane z przekazaniem got6wki na konto Zbigniewa
T
· i rol~ w sprawie nie zidentyfikowanego przez tego swiadka eksperta.
Przed przystqpieniem do dalszej analizy i ocen zeznan zlozonych przez
swiadk6w Zbigniewa T ____ i Marcina Rt
stwierdzic na wst~pie trzeba, ze
w sledztwie ujawniono tylko jedn~ z dw6ch um6w wskazanych Zbigniewa
1
__ mianowicie umow~ datowanq_ na dzien 4 lipca 2005r. o numerze
05/07/2005. Brak drugiej w zasadzie tlumaczony moze byc podawanq_ przez
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Samego swiadka Zbigniewa T
- okolicznosci<:t przelania na jego konto
zawyzonego wynagrodzenia w rarnach zawieranych przez niego innych, nie
kwestionowanych w :laden spos6b um6w. Z powyzszego wynika nader istotna
okolicznosc potrzeby wyrainego odr6znienia dw6ch opisanych przez Zbigniewa
T< . ---. sytuacji. W pierwszej punktem odniesienia jest bowiem istniej<:tcy
realnie kontrakt na kwot~ 17.700 zl., w drugiej zas jedynie sam fakt przeplywu
finansowego zawyzonej wysokosci w zakresie przez nikogo nie
kwestionowanych stosunk6w Zbigniewa T~
_ z komitetem wyborczym
Platformy Obywatelskiej. I tak w odniesieniu do pierwszej, istniej'tcej umowy z
dnia 4 lipca 2005r. stwierdzic nalezy, iz na gruncie sprzecznych ze sob<:t zeznan
i i Marcina R
sporne jest nie zawarcie samego kontraktu,
Zbigniewa T·
ale fakt wykonania prac w nim okreslonych przez pierwszego z wymienionych
tu swiadk6w oraz dalszy los got6wki przelanej tytulem wynagrodzenia na konto
Zbigniewa T1 - -~. Odnosz<:tc mysl do kwestii tego, czy Zbigniew T<
wykonal prace okreslone w umowie Marcin R ___ zeznal, ze w trakcie
prowadzonych kampanii wyborczych przedmiot prac okre5lanych w umowach
niekoniecznie musial pokrywac si~ z pracami faktycznie wykonywanymi przez
kontrahent6w. Okolicznosc ta zostala w sledztwie potwierdzona i trudno jest
obiektywnie zakwestionowac, aby w dynamicznych realiach kampanii
wyborczych podobne sytuacje nie mogly miec miejsca. Przykladem takiego
stanu rzeczy S't chociazby umowy zawierane przez Katarzyn~ D< · __ czy
Kacpra P _.
w przypadku kt6rych byli oni wynagradzani za prace
inne niz te ustalone w umowach. Z tresci zeznania Marcina R - t wynika, ze
tak moglo byc r6wniez i w wypadku Zbigniewa 1
Zbigniew T
temu
zaprzecza, przynajmniej w tym sensie, ze w swietle jego zeznan umowa z dnia 4
lipca 2005r. z gruntu miala fikcyjny charakter i miala jedynie kreowac poz6r
prawny dla przelewu finansowego na posiadane przez niego konto. Rzutuje to
bezposrednio na zasygnalizowan<:t kwesti~ dalszych los6w wynagrodzenia.
Podczas gdy Zbigniew T\ _ twierdzi, iz po uzgodnionym zatrzymaniu dla
_ to ten okolicznosci tej
siebie sumy 1000 zl. reszt~ oddal Marcinowi R·
zdecydowanie zaprzecza, podnosz'\:.c, iz wynagrodzenie z umowy w calosci
przeznaczone zostalo dla Zbigniewa T
. Z dowodowego punktu widzenia
odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku przelewu 3.803 zl. 30 gr.,
dokonanego, jak wskazuj<:t na to wszystkie ustalenia procesowe, w rarnach innej,
swiadczyl
nie kwestionowanej umowy, na podstawie kt6rej Zbigniew T'
prace na rzecz komitetu wyborczego. Wskazane w powyzszy spos6b
rozbieznosci rzutuj<:t na kamoprawn't ocen~ zdarzen zrelacjonowanych przez
Zbigniewa T - i Marcina R
i'ierwszy z nich sld:onny jest upatrywac si~
w nich pewnego logicznego i wewn~trznie sp6jnego ciqgu, podczas gdy drugi
przeczy ich powi<:tzaniu. Wyrazona w ten spos6b konstatacja ma to nast~pstwo,
ze w sytuacji uznania wiarygodnosci zeznan Zbigniewa T·
nastqpilo by
pod
potwierdzenie podejrzen wynikaj<:tcych z artykulu Jerzego J:
tytulem "Dojenie Platformy", przynajmniej w zakresie dw6ch przeplyw6w
12
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got6wkowych. Calosciowa ocena zebranego materialu dowodowego przeczy
jednak takiej mozliwosci. Punktern wyjscia dla tego · wniosku jest pierwotne
pytanie o zakres sprawy. Jak zostalo to wskazane wczesniej przedmiot ten
przystaje w zupelnosci do tresci wymienionej wyzej publikacji prasowej, z
kt6rej wynika, ze w latach 2004-2005 Marcin R1
Piotr W:
,
zorganizowali i koordynowali proceder wyprowadzania znacznych, chociaz nie
znanych autorowi, sum z kas komitet6w wyborczych. Na gruncie zeznaii
~ oraz bylych czlonk6w Platformy
swiadk6w Ministra Miroslawa D:
i Marcina K. -- zauwazalna
Obywatelskiej Jana R
Jana A
jest, niekiedy wprost ws~azywana przez swiadk6w, konfliktowa atmosfera w
szeregach czlonk6w i aktywist6w tej partii w latach prowadzonych kampanii
wyborczych, szczeg6lnie w roku 2005r. Chociaz post~powanie kame nie moze
stanowic i nie stanowi forum dla blizszego studium stosunk6w
wewncttrzpartyjnych w jakimkolwiek ugrupowaniu politycznym, a w tym
Platformie Obywatelskiej, to jednak nie spos6b jest pominctc, iz w tym okresie,
jak r6wniez nieco p6iniej w lonie Platformy Obywatelskiej dochodzilo do
spor6w. Znajduje to pelne odzwierciedlenie w zeznaniach Ministra Miroslawa
D.
. i Jana R
, trudno jest tak:Ze okolicznosci z tym zwictzanych
nie dostrzec w zeznaniach Marcina K
i Jana A _
. Abstrahujq_c
calkowicie od zr6del tego stanu rzeczy stwierdzic jednak trzeba, iz szeroki
przedmiot sledztwa, majq_cy swoje odbicie w tresci artykulu "Dojenie
Platformy" wydaje si~ pozostawac zdeterminowany liniami podzial6w w
sam
Platformie Obywatelskiej. Zglaszaj'l_cy o przest~pstwie Marcin K
szereguje si~ w grupie os6b pokrzywdzonych decyzjami personalnymi
kierownictwa partii, powszechnie z medi6w znane Set fakty dotyczctce odejscia z
partii grupy jej czlonk6w. Na tym tez tle trudno jest zaprzeczyc zeznaniu
o mozliwosci
Ministra Miroslawa D
i bylego posla Jana R
wysuwania przez poszczeg6lnych czlonk6w partii niekiedy bezpodstawnych
posctdzeii o czyny sprzeczne z prawem. Sprowadzajq_c inysl do szerokich granic
przedmiotu sledztwa wynikajq_cego wprost z artykulu "Dojenie Platformy"
mozna zauwa:Zyc, iz nie potwierdzenie w sledztwie podejrzeii wynikaj'l_cych z
tej publikacji prasowej nie tylko przemawia za tezct Ministra Miroslawa
D
o mozliwosci wzaj emnego wysuwania przez czlonk6w partii
bezpodstawnych oskarzeii 0 wyprowadzanie srodk6w finansowych z partii, ale
tak:Ze rodzi pytanie o prawdziwosc zeznaii tych os6b, .kt6re na okolicznosci te
zeznawaly, a w tym Zbigniewa T
_, Wcttpliwosci w tej mierze pot~gujq_
zeznania innego swiadka, mianowicie Lukasza L·
, kt6ry zeznajq_c po
raz pierwszy wskazal na dwie zawarte przez siebie fikcyjne umowy, po czym
tak zlozonych zeznaii nie
podczas konfrontacji z Marcinem Rt ·
podtrzymal przeczq_c, aby na gruncie tych kontrakt6w dokonywal na jego rzecz
jakichkolwiek bezprawnych przysporzeii finansöwych. Powyzsze okolicznosci
nie mog'l_ pozostawac oboj~tne dla finalnej oceny zebranego w sprawie
materialu dowodowego, r6wniez na odcinku zeznaii zlozonych przez swiadka
13
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Zbigniewa T1
_ Biorq_c za punkt odniesienia sugerowany w artykule
"Dojenie Platformy" · zakres procederu wyprowadzania z Platformy
Obywatelskiej srodk6w finansowych, a nastE(pnie calkowity brak potwierdzenia
opisanych tarn zdarzen rodzi siE( wq_tpliwosc, czy Zbigniew T · jest
swiadkiem wiarygodnym. Jakkolwiek nie ma tutaj bezposrednich dowod6w, to
jednak pojawiajq_ce siE( wq_tpliwosci wydajq_ siE( przemawiac za przyjE(ciem
N tym przekonaniu utwierdza fakt
wiarygodnosci zeznan Marcina R
braku dowod6w na okolicznosc wspomnianego procederu w skali wynikajq_cej z
pierwotnych granic przedmiotu sledztwa i zwiq_zana z tym wq_tpliwosc, czy w
istocie dowodowo uprawnionqjest ewentualnosc przyjmowania, ze proceder ten
m6gl byl ograniczony do Zbigniewa T~
. i dotyczq_cych go dw6ch
przeplyw6w finansowych. Innymi slowy pojawiajq_ce siE( tu zastrzezenia wyraza
pytanie o mozliwosc potraktowania zeznan Zbigniewa T
· w oderwaniu od
ustalen wynikajq_cych z zeznan w zasadzie wszystkich przesluchanych w
sprawie swiadk6w, a w tym samego przedstawiciela pokrzywdzonej partii
politycznej. Zabieg taki nie wydaje SiE( dopuszczalny. Badana w sledztwie
problematyka dotyczyla sp6jnego i jednolitego przedmiotu postE(powania, co w
konsekwencji procesowo wymusza calosciowq_ i uwzglE(dniajq_cq_ wszystkie
zebrane dowody ocenE( kamoprawnq_. Na jej tle zeznania Zbigniewa T
majq_
Z punktu widzenia przedmiotu sledztwa i jego granic Charakter incydentalny, CO
w dalszej kolejnosci oslabia ich wiarygodnosc i sprawia, ze nie mogq_ one
stanowic dostatecznej podstawy do sformulowania zarzut6w wobec Marcina
R1
. Nie bez znaczenia dla tej interpretacji pozostaje okolicznosc nie
ujawnienia przez Zbigniewa T
l znanych mu fakt6w organom scigania, a CO
najmniej osobom odpowiedzialnym za finanse w Platformie Obywatelskiej, w
czasie dla tego wlasciwym, czyli W okresie poprzedzajq_cym WSZCZE(Cie sledztwa.
Majq_c na uwadze powyzsze postanowiono o umorzeniu sledztwa z powodu
braku danych dostatecznie uzasadniajq_cych podejrzenie popelnienia
przestE(pstwa, przy czym ta literalnie zaczerpniE(ta z kodeksu postE(powania
kamego formula podstawy umorzenia winna byc tu odczytana w ten spos6b, ze
sledztwo nie dostarczylo jakichkolwiek dowod6w na okolicznosc istnienia
szerokiego 1 zorganizowanego przez Marcina R ·
oraz Piotra
procederu wyprowadzania srodk6w finansowych z komitet6w
wyborczych Platformy Obywatelskiej, zas w odniesieniu do okolicznosci
wynikajq_cych z zeznan Zbigniewa T
w sprawie nie ujwaniono
wystarczajq_cych przeslanek dla uznania, ze jego zeznanie jest bardziej
wiarygodne, anizeli zeznanie Marcina R,
i tych swiadk6w, kt6rych zeznania
przesq_dzily o przeprowadzonej ocenie calego materialu dowodowego.
Z akt sledztwa wylq_czono materialy dotyczq_ce sfalszowania na niekt6rych
umowach i przynalemych do nich rachunkach podpis6w Eweliny B.
Krzysztofa P\
Wojciecha Kt
. Tomasza J
Agnieszki Cz
W .. ___, Stanislawa Ge
~
, Agnieszki B Krystiana H
t, Grzegorza G · - · t, Tomasza p, - i Slawomira
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Gr
------ ·' . __ Z zeznan tych swiadk6w nie wynikajct. bowiem w zaden
spos6b jakiekolwiek okolicznosci mogct.ce wskazywac nie tylko na to, ze osoby
te zawieraly fikcyjne umowy cywilnoprawne z kt6rych doch6d m6gl byc
przeznaczony dla Marcina R .
i Piotra W
_
. jak r6wniez
ewentualnosc tego, ze podpisy zostaly sfalszowane przez tych pelnomocnik6w
wyborczych.
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Pouczenie:
1/ Stronom przysluguje prawo przejrzenia akt sprawy i zlozenia zazalenia na
powyzsze postanowienie do sct.du /art.306§ 1 i 2 kpk, art.325a kpk/.
2/ Sct.d moze utrzymac w mocy zaskarzone postanowienie lub je uchylic i
przekazac spraw~ prokuratorowi celem wyjasnienia wskazanych okolicznosci
bct.dz przeprowadzenia wskazanych czynnosci /art.330§ 1 kpk/. Jezeli prokurator
nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, wyda postanowienie
o umorzeniu post~powania /art.330§2 kpk/. Pokrzywdzony, kt6ry wykorzystal
uprawnienia wskazane w art.306§ 1 i 2 kpk moze wniesc akt oskarzenia do sct.du
w terminie jednego miesict.ca od daty dor~czenia zawiadomienia o
postanowieniu /art.330§2 kpk, art.55§1 kpk/. Akt oskarzenia powinien spelniac
wymogi okreslone w art.55§1 i 2 kpk. Inny pokrzywdzony tym samym moze az
do rozpocz~cia przewodu sct.dowego na rozprawie g16wnej przylct.czyc si~ do
post~powania /art.55§3 kpk/.
3/ Na rozstrzygni~cie co do dowod6w rzeczowych zazalenie przysluguje
r6wniez osobie, od kt6rej odebrano przedmioty lub kt6ra zglosila do nich
roszczenie /art.323§2 kpk/.
4/ Zazalenie wnosi si~ za posrednictwem prokuratora, kt6ry wydal
postanowienie. Termin do wniesienia zazalenia wynosi 7 dni i jest zawity.
Zazalenie wniesione po uplywie tego terminu jest bezskuteczne /art.122§ 1 i 2
kpk, art.460 kpk/.
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Stosownie do tresci art.100§2 kpk i art.305§4 kpk:
11 odpis postanowienia dor~czyc pokrzywdzonemu partii politycznej Platforma
Obywatelska na adres: Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej- Warszawa ul.
Andersa 11
2/ o tresci postanowienia powiadomic zglaszajq_cego o przest~pstwie: Marcin
K
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