
NASZE PYTANIA DO PROKURATURY:  
 

1. Dlaczego pan prokurator nie przeanalizował wyciągów z kont bankowych federacji?  

  

2. Dlaczego pan prokurator stwierdził, że dokumentacja Warszawsko-Mazowieckiej Federacji 

Sportu została odnaleziona i nie ma mowy o jej ukryciu, mimo że zawiera ona istotne braki?  

(taką opinię wydała m.in. biegła Ewa Sobińska)  

 

3. Dlaczego nie wszczęto śledztwa ws. ogólnych nieprawidłowości w federacji? Nie ma 

kompletnej dokumentacji, a co za tym idzie, nie ma żadnego dowodu, że pieniądze publiczne 

otrzymane przez federację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym biegła 

po zrobieniu oględzin materiałów  stwierdziła, że mnóstwo płatności na rzecz różnych 

podmiotów sportowych w marcu 2012 zostało wykonanych niezgodnie z umowami. Jak 

wiadomo, nieprawidłowości wykazała również kontrola przeprowadzona przez miasto (to 

właśnie nieprawidłowościami argumentowano rozwiązanie umowy z Warszawsko-

Mazowiecką Federacją Sportu)  

  

4. Jak to możliwe, że federacja, która w chwili zajęcia konta przez komornika miała na koncie 

1048 zł, kontynuowała swoją działalność i płaciła swoim pracownikom (zgodnie z ich 

zeznaniami) i opłacała lokal (ok. 20 tys. miesięcznie - informacja o comiesięcznym 

regulowaniu czynszu również widnieje w aktach sprawy)  

 

 

Odpowiedź na pytania 1 i 4:  

 

 Z przekazanych przez prokuratora referenta informacji wynika, iż wbrew Pana twierdzeniom 

analizował wyciągi z kont Federacji. Stan finansów Federacji według zawiadamiającego 

wskazywał na to, iż osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Federacji nie 

doprowadziły do zabezpieczenia żadnych środków na zapłatę zasądzonego odszkodowania. 

Co więcej, stan tych finansów na datę zajęcia komorniczego kont bankowych był według 

zawiadamiającego – zastanawiający i prowadził do konkluzji, iż pieniądze zostały celowo 

usunięte, aby nie można było prowadzić egzekucji. Środki na kontach bankowych (2700 zł) 

nie pozwalają na normalne funkcjonowanie Federacji, na opłacanie czynszu, kosztów 

pracowniczych i innych. Ostatnią dotację Federacja otrzymała w dniu 16 lutego 2012 r. Jak 

sam zawiadamiający przyznał nie cała dotacja miała według niego  - służyć zaspokojeniu 

potrzeb Federacji. Biorąc pod uwagę specyfikę takich umów – o dotację – na działalność 

własną Federacji pozostawało ok. 7-8 % dotacji.  

 

Według pełnomocnika zawiadamiającego nie oznaczało to, iż taka kwota miałaby pozostać na 

kontach na dzień 20.03.2012 r., jednocześnie jednak zważywszy, iż Federacja prowadziła 

dość rozległą działalność, ma liczne zobowiązania, a następna transza dotacji przewidziana 

była na 27.04.2012 r. – zawartość kont Federacji jest według treści zawiadomienia – 

zdecydowanie niewystarczająca. Komornik w dniu 30.03.2012 r. wypowiedział się, iż stan 

majątku Federacji był bardzo ubogi (monitory, komputery, drukarki, które i tak według 

wiedzy prokuratora zostały zlicytowane). Federacja nie prowadziła własnej działalności, a 

musiała płacić pensje, zaległe czynsze, opłaty , a także przekazać pieniądze poszczególnym 

związkom sportowym. Według wiedzy prokuratora zrobiła to, gdyż do tego była powołana. 



Fakt, iż przekazała z tej transzy dotacji całą kwotę na kwestie opisane wyżej – nie świadczy o 

popełnieniu przez jej przedstawicieli czynu z art. 300 § 2 kk (przemawia za tym zgodna i 

utrwalona linia orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz doktryna prawa).  

  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

 

Według stanu na czas prowadzenia w tej sprawie postępowania przygotowawczego, 

dokonano zabezpieczenia posiadanej dokumentacji i tylko taka jaka została wydana i 

zabezpieczona była dostępna (odnaleziona przez policję w trakcie przeszukania i 

zabezpieczona). To, że jak stwierdziła biegłą powołana przez Sad (w toku postępowania 

zapoczątkowanego subsydiarnym aktem oskarżenia), dokumentacja zawierała istotne braki, 

ale powyższe nie musiało świadczyć o jej celowym  ukryciu, lecz o bałaganie panującym w 

Federacji. Przynajmniej tak to wyglądało na datę zakończenia postępowania 

przygotowawczego. Późniejsze ustalenia, w toku których być może odnaleziono część 

dokumentacji nie są wynikiem nieprawidłowych ustaleń poczynionych  w toku postępowania 

przygotowawczego. 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

 

Wiąże się to z zakresem postępowania zdeterminowanym zawiadomieniem pełnomocnika 

pokrzywdzonego oraz wytycznymi Sądu Rejonowego dla Warszaw Mokotowa – wiążącymi 

prokuratora po uchyleniu pierwotnych umorzeń przez Sąd. Nadto, żadne ustalenia w toku 

postępowania przygotowawczego nie wykazywały, że Federacja nie przekazała pieniędzy 

związkom sportowym, które otrzymała od Miasta Stołecznego Warszawy. Świadczą o tym 

przesłuchania przedstawicieli wszystkich związków sportowych, przeprowadzone w 

postępowaniu przygotowawczym.  

  

 

 

 

 


