
WIARYGODNOŚĆ INFORMACYJNA ANTONIEGO MACIEREWICZA 

W Internecie na oficjalnej stronie pana posła Antoniego Macierewicza pod adresem: 

http://www.antonimacierewicz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=148 

znajdują się niepoprawne i niepełne informacje dotyczące wyniku prywatnego aktu 

oskarżenia wniesionego do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przez 

płk. Krzysztofa Polkowskiego, oficera WSI, przeciwko Antoniemu Macierewiczowi, któremu 

zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 212 § 2 kk. poprzez umieszczenie jego nazwiska 

w Raporcie. 

Jak wygląda i jak powinna wyglądać informacja posła Antoniego Macierewicza: 

Publikujemy fragmenty uzasadnień niektórych wyroków spraw dotyczących 
likwidacji WSI wygranych przez Ministra Antoniego Macierewicza. Z uzasadnień 
wynika, że Raport został sporządzony zgodnie z prawem, a prawdziwość faktów tam 
opisanych nie została skutecznie podważona. 
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Powinno być: 

Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy 
w Warszawie 
IV Wydział Karny  

 Pozew odrzucony 

Powinno być: 

 „Zgodnie z treścią przepisu art. 17 § 1 pkt 6 kpk nie wszczyna się 
postępowania, a wszczęte umarza, gdy nastąpiło przedawnienie karalności, 
z tego też względu należało umorzyć postępowanie w sprawie.” 

Ponieważ w odróżnieniu od posła Antoniego Macierewicza cenimy sobie odbiorców 
naszych informacji, dlatego dołączamy treść Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008 r. 

Ocenę wiarygodności informacji podawanych do publicznej wiadomości przez 
Antoniego Macierewicza (również zawartych w Raporcie) pozostawiamy Państwu. 

Oddzielną sprawą pozostaje profesjonalizm i przyzwoitość Radcy Prawnego Piotra Kulika, 
który reprezentował pozywającego przed Sądem w sprawie i złożył pozew przekraczając 
ustawowy termin o 19 dni. 

http://www.antonimacierewicz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=148
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POSTANOWIENIE

Dnia 18 czerwca 2008 r.

Sad Rejonowy dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie IV Wydzial Karny w

skladzie

Przewodniczacy ASR Renata Tomczak

Protokolant Magdalena Burczak

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2008 r.

w sprawie Antoniego Macierewicza

oskarzonego o czyn z art. 212 § 2 kk

w przedmiocie umorzenia postepowania

postanawia:

1. na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk umorzyc postepowanie w sprawie.

2. na mocy art. 632 pkt 1 kpk kosztami postepowania obciazyc oskarzyciela

prywatnego Krzysztofa Polkowskiego.



, I

Uzasadnienie

W dniu 6 marca 2008 r. Krzysztof Polkowski wniósl do tutejszego Sadu

prywatny akt oskarzenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi zarzucajac mu

popelnienie przestepstwa z art. 212 § 2 kk poprzez umieszczenie nazwiska

oskarzyciela prywatnego w Raporcie o dzialaniach zolnierzy i pracowników WSI

oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujacych zadania w zakresie

wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 9 lipca

2003 r. o Wojskowych Sluzbach Informacyjnych w zakresie okreslonym wart. 67

ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. "Przepisy wprowadzajace ustawe o

Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz

ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby

Wywiadu Wojskowego" oraz o innych dzialaniach wykraczajacych poza sprawy

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zhrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jak

podniósl oskarzyciel prywatny dzialanie takie ponizylo go w opinii publicznej 1

narazilo na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu.

Powyzszy raport ukazal sie w dniu 16 lutego 2007 r., opublikowany w

Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (M.P. 2007, nr

11 poz. 110). Przy czym Krzysztof Polkowski wskazal, iz z Raportem tym zapoznal

sie jeszcze tego samego dnia, kiedy zostal opublikowany - przed poludniem.

W mysl art. 212 § 4 kk sciganie przestepstwa okreslonego wart. 212 § 1 lub

2 kk odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

Zgodnie z art. 101 § 2 kk karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia

prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o

osobie sprawcy przestepstwa, nie pózniej jednak niz z uplywem 3 lat od czasu jego

popelnienia. Przy czym nalezy zaznaczyc, iz termin ten ma charakter

materialnoprawny. Materialnoprawna natura terminu przedawnienia karalnosci



oznacza, IZ z Jego koncem nastepuje, z mocy samego prawa i nieodwolalnie, w

rezultacie samego uplywu czasu kalendarzowego odpowiadajacego terminowi

przedawnienia - uchylenie moznosci ukarania za czyn przestepny. Konsekwencja

takiego charakteru terminu przedawnienia jest takze to, ze do jego obliczania nie

mozna stosowac zasad zawartych w przepisach prawa procesowego o terminach,

zas jego uplyw nalezy obliczac jedynie miara czasu kalendarzowego Oata i miesiace).

Krzysztof Polkowski jako date, w której dowiedzial sie o popelnieniu czynu

zarzucanego Antoniemu Macierewiczowi wskazal dzien 16 lutego 2007 r. Zatem

uplyw okresu 1 roku zakreslonego przez art. 101 § 2 kk zakonczyl sie w dniu 15

lutego 2008 r., a dzien 16 lutego 2008 r., przy zachowaniu kalendarzowej miary

czasu, byl pierwszym nastepujacym po uplywie ustawowego okresu przedawnienia

karalnosci. Tymczasem jak wynika z akt sprawy akt oskarzenia wplynal do

tutejszego Sadu w dniu 6 marca 2008 r. Dlatego tez nalezy stwierdzic, iz nastapilo

przedawnienie karalnosci przestepstwa zarzucanego oskarzonemu, a co za tym idzie

zachodzi negatywna przeslanka procesowa uniemozliwiajaca prowadzenie

postepowania.

Zgodnie z trescia przepisu art. 17 § 1 pkt 6 kpk me wszczyna SIe

postepowania, a wszczete umarza, gdy nastapilo przedawnienie karalnosci, z tego

tez wzgledu nalezalo umorzyc postepowanie w sprawie.

Wobec umorzenia postepowania nalezalo w mysl art. 632 pkt 1 kpk

kosztami procesu obciazyc oskarzyciela prywatnego Krzysztofa Polkowskiego.

Majac na uwadze powyzsze Sad orzekl jak w sentencji.


