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Zażalenie na umorzenie śledztwa Prokuratury Okręgowej
PO III Ds 8.2020

Wysoki Sądzie,

w imieniu Zrzeszenia „Dekretowiec” zaskarżamy na podstawie art. 306 § 1 i 2 
Kodeksu Postępowania Karnego decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 
18-tego maja 2021 r., którą otrzymaliśmy 28.05.2021 umarzającą śledztwo PO III 
Ds 8.2020 wcześniej PO III Ds 8.2019 oraz PR 1 Ds.385.2018 dotyczące nie 
wykonywania przez Prezydenta Warszawy na masową skalę prawomocnych 
wyroków sądowych i wnosimy o nakazanie otwarcia i poprowadzenia przez 
Prokuratora na nowo śledztwa w tej sprawie w sposób rzetelny i z należytą 
starannością poprzez wyczerpanie wszelkich środków tj. rozpatrzenie wskazanych
przez nas dowodów i przesłuchania świadków, których zeznania mogą mieć 
wpływ na wynik sprawy, czego w tym postępowaniu zabrakło.
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Uzasadnienie:

Prezydent Miasta Warszawy nie wykonuje w setkach przypadków prawomocnych 
wyroków polskich sądów, czym wprowadza stan anarchii w Urzędzie Miasta, 
czego Prokurator zdaje się nie dostrzegać.

Wyroki te wydane zostały z powodu rażącej bezczynności Prezydenta Miasta st. 
Warszawy polegającej na nie wydawaniu latami decyzji zwrotowych ani 
odszkodowawczych dotyczących odebranej Warszawiakom własności - ich 
nieruchomości. Tysiące rodzin warszawskich czeka na te decyzje powołując się na
art. 214 i 215 UGN. Zgodnie z Art.21 Konstytucji mogą oni zostać pozbawieni 
swojej własności tylko na cele społeczne lub za słusznym odszkodowaniem. W 
Wydziale Spraw Dekretowych Miasta zarejestrowanych jest ponad siedem tysięcy
wniosków, które czekają na merytoryczne rozstrzygnięcie, do którego 
wnioskodawcy mają zgodnie z KPA prawo już po miesiącu. Rozpatrywanie tych 
wniosków przez dziesięciolecia oznacza de facto odmowę do prawa własności, 
czyli rozbój ze strony Państwa Polskiego. Jak wykazała powołana w marcu 2017 
Komisja Weryfikacyjna nieruchomości te przechodzą potem w przestępczy sposób
na innych właścicieli. Skala zjawiska i długość postępowań oznacza, że Prezydent 
Miasta czeka na wymarcie całej klasy społecznej dawnych elit warszawskich !

Urząd Miasta fałszywie tłumaczy długość postępowań koniecznością zbierania 
danych o tych nieruchomościach w celu rozstrzygania, czy objęte są one 
przepisami UGN, a Prokurator wydaje się to fałszywe rozumowanie przejmować w
uzasadnieniu umorzenia.

1. Jednak zbieranie danych nie może trwać, jak w istotnej liczbie tych przypadków
dziesięciolecia !

2. Ponadto Art. 8.2 Konstytucji nakazuje stosować konstytucyjne prawo do zwrotu
lub odszkodowania we wszystkich przypadkach nie objętych szczegółowymi 
przepisami, więc szukanie latami dowodów, czy nieruchomości te podlegają pod 
warunki nałożone przez UGN nie wydaje się merytorycznie konieczne, a jako 
jedyny powód przedłużania postępowań na lata czyni z nich przestępczą farsę.

Śledztwa dotyczącego  łamaniu prawa tej skali nie wolno umorzyć bez 
przesłuchania głównego odpowiedzialnego za ten stan, jakim jest Prezydent 
Warszawy. Prokurator odmówił jednak jego przesłuchania z uzasadnieniem, że 
przesłuchany został jego zastępca – wiceprezydent Rabiej, który nie ma w tej 
sprawie pełnych kompetencji decyzyjnych. Przesłuchani zostali też urzędnicy, 
którzy wykonują jedynie polecenia i nie posiadają pełnej świadomości znaczenia 
tego łamania prawa. Prokurator Jaremko odmówił nam jednak przesłuchania 
innych świadków, pomijając w szczególności tych urzędników, którzy już nie 
pracują w urzędzie, choć to podczas ich okresu pracy zainicjowane zostały 
mechanizmy wstrzymujące wydawania decyzji. To jest wspólna ucieczka przed 
odpowiedzialnością, którą Prokurator Jaremko wydaje się nie widzieć



Wiceprezydent Rabiej przyznał w przesłuchaniu łamanie prawa oraz zaświadczył 
w zdecydowany sposób, że urząd posiadał i posiada wystarczające środki do 
uregulowania zobowiązań odszkodowawczych, których jednak z powodu nie 
wydawania decyzji nie wypłaca.

Umorzenie śledztwa dotyczącego zjawiska społecznego obejmującego całą klasę 
obywateli, kiedy zawarte w aktach same dane pochodzące z Sądów 
Administracyjnych opisują setki przypadków, w których Prezydent łamie w 
„rażący sposób” - tak wyroki sądowe – prawo,  jest bezpodstawne, bo nie 
wykonywanie wyroków sądu jest jasno określonym w art.231 kk przestępstwem !

Skala zjawiska - tysiące wniosków razy średnio jeden milion złotych wartości 
każdej z nieruchomości opisuje faktyczny możliwy materialny nacisk na organa 
władzy, który jak można podejrzewać może stać za tą skrajną decyzją. Możliwości
tej nie należy ignorować.

Zastrzegamy sobie prawo do przedstawienia szczegółowej argumentacji po 
pełnym zapoznaniu się z uzasadnieniem zaskarżonej decyzji prokuratorskiej.

W imieniu Zarządu

Zbigniew Lisiecki – Prezes Zofia Petitjean – Członek Zarządu

 

Załączniki:
1. decyzja o umorzeniu,
2. uznanie Zrzeszenia za pokrzywdzonego
3. zeznanie wiceprezydenta Rabieja






