
Biłgoraj, dnia  25.06.2018r. 

Adam Stadnicki 

................................ 

............................... 

................................. 

do: 

Prokuratura Rejonowa w Zamościu 

22-400 Zamość 

ul. St. Wyszyńskiego 2 A 

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

 

 Na podstawie art. Art. 212. KK oraz Art. 234 KK zawiadamiam o popełnieniu 

przestępstwa w miejscowości Biłgoraj na moją szkodę, przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 

w Biłgoraju, w osobie Pana Ireneusza Rycyka oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie 

postępowania przygotowawczego. 

 

 "Zgodnie z Art. 212 KK, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub 

właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania 

potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za 

pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku." 

 
Zgodnie z Art. 234. KK, kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach 
o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub 
przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów 
zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 

 

Uzasadnienie 

 



Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju dnia 31.10.2016 wydał błędną decyzję i odmówił 

umorzenia zaległości finansowej w prowadzonym wobec mnie postępowaniu nr 0603-

SW.4331.11.2016. Za pomocą Rzecznika Spraw Obywatelskich oraz Sądu Administracyjnego 

w Lublinie decyzja ta została uchylona także do organu Izby Skarbowej, który podtrzymał 

ową decyzję. Obecnie składane są kolejne odwołania w tej sprawie. 

 

Dnia 12.04.17 złożone zostało do Prokuratury Rejonowej Biłgoraju pierwsze pismo z 

zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez osobę Naczelnika US w Biłgoraju (zał. nr 

1).  Z uwagi na pełnioną funkcję Naczelnika US w Biłgoraju, sprawa została przeniesiona do 

Janowa Lubelskiego.  

Naczelnik US w Biłgoraju stosował odnośnie mojej osoby zwroty typu "Niech się cieszy że 

żyje", które nie są godne postawy jakiegokolwiek urzędnika w oficjalnych pismach 

urzędowych. Pomimo uznania przez prokuratora wypowiedzi Naczelnika US za bardzo 

niestosowną, odmówiono nam wszczęcia śledztwa (zał. nr 2), ponieważ prokurator uznał, że: 

"Ireneusz Rycyk poniósł konsekwencję tego zachowania gdyż zwrócono mu uwagę. 

Zamieszczenie w/w słów w piśmie było niestosowne i negatywnie świadczy o fachowości i 

kompetencjach urzędnika który pismo to podpisał... Z tego względu powyższe zachowanie 

naczelnika nie może stanowić podstawy jego odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 

231 k.k., może ono jednak stanowić podstawę jego odpowiedzialności służbowej i 

dyscyplinarnej a z pisma DIS w Lublinie z dnia 19.07.2016 wynika, że Ireneusz Rycyk poniósł 

konsekwencję tego zachowania gdyż zwrócono mu uwagę. " 

Owe naruszenie prawa skończyło się tylko upomnieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w 

Biłgoraju przez Dyrektora Izby Skarbowej i nie zostały wyciągnięte wobec Jego osoby żadne 

konsekwencje (Naczelnik pomimo złamania prawa, dalej występuje w sprawie jako strona i 

sprawuje swoje funkcje także wobec mojego postępowania). Ponadto Dyrektor Izby 

Skarbowej w Lublinie obiecał w swoim piśmie z przeprosinami, że "wszelkie nie 

merytoryczne kwestie zawarte w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju nie 

będą miały na treść decyzji kończącej postępowanie odwoławcze" a wg prawników, kwestie 

te mają ogromny wpływ na wydanie niekorzystnej wobec mojej osoby decyzji.  

W piśmie procesowym z dnia 19.07.2017 (zał. nr 3) także Rzecznik Spraw Obywatelskich 

zwrócił uwagę na nieprawidłowe zachowanie Pana Rycyka pisząc, że:  

"Naczelnik w sposób absolutnie niedopuszczalny powołał się na plotki, pogłoski oraz 

przytaczał wypowiedzi usłyszane w lokalnym środowisku typu - niech się cieszy, że żyje. 

Uwagi te jednoznacznie zmierzały do przekonania organu drugiej  instancji o konieczności 

odmowy udzielenia skarżącemu ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego". 

Obecnie Naczelnik US w Biłgoraju kolejny raz złamał prawo i na moją szkodę nie zastosował 

się do Art. 212. KK oraz Art. 234. KK. W swoim piśmie z dnia 01.03.2018 kierowanym do 

Dyrektora IS w Lublinie (zał. nr 4), Ireneusz Rycyk napisał: 

"W dniu 07.03.2017 miała miejsce próba wyłudzenia pieniędzy przez Pana Stadnickiego 

nienależnej nadpłaty wynikającej z zeznania za 2016 rok. Jak ustalono w trakcie czynności 



sprawdzających pan Stadnicki nie udokumentował wydatków na cele rehabilitacyjne w 

wysokości 2280zł- uszczuplenie w kwocie 410zł." 

Naczelnik US w Biłgoraju doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że jestem osobą 

niepełnosprawną na głowę od dnia przeżytej katastrofy drogowej (nie od zawsze) i nie znam 

jeszcze wszystkich praktyk oraz prawa odnośnie korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Gdybym 

wiedział, że muszę zbierać dokumenty potwierdzające swoje wydatki dotyczące rehabilitacji 

na pewno zachowałbym wszystkie dokumenty dotyczące poniesionych kosztów. Po 

wyjaśniającej rozmowie z pracownicą US w Biłgoraju zwróciłem część ulgi rehabilitacyjnej 

ponieważ nie zachowałem wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione koszty. 

Oskarżenie przez Naczelnika US w Biłgoraju i użycie formy "wyłudzenia zeznania za 2016r" 

jest bardzo niestosowne i kolejny raz potwierdza negatywne nastawienie urzędnika do mojej 

sprawy co ma ogromny i negatywny wpływ także na postrzeganie mojej osoby w Izbie 

Skarbowej oraz Sądzie Administracyjnym, w którym prowadzę swoje sprawy. Mam nadzieję, 

że tym razem także Prokuratura wyznaczy konsekwencję za bezpodstawne oskarżenie o 

wyłudzenie przez osobę niepełnosprawną na głowę, cierpiącą min. na padaczkę, amnezję, 

ograniczenie zdolności umysłowych i utrudnienia w kontaktach interpersonalnych. Wg 

definicji "wyłudzenie to przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym" i nie ma to nic wspólnego z 

moją postawą (w zał. nr 5 przesyłam główne dowody dot. mojej niepełnosprawności głowy 

oraz niezdolności do pracy). 

 

 Mam wielką nadzieje, że sprawa naruszenia przez kolejny raz Art. 212. KK i Art. 234 KK 

przez Naczelnika US w Biłgoraju nie zostanie tylko "zamieciona pod dywan" tak jak w 

Prokuraturze z Janowa Lubelskiego, która prowadziła pierwszą sprawę. Główny argument 

Janowskiej Prokuratury mówiący, że "Ireneusz Rycyk poniósł konsekwencję tego zachowania 

gdyż zwrócono mu uwagę" jest kompromitacją urzędu Prokuratury w Polsce. Dodam także, 

że wypowiedzi i komentarze Naczelnika US w Biłgoraju są ogromnie ważne dla mojej osoby i 

prowadzonych przeze mnie postępowań w sprawie tzw. "ulgi meldunkowej" i mam nadzieje, 

że za każde zdanie nie zgodne z prawem w wypowiedzi Pana Rycyka, zostaną w końcu 

wyciągnięte należyte konsekwencję.  

 

  

 Szczegóły opisanej sprawy i kontaktu z Naczelnikiem US w Biłgoraju postaram się 

opowiedzieć dokładnie podczas wizyty u Państwa. Mam jednak nadzieje, że powyższy opis 

sytuacji i zaprezentowana postawa pracownika urzędu, wystarczy aby wszcząć postępowanie 

w tej sprawie, ponieważ działanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju są celowo i 

bezzasadnie kierowane w moją stronę, godząc w godność mojej osoby mającą statut osoby 

niepełnosprawnej i naruszając podstawowe prawa oraz wolności obywatela. 

         

 



(podpis pokrzywdzonego) 

 

 

Załączniki: 

1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z dnia 12.04.17 złożone do Prokuratury 

Rejonowej w Janowie Lubelskim  

 

2. Odmowa wszczęcia śledztwa z powyższego zawiadomienia przez Prokuraturę Rejonową w 

Janowie Lubelskim. 

 

3. Piśmie procesowe Rzecznika Spraw Obywatelskich  z dnia 19.07.2017  

 

4. Pismo Naczelnika US w Biłgoraju  z dnia 01.03.2018, kierowane do Dyrektora IS w 

Lublinie. 

 

5. Główne dowody dot. mojej niepełnosprawności i niezdolności do pracy po przeżytej w 

2013r katastrofie drogowej. 

 

6. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Panią Krystynę Rycyk złożone do 

Prokuratury w Zamościu. 
 

 


