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Aruonzr Tnorusz Kuowsr
Dyr. Joanna Strzelecka

Dom Kultury Sródmieécie
ul.Smolna 9; 00-375 Warszawa

W zwi4zku z pismami z dnia 28 wrzei;nia, odnosz4cymi sig do rozliczenia moich aportów rzeczowych i

depozy.tów sprzEtowych podnoszE co nastEpuje:

Dyrekcja Domu Kultury Sródmieécie odmówila jakiejkolwiek partycypacji w kosztach opróZnienia magazynu i

odwiezienia mojego sprzQtu, waftego w momencie uiryczeniaprzesús 30 tys. zl. Dzipki uzytkowaniu tychurzqdzeri Dom

Kultury i Miasto Stoleczne Warszawa oszczqdzilo w ci4gu trzech lat okolo 150 tys. zl,kfóre musialyby zosfaó wydane na

wynajem urzqdzeh niezbEdnych dla wystqpów w plenerze.

W dniu 06.10.2007 oddano mi sprzEt zdewastowany, zdekapitalizowany i rozkradziony. Mimo, Ze caly

uz1'tkowany przez3lata w plenerze sprzqt ( wlqcznie z moim) byl ubezpieczony i ze érodków ubezpieczyciela odnawiany

wszystek odkupiony inwentarz uznano za wlasnoéó Domu Kultury - mnie oddaj4c zlom. I tak stracilem, zuZyte przez fe

lafa, m.in.: dwa namioty wafte lqcznie okolo 1000 PLN, dach nad scenQ wraz ze stelalem wart okolo 1,5 tys,

kompletnie zdewastowane frzy dziesiEciok4tne altany warte okolo 2,5 tys. PLN za sztukq. Oddano mi 96 ze 140 czferech

kzeseiplastykowych,piqó zoSmiu(wartych200zlza srtukq)kuf l imocuj4cychnamioty,5zTl stolówetc.,etc. . .

Na skutek umyílnego zaniedbania dopuszczono r6wnie2 do lcradziezy najcenniejszego elementu uzyczonego

sprzgtu elektroakustyaznego. Tzw. ,,kamera poglosowa" czyli,, konsola Macki" warta okolo 1500 PLN przechowywana

przezlafabezpiecznie w kabinie akustyka zostala,jak mnie poinformowano - w czasie mojej choroby- na polecenie

dyrekcji skladowana w innym, ogólnie dostEpnym pomieszczeniu. W efekcie, co potwierdza protokót zdawczo-odbiorczy,

do magazynu trafila pusta walizka !

o Wiród uzywanychprzeze mnie materialów wymieniono
1. Telefon komórkowy Nokia (nabyty w promocji - zamorfyzowany) - obecna wartoóó 0 zl
2. Wrazz kartqpamiEci 1 GB ( warloéó nowej karly to dzié ok.40 zl)
3. KarlE Blue Connect (nabyta w promocji)
4. Pótki IVAR - waftoÉó 900 PLN
5. Trzy przenoine dyski twarde USB

Ad. 1. Jednak w dniu 2l marcazazgod,qDyrekcji DKS zawarte zostalo porozumienie w wyniku,

którego przekazany przeze mnie wraz z uZywanym wówczas aparatem telefonicmym marki NOKIA

drogq cesji do Domu Kultury w roku 2003 abonament ERA GSM zostal w tym samym trybie cesji z

powrotem mi przekazany. Od tego teZ dnia osobiécie placg rachunki za ten numer.
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Ad.2 . Bylo dla mnie oczywiste, ze cesja abonamentu jest równoznaczna z cesjqsprzEtu. Tym

bardziq,2e przeztrzy lata, posluguj4c siq kupionym niegdyÉ osobiScie telefonem, nie naraaalem DKS

na wydatki zwiqzane z zakupem aparatu, a nabyty w drodze promocji ze Srodków DKS w roku 2006

kolejny model Noki, który marcu 2007 roku posiadalem, byt juz po prawie dwóch latach uZytkowania w

znaczrrym stopniu zdekapitalizowany. Po kolejnych 6 miesiqcach niemal calkowicie odmówil iuZ

posluszeistwa.

Ad. 3. To samo dotyczy Karty Blueconnect. Nablta w promocji musiala byé przeze mnie po

cesji uZytkowana leszcze przez dwa miesi4ce. Zrezygnowalem ju2 z lego abonamentu o bezuZs4ecznej

karcie zwyczajnie zapominaj4c: ale znalazlem j4na dnie szuflady i chqtnie zlom ten przekaz$E.

Roszczenie o asortyment calkowicie zamorfyzowany, zlomowany, a na dodatek

niekompatybilny ze sprzQtem uzy'tkowanym przezDom Kultury Sródmie5cie, korzystaj qcym zoperatora

PLUS GSM, wydaje mi sip co najmniej dziwne.

Tym niemniej w d4zeniu do polubownego rozstrzygniEcia kontrowersji oraz rozumiej4c, ze

pewne procedury formalne byó moZe nie zostaly tu dopelnione, proszQ o wskazanie wlaúciwej formy

formalnego wycofania tych przedmiotów ze Stanu Domu Kultury, ewentualnie wycenQ wartoéci

przedmiotowego zlomu.

4d.4. Podobnie rzecz siE ma z póikami IVAR. Zosfaly one pizeze mnie kupione ze érodków

DKS za kwotE 900 PLN w miejsce sprzEtu, który póltora roku wczeiniej ( po likwidacji biura

Sekretariatu Konkursu Teatrów Ogródkowych) wstawilem do archiwum na Smolnej. SprzEt ten (

segment, biurko, pólki drewniane) którego wartoéó znacznie przekraczala2000 zt sluZyl na Smolnej przez

póltora roku. Pólki IVAR kupilem w rozliczeniu tego sprzEtu, gdyz jego wycofywanie z Domu Na

Smolnej w moim przekonaniu naralaloby instytucjq na niepotrzebne wydatki. Zakwestionowanie tej -

podjEtej przeze mnie jako dyrektora - decyli,jest dziwne lecz miesci siE w logice zdarzeh. Nie widz4c

cefowoÉci zwracania zapewne niekoniecznie potrzebnego dzié w DKS sprzqtu, wobec braku woli

porozumienia, proponujq, w dqzeniu do polubownego rozsfrzygnigcia i tej roZnicy - okreilenie

wysokoSci finansowego roszczenie DKS w tej materii.

Ad.5 Reasumujqc: przekaztjqc zgodnie z deklaracjqz2S wrze(;nia ( po odzyskaniu danych z

dysku przetrzymywanego do tego dnia w Domu na Smolnej) dwa dyski twarde zewneÍrzne i trzeci

uszkodzony ( ale na gwarancji, która umoZliwi jego wymianE), alakZebezuZyfeczntr (acz sprawn4 chyba)

kartq blueconnecl, zwracam sig z proéb4o rozliczenie wzajemnych naleZnoÉci poptzez okreilenie kwoty

finansowego zadoíóuczynienia za skradziony i zdekompletowany sprzQt oraz ewentualnych roszczeh

DKS wzglEdem mojej osoby.

ProszE o wskazanie formalnej procedury, która umoZliwi w miarg kulturalne i uczciwe

porozumienie zamykilqce kwestig rozliczenie moich aportów i depozytów rzeczowych.

.4'17 4-*¿--



Kwrru¡q onsrón
on PRrue ANnnzs¡e TanEUSZA KrlowsrrEGo
D N r u  1 1 . X . 2 0 0 7  n o K U  N A S r q p u J A c E G o
S P  R Z [ T U :

] " .  KanrR BI ,ur  CoNNECT

2. PpznNoSNY DYSKTwARDY USB -  5O GB

3.  PnznruoSNy DYSKTWARDY USB _  90  GB

4 .  PNZExoSuy  DYSK TWARDY USB _  1 .5OGB
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