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Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6; 70-952 Szczecin
po.szczecin@ms.gov.pl Szanowni Państwo,W okresie ok. 2002 październik, listopad, grudzień byłem podwykonawcą P. Cezarego Kobylińskiego w zakresie aktualizacji i rozbudowy istniejącej bazy danych dla komórki specjalizującej się w składowaniu tarcicy w jednym z oddziałów firmy Swedwood Poslka. Mniej więcej w tym czasie wykonywałem również pracę polegające na konsultacjach w oddziałach tej samej firmy najpewniej w Stepnicy, Gorzowie i w Resku. Realizowane prace autorskie w zakresie podsystemu raportowania zostały wdrożone w jednym z wymienionych oddziałów i są były wykorzystywane w jednym lub kilku z wymienionych oddziałów tej firmy.Zakres  mojej  pracy  pokrywał  ustalenie  zakresu  wymagań  klienta,  zaktualizowanie  bazy  danych  i raportowania odpowiednio do wymagań. Wykonałem autorską pracę dla P. Cezarego Kobylińskiego (ówcześnie znany  mi  adres  zamieszkania:  ul.  Rydla  46/25,  70-783  Szczecin)  kilkukrotnie  wizytując  siedzibę  klienta, najpewniej  w  Stepnicy.  W  związku  z  koniecznością  kilkukrotnej  wizyty  zwiększyłem  za  zgodą  mojego zleceniodawcy umówioną kwotę wynagrodzenia. Wynagrodzenia nigdy nie otrzymałem w żadnej wysokości ze względu na to iż P. Kobyliński był zbyt zajęty żeby tą częścią naszej umowy się zajmować po wykonaniu mojej części. W związku z zaistniałą sytuacją powiadomiłem P. Kobylińskiego o możliwości przejęcia zobowiązania z tytułu wykonanej przeze mnie pracy bezpośrednio przez zamawiającego, zgodnie z zasadą iż wraz z wykonaną pracą  powinienem  pisemnie  przekazać  prawa  autorskie  i  majątkowe,  wystawić  rachunek  i  odebrać wynagrodzenie,  bez  czego  klient  może  wykorzystywać  mój  utwór  nielegalnie  (?).Zamiast  zgody  P. Kobylińskiego byłem wielokrotnie straszony użyciem siły wobec mojej osoby, o ile nie odstąpię całkowicie od żądań otrzymania wynagrodzenia, pomimo że klient wykorzystywał napisany przeze mnie program.  Pomimo groźby,  którą  traktowałem  poważnie,  zwróciłem  się  w  sprawie  płatności  za  usługi  do  księgowości  firmy Swedwood reprezentowanej przez P. Artura Rokickiego dn. 28 marca 2008 i na prośbę o rozliczenie prac dnia 01 kwietnia 2003 otrzymałem następującą odpowiedź: „o ile udało mi się ustalić usługa świadczona przez Pana nie  dotyczyła  oddziału  w Resku.  Najprawdopodobniej  usługobiorcą  w tym przypadku był  oddział  IVAR w Stepnicy.”. Według słów P. Kobylińskiego, a jestem pewny iż dobrze je pamiętam, nasza wspólna obecność i moja praca w miejscu siedziby klienta rzekomo "byłaby trudna do udowodnienia", a jak wielokrotnie P. Kobyliński przypominał: (moje) "zdrowie przecież jest najważniejsze"... Wielokrotnie straszony użyciem siły w przypadku ponownych prób kontaktu bezpośrednio z  klientem lub jakichkolwiek działań mających  na celu  uzyskanie płatności  za  wykonane  przeze  mnie  prace  autorskie,  dnia  2003-04-01  około  godz.  17  odbyłem  rozmowy telefoniczne  z  P.  Kobylińskim,  którą  nagrałem  na  telefonie  komórkowym,  najpewniej  o  numerze  +48 502744784  z  którego  rozmowę  odbyłem.   W  związku  z  zaistniałą  sytuacją  mam  do  Państwa  następujące pytania:
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1. Czy jeżeli nie podjąłem decyzji na piśmie o przekazaniu moich praw autorskich klientowi Swedwood, a wręcz od zakończenia implementacji mojej pracy odmawiam ich przekazania w zaistniałej sytuacji, to czy przy  wykorzystywaniu  mojej  pracy  doszło  do  naruszenia  moich  praw  autorskich?  Zaznaczam  że kontaktowałem  się  z  reprezentantem  zarządu  firmy  Swedwood,  który  moje  oświadczenie  postanowił zignorować uważając że jest to sprawa wyłącznie pomiędzy moją osobą, a osobą P. Kobylińskiego. Jeżeli tak to czy mogę zwrócić się do Państwa o niezwłoczne zabezpieczenie dowodów znajdujących się  w  firmie  Swedwood,  o  ile  jeszcze  są  one  dostępne?  Załączam  adres  klienta,  nagranie  rozmowy,  która stanowi dowód wykonywania mojej  pracy oraz nazwę pliku bazy danych, która powinna znajdować się na komputerach firmy Swedwood, która zawiera efekty mojej pracy. Załączam również źródłową bazę danych w formacie Microsoft  Access,  którą otrzymałem bezpośrednio od klienta podczas powierzenia mi zlecenia jej modyfikacji.2. Czy jeżeli otrzymywałem wielokrotne zapewnienia ze strony P. Kobylińskiego o pewności otrzymania wynagrodzenia, w istotcie nigdy go nie otrzymałem, a wręcz odmówiono mi możliwości jego otrzymania po zakończeniu wykonywania prac dla  klienta Swedwood to czy mogę czuć się oszukany w myśl przepisów o niekorzystnym  rozporządzeniu  swoim  majątkiem?  Zaznaczam  że  prace  autorskie  wspomniane  wyżej  były wykonane całkowicie i  wyłącznie przeze mnie.  Zaznaczam również że byłem całkowicie pewny otrzymania wynagrodzenia, a nawet wielokrotnie zapewniany o możliwości jego otrzymania. 3. Czy jeżeli załączone nagranie nosi znamiona przestępstwa polegającego na bezprawnym grożeniu mi siłą  czy  mogę  prosić  o  wszczęcie  postępowania  przeciwko  winnemu  możliwie  szybko  w  celu  uniknięcia ewentualnego przedawnienia jego czynu, jeżeli jest to czyn karalny? Zaznaczam że podane daty podaję na podstawie dat plików w moim komputerze, aczkolwiek nie jestem w  stanie  zapewnić  ich  dokładności  ze  względu  na  możliwość  zmiany  dat  modyfikacji  np.  na  skutek przywracania kopii zapasowych lub archiwizacji plików. Najprawdodpodobniej posiadam inne materiały, takie jak nośniki dostarczone przez Pana Kobylińskiego zawierające oryginalne dane klienta,  billingi telefoniczne operatora które te daty mogą ostatecznie wymienione daty potwierdzić.
Wykaz załączników:

1. Przedmiotowe nagranie, pochodzące z telefonu Siemens SL45i, choć to stare urządzenie i nie jestem pewny czy działa, dokładnie to samo urządzenie które zostało użyte do nagrania posiadam.  (plik o nazwie: 2003-04-01 1711 - Cezary Kobyliński.zip)
2. Kopię bazy danych w formacie Microsoft Access 2000 dostarczonej przez klienta i zmodyfikowanej modyfikowanej przeze według instrukcji klienta (plik o nazwie: Swedwood2000.zip). 3. Wiadomość od Pana Artura Rokickiego z działu księgowości firmy Swedwood potwierdzającą miejsce wykonania przeze mnie prac autorskich na rzecz firmy Swedwood w formacie Microsoft Outlook 2000.
4. Adres siedziby firmy Swedwood jaki udało mi się wydostać z archiwalnych notatek: "Swedwood Poland" S.A. Grupa Tartaki Oddział72-112 Stepnica pow. Goleniów, ul. Bolesława Krzywoustego 44woj. Zachodniopomorskie,  tel. (091) 418-86-75 , IVAR: (091) 418-88-34Liczę że moja wiadomość zostanie potraktowana odpowiednio pomimo formy wymuszonej fizyczną odległością. Nie jestem w stanie w szybkim czasie przybyć aby złożyć stosowne zeznania, jednak liczę że wymienione kwestie będą podlegać Państwa błyskawicznemu rozpoznaniu. Jeżeli  chcielibyście  Państwo  odpowiedzieć  na  którekolwiek  z  moich  pytań,  proszę  listownie.  Jeżeli chcielibyście zadać Państwo dodatkowe pytania proszę listownie lub telefonicznie  – pozostaję do Państwa dyspozycji.


