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Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

 

Na mocy art. 304 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 30; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 413, poz. 568, poz., 1086) wnoszę o wszczęcie 

postępowania karnego przeciwko Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu o 

to, że: 

 

1. W okresie od maja do lipca 2020 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi 

osobami podejmującymi decyzje o stopniu zagrożenia epidemiologicznego na terenie 

kraju, mając świadomość konsekwencji zdrowotnych, jakie niesie ze sobą zakażenie 

Sars-Cov2 nawoływał obywateli polskich dysponujących czynnym prawem 

wyborczym do udziału w wyborach na prezydenta RP, wprowadzając tych obywateli w 

błąd, co do rzekomo niskiego stopnia zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z 

udziału w tych wyborach, zapewniając, że zakażenie Sars-Cov2 nie ma charakteru 

powszechnego i nie stwarza niebezpieczeństwa oraz, że epidemia ma charakter 

zanikający, przez co umyślnie naraził nieograniczony krąg osób na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o przestępstwo 

z art. 160 kk. 

2. W okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r., jako funkcjonariusz publiczny pełniący 

funkcje Prezesa Rady Ministrów RP działając wspólnie i w porozumieniu z innymi 

osobami podejmującymi decyzje o stopniu zagrożenia epidemiologicznego na terenie 

kraju, przekraczając swoje uprawnienia na skutek naruszenia przepisów Konstytucji RP 

działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego przez wydanie bezprawnych i 

nieuzasadnionych decyzji skutkujących ograniczeniem prowadzenia działalności 

gospodarczej, pozbawieniem możliwości osiągania dochodów przez osoby prawne i 

fizyczne oraz ograniczaniem im możliwości pobytu i przemieszczania się w konkretnie 

oznaczonych miejscach, bezzasadnie doprowadzając do negatywnych zjawisk 

gospodarczych oraz znacznego obniżenia poziomu życia i bezpieczeństwa 

ekonomicznego obywateli RP tj. o przestępstwo z art. 231 kk. 

3. W okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r., jako funkcjonariusz publiczny pełniący 

funkcje Prezesa Rady Ministrów RP działając wspólnie i w porozumieniu z innymi 

osobami sprowadził powszechne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia obywateli RP 

oraz mienia w wielkich rozmiarach działając w okolicznościach skutkujących 

odpowiedzialnością za podejmowane decyzje ograniczające zakres prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz swobody obywatelskie na terenie kraju, skutkujące 



znacznym obniżeniem poziomu ekonomicznego społeczeństwa, prowadzące 

wielokrotnie do stanu ubóstwa, głodu i niemożności zaspokojenia podstawowych 

potrzeb życiowych oraz wymuszonej likwidacji działalności gospodarczej realizowanej 

przez osoby prawne i fizyczne tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt. 5 i § 3 kk. 

 

Uzasadnienie: 

W okresie od maja do lipca 2020 r. Mateusz Morawiecki podczas wieców wyborczych na 

terenie kraju, mając świadomość konsekwencji zdrowotnych, jakie niesie ze sobą zakażenie 

Sars-Cov2 nawoływał obywateli polskich dysponujących czynnym prawem wyborczym do 

udziału w wyborach na prezydenta RP, wprowadzając tych obywateli w błąd, co do rzekomo 

niskiego stopnia zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z udziału w tych wyborach, 

zapewniając, że zakażenie Sars-Cov2 nie ma charakteru powszechnego i nie stwarza 

niebezpieczeństwa oraz, że epidemia ma charakter zanikający, przez co umyślnie naraził 

nieograniczony krąg osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu.  

 

Podczas tych wieców i spotkań z wyborcami wyraźnie zaznaczał, że cyt.; „Ja cieszę się, że 

coraz mniej obawiamy się tego wirusa i to jest dobre szanowni Państwo, bo on już jest w 

odwrocie, już teraz nie trzeba się go bać, trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca, będą 

zachowane wszystkie wymogi sanitarne, nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. 

Wszyscy zwłaszcza seniorzy nie obawiajmy się, to jest ważne żeby móc kontynuować tą 

sprawiedliwą linię rozwoju”.  

 

Należy również zauważyć, że nie używał przy tym maseczki ochronnej podtrzymując przy tym, 

że używanie jej jest bezzasadne. 

 

W tym czasie WHO wyraźnie informowało o kolejnych masowych zachorowaniach i 

olbrzymiej liczbie zgonów na całym świecie. Również nie było mowy o wygaszaniu się 

pandemii, wręcz przeciwnie wszystkie wskaźniki mówiły jednoznacznie, że pandemia się 

rozwija i że w najbliższym czasie nie ma mowy o jej wygaśnięciu, a tym bardziej o terminie 

powstania skutecznej szczepionki.  

 

W związku z tym biorąc pod uwagę te fakty śmiało można stwierdzić, że zagrożenie 

spowodowania nieodwracalnych skutków rozprzestrzeniania się Sars-Cov2 było olbrzymie, ale 

wkalkulowane z premedytacją w straty ludzkiego życia i zdrowia na poczet frekwencji w 

wyborach.  

 

Należy również z całą stanowczością wziąć pod uwagę ilość wykonywanych testów w tym 

okresie, które w stosunku do wykonywanych już po wyborach — była żenująco niska. 

Zgromadzone materiały dowodowe ogólnodostępne, z jakich wnoszący/ wnosząca niniejsze 

zawiadomienie żąda przeprowadzenia dowodów nie pozostawiają żadnych złudzeń i 

wątpliwości, co do charakteru tych działań oraz ich celowości.  

Przeprowadzenie w/w dowodów wymienionych w punktach, na jakie powołuje 

zawiadamiający/ zawiadamiająca pozwoli zapewnić prawo do sprawiedliwego procesu oraz 

obrony w niniejszej sprawie, jakie gwarantuje jego osobie art. 42 i 45 Konstytucji RP a także 

ratyfikowanym przez RP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich I Politycznych otwarty 

do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) i 

ratyfikowaną przez RP Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 

3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284). 



 

W okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r., jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcje 

Prezesa Rady Ministrów RP działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami 

podejmującymi decyzje o stopniu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, 

przekraczając swoje uprawnienia na skutek naruszenia przepisów Konstytucji RP działał na 

szkodę interesu publicznego i prywatnego przez wydanie bezprawnych i nieuzasadnionych 

decyzji skutkujących ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, pozbawieniem 

możliwości osiągania dochodów przez osoby prawne i fizyczne oraz ograniczaniem im 

możliwości pobytu i przemieszczania się w konkretnie oznaczonych miejscach, bezzasadnie 

doprowadzając do negatywnych zjawisk gospodarczych oraz znacznego obniżenia poziomu 

życia i bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli RP oraz sprowadził powszechne 

niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia obywateli RP oraz mienia w wielkich rozmiarach 

działając w okolicznościach skutkujących odpowiedzialnością za podejmowane decyzje 

ograniczające zakres prowadzonej działalności gospodarczej oraz swobody obywatelskie na 

terenie kraju, skutkujące znacznym obniżeniem poziomu ekonomicznego społeczeństwa, 

prowadzące wielokrotnie do stanu ubóstwa, głodu i niemożności zaspokojenia podstawowych 

potrzeb życiowych oraz wymuszonej likwidacji działalności gospodarczej realizowanej przez 

osoby prawne i fizyczne. 

 

W tym okresie wbrew konstytucji a przede wszystkim wbrew art. 22 KPR, jaki mówi o zasadzie 

wolności gospodarczej, w którym wyraźnie jest napisane, że ograniczenie wolności 

działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny 

interes publiczny - Prezes Rady Ministrów zmieniając całkowicie front walki z 

rozpowszechnianiem się Sars-Cov2 z okresu przed wyborami prezydenckimi polecił 

zamknięcie wielu sektorów gospodarczych pozostawiając wielu właścicieli firm bez 

jakiekolwiek pomocy, lub wątpliwej pomocy, a skutki tych działań doprowadziły do wielu 

bankructw, upadków firm, utraty majątków jak również utraty życia w wyniku samobójstw. W 

tym samym czasie wprowadzając w błąd opinie publiczną za pomocą środków masowego 

przekazu, co do udzielanej pomocy dla wszystkich przedsiębiorców - w okresie 3 i 4 kwartału 

2020 r. oraz 1 kwartału 2021 r. Nadużywając swojego stanowiska służbowego i wykorzystując 

do tego instytucje typu Policja, Sanepid, Urząd Celno-Skarbowy, Państwową Inspekcję 

Handlową, a nawet Straż Pożarną - Prezes Rady Ministrów wydał polecenie dławienia 

nieposłuszeństwa społecznego wynikającego wprost z ludzkiej rozpaczy i groźby 

powszechnego głodu.  

 

Stwierdzić należy, iż do chwili obecnej w całym kraju przeprowadzane są bezprawne i 

nieuzasadnione masowe kontrole nakładające się na siebie przez różne instytucje, co również 

nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawych.  

 

(por. Wyrok Wojewódzkiego Administracyjnego Sądu w Opolu z 27 października 2020 r. (II 

SA/Op 219/20), Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11.12.2020 rok II SA/Sz 765/20) 

 

 

 

Ponadto przedsiębiorcy Ci pozostawieni bez środków do życia dla siebie, swoich rodzin oraz 

swoich pracowników oraz ich rodzin zamiast wspomnianej rzekomej pomocy są zastraszani 

przez Urzędników Państwowych, nakłada się na nich bezprawne kary administracyjne oraz 

zakazy prowadzenia działalności na nawet bezpodstawnie aresztuje pod przykrywką art. 165 

k.k.  

 



Pozostawieni bez pomocy przedsiębiorcy są w wolnym i demokratycznym kraju nękani, 

zastraszani, prześladowani i represjonowani. 

 

Powyższe działania doprowadziły do wielu tragedii, utraty całego dorobku życia, życia i 

zdrowia, a żniwo tych działań niesie za sobą o wiele gorsze skutki niż sama Pandemia. W 

załączeniu dołączono przykładowe materiały z opisanych wyżej zdarzeń mającym miejsce w 

wyniku tych bezprawnych i mających represyjny i bezprawny charakter poleceń, zdarzeń i 

działań. 

 

Prezes Rady Ministrów również w okresie od marca 2020 roku do lutego 2021 roku 

wprowadzał w błąd obywateli pod przykrywką stanu epidemii o braku możliwości 

organizowania zgromadzeń, na jakich obywatele wyrażać chcieli swoje niezadowolenie z 

rządów, jakie prowadzi jego Partia. W stosunku do obywateli nieposłusznych, którzy byli i są 

świadomi, że zgromadzenia spontaniczne nie mogą zostać zakazane przy ogłoszonym stanie 

epidemii używał Policji do ich represjonowania, gazowania a także pałowania i nierzadko 

bezpodstawnego zatrzymania, co miało na celu wprowadzenie ogólnego posłuszeństwa 

obywateli i pokazanie im, że władza nie ugnie się i będzie działała wbrew prawu tylko po to, 

aby osiągnąć swój cel a Polakom pozując, że prawo jest prawem, ale sprawiedliwość musi być 

po jego stronie.  

 

Powyższe stanowisko zawiadamiającego/ zawiadamiającej w zakresie bezprawnie 

wprowadzonego zakazu zgromadzeń potwierdzają liczne wyroki Sądów Powszechnych, jakie 

jednomyślnie stwierdziły, iż Rada Ministrów nie posiada prawa do zakazania zgromadzeń 

spontanicznych w czasie ogłoszonego stanu epidemii gdyż takie zgromadzenia mogłyby być 

zakazane jedynie w czasie ogłoszonego stanu wyjątkowego.  

 

Tożsama sytuacja była z wprowadzaniem zakazu przemieszczania się od godziny 19:00 dnia 

31 grudnia 2020 roku do godziny 6:00 dnia 01 stycznia 2021 roku na podstawie Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i użycia formacji Policji do 

represjonowania obywateli, jacy tego bezprawia nie mieli zamiaru przestrzegać.  

 

(por. Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sygn. akt II W 539/20, Wyrok Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia, sygn. akt.  IV W 455/20, Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-

Śródmieścia, sygn. akt V W 1083/20 

 

Stwierdzić w tym miejscu, iż zgodnie z prawem nawet w stanie epidemii funkcjonariusz 

publiczny, jakim jest Prezes Rady Ministrów jest zobowiązany przestrzegać prawa a nie jak 

wynika z powyższego uzasadnienie nagminnie je łamać.  

 

 

W tym miejscu zasadnym będzie przywołanie formuły Radbrucha, – która głosi, że jeśli norma 

prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex 

iniustissima non est lex) i stwierdzić, iż prawo głoszone przez Prezesa Rady Ministrów oraz 

innych funkcjonariuszy publicznych nie może stanowić prawa a jego wadliwe wprowadzenie 

nie może obwiązywać a tym samym represje, jakie na podstawie niego są prowadzone są 

bezprawne.  

 

Na tej podstawie wnoszę o ściganie i ukaranie sprawców tych działań, które są sprzeczne z 

prawem.  



  


