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1. Prokurator Okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski

Zawiadomienie o popełnieniu zbrodni przez Rządu PiS oraz wnioski o
uchylenie immunitetu i postawienia zarzutów karnych dla

Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.   

Niżej wymienione osoby 
1. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, 
2. Jarosław Kaczyński Wiceprezes Rady Ministrów
3. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury 
4. Adam Niedzielski Minister zdrowia oraz Łukasz Szumowski były minister 

Zdrowia
5. Mariusz Kamiński Minister spraw wewnętrznych i administracji,
6. Kamil Bortniczuk Minister sportu i turystyki
7. Przemysław Czarnek Minister edukacji i nauki
8. Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
9. Zbigniew Ziobro Minister sprawiedliwości

oskarżamy o to, że bezpodstawnie i bezprawnie wprowadzili w Polsce Stan Zagrożenia 
Epidemiologicznego na tzw. Przeziębienia, które co roku występują w Polsce (po 
angielsku Covid 19) a swoim Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r.
Poz. 566 (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2) – nie dopełniając swoich 
obowiązków i przekraczając swoje uprawnienia dokonali szeregu przestępstw w tym 
zbrodnie:

1. Art. 118 (Ludobójstwo). 
2. 118 A §1 § 2 § 3  (Udział w masowym zamachu §1 dopuszcza się zabójstwa, § 2  

pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym 
udręczeniem § 3 Pozbawienie konstytucyjnych praw podstawowych ( Art. 6. 
dostępu do kultury. Art. 57. wolności zgromadzeń, Art. 70. do nauki i sportu Art. 
68. ochrony zdrowia, Art. 45. sprawiedliwego procesu – Sądu Art. 65. Prawo do 
pracy Art. 53. Wolność sumienia i wyznania)  

3. Art. 189 kk Pozbawiania Wolności (bezprawne kwarantanny)
4. Art. 165 kk Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego (maseczki) 
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5. Art. 119 kk Dyskryminacji (nierównego traktowania) 
6. Art. 231 kk. Niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień  

W załączeniu CD-R :
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r.  Poz. 566 - w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 

• Praca Naukowa MDPI AG  Szwajcaria „O szkodliwości maseczek”, które 
wywołują u ludzi Ciężką Niewydolność Płucną (ang. SARS) na skutek 
niedotlenienia i zatrucia dwutlenkiem węgla (CO2) 

Uzasadnienie i podstawa prawna:

Należy zacząć od kilku podstawowych informacji prawnych,  które będą podstawą 
dalszego uzasadnienia oraz będą stanowić podstawę oskarżenia:

1. Wyrok Sądu w Lizbonie z dnia 11.11.21r.  „osoby bezprawnie zmuszane w 
Portugalii do odbycia kwarantanny będą mogły domagać się odszkodowania za 
nielegalne zmuszanie ich do pozostania w izolacji” oraz orzeczenie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie: Orzeczenia Sądów wydane w krajach 
Unii Europejskiej są uznawane automatycznie, bez konieczności przeprowadzania 
jakiegokolwiek postępowania w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W polskim 
kodeksie karnym Pozbawianie wolności jest karalne - art. 189 kk i Art. 118 A § 2

• W załączeniu (CD-R) Wyrok Sądu w Lizbonie w języku polskim Sygnatura akt. 
Proc. Nº 1783/20.7T8PDL.L1 + orzeczenie NSA w Warszawie 

 
2. Trybunał Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii  źródeł prawa : Rozporządzenie 

stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego: najwyżej stoi 
Konstytucja  , następnie ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy oraz akty 
prawa miejscowego. Najniżej w hierarchii znajduje się rozporządzenie, które musi 
wynikać z ustawy. Rozporządzenie nie może stać w sprzeczności z ustawą ani z 
Konstytucją. (Niniejszy tekst jest dostępny na stronie internetowej Trybunału 
Konstytucyjnego w katalogu Publikacje/e-publikacje, adres: 
http://www.trybunal.gov.pl/publikacje/e-publikacje 

3. Informacje Powszechnie znane, które nie wymagają dowodów: Art. 168. KPK 
(Wyłączenie udowadniania). Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To 
samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. 
Nie wyłącza to dowodu przeciwnego.

Główne punkty orzeczenia Sądu w Lizbonie są następujące:
 „Diagnoza medyczna jest czynnością medyczną, do której wykonania uprawniony jest 
wyłącznie lekarz i za którą ten lekarz ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. 
Żadna inna osoba lub organ, w tym żadna agencja rządowa lub sąd, nie ma takich 
uprawnień. Zadaniem Regionalnego Urzędu Zdrowia Azorów nie jest zgłaszanie kogoś 
chorego lub niebezpiecznego. Tylko lekarz może to zrobić. Nikt nie może zostać uznany za
chorego lub niebezpiecznego dla zdrowia dekretem lub prawem, nawet jako 
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automatyczna, administracyjna konsekwencja wyniku badania laboratoryjnego, 
niezależnie od jego rodzaju. 
„nakazywanie tzw. izolacji profilaktycznej przeciw Covid 19 jest możliwe tylko w czasie 
obowiązywania stanu wojennego lub wyjątkowego, a zatwierdzić je może jedynie 
parlament lub władza sądownicza. Próby pozostawienia obywateli na kwarantannie bez 
zachowania tych wymogów należy uznać za przypadki nielegalnego zatrzymania” 

Dozór policyjny – może zasądzić tylko Sąd na wniosek Prokuratora i jest pewnego 
rodzaju nadzorem nad podejrzanym lub oskarżonym stosowanym na wolności. W 
konkretnych przypadkach stanowi alternatywę dla tymczasowego aresztu. Dozór 
policyjny został uregulowany w art. 275 (k.p.k.) 

A skoro nie został w Polsce wprowadzony Stan Wyjątkowy – nic nie usprawiedliwia  
Rządu i Ministrów od odpowiedzialności karnej. Niestety ale Rozporządzenie Rady 
Ministrów (Stan Zagrożenia Epidemiologicznego) było sprzeczne z innymi Ustawami 
(np. o działalności gospodarczej, szkolnictwie, itp.) o czym wyraźnie mówi Trybunał 
Konstytucyjny (Miejsce w hierarchii  źródeł prawa) to na dodatek ograniczało 
konstytucyjne „prawa podstawowe” Polaków ale również „nakazywały” pozbawianie 
wolności - co jest karalne i zabronione przez Ustawę Kodeks Karny.

W tym procederze pozbawiania ludzi wolności uczestniczył Ministrowie Zdrowia, A. 
Niedzielski i Ł. Szumowski, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz 
Minister MSWiA Mariusz Kamiński i Komendant Główny Policji a w późniejszym 
czasie Wice-premier Jarosław Kaczyński (wcześniej poseł) i Mariusz Błaszczak z 
Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej      

O tych wszystkich karalnych działaniach Rządu można przeczytać w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r.: Rozdział 2 Ograniczenia określonego sposobu 
przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie. Rozdział  5  Zakaz 
organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (Minister Kultury) Rozdział 4 
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji (szkół, urzędów), zakładów pracy, 
działalności przedsiębiorców, kościołów, szpitali – oraz obowiązek zakrywania ust i nosa   

Na dodatek - na skutek kolejnych rozporządzeń Ministra Zdrowia i podległych dla 
ministra instytucji (szpitale i przychodnie lekarskie i NFZ)– zostały odwołane operacje
onkologiczne i inne operacje ratujące życie. Co skutkowało paraliżem Służby Zdrowia 
i ogromną ilością zgonów wśród chorych na inne choroby. 

• W załączeniu – Raport Polskiego Stowarzyszenia niezależnych Lekarzy i 
Naukowców o „nadplanowych ok. 110 tysięcy zgonów” - ludobójstwo Art. 118 kk   

Wszystkie te działania rządu mające na celu rzekomą ochronę ludzi przed zarażeniem 
były bezsensowne i sprzeczne z podstawową wiedzą medyczną i zdrowym rozsądkiem.
Niżej podane informacje są powszechnie znane i nie wymagają dowodów – wszyscy o 
nich wiedzą i nie trzeba ich nawet udowadniać (Art. 168 kpk). 
Należy zacząć od tego, że chorobotwórcze Wirusy i Bakterie są wszędzie: Na wysypiskach, 
śmietnikach, kanalizacji, wentylacji, drzewach, budynkach, ubraniach... roznoszą się z 
kurzem i wiatrem. Nie trzeba nawet otwierać okien żeby było ich pełno w pomieszczeniach. 
Wdychamy... zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem, owocami, warzywami – nie 
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sposób się nimi nie zetknąć. Wirusy były, są i będą. I jeżeli ktoś mówi, że „maseczki” mogą 
nas ochronić przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktoś posiada tytuł profesora 
wirusologii – to należy takie gadanie włożyć między bajki. Nie dość, że taki ktoś opowiada 
po prostu "bzdury" to na dodatek nie zna "podstaw epidemiologii".

Jako ciekawostkę warto dodać, że wirusy „mutują” - ale tylko w ramach własnego 
„gatunku”. Dlatego nigdy „korona-wirus”(który ma łagodniejsze objawy chorobowe od 
sezonowej grypy lub żadnych) nie stanie się „wirusem grypy” ani odwrotnie. Tak jak pies 
nie będzie nigdy kotem. Dlatego wszelkie twierdzenia Wirusologów o wysokiej śmiertelności
korona-wirusów jest kłamstwem (publicznym oszustwem Art. 286 kk i celową dezinformacją 
Art. 132 kk) gdyż jest to sprzeczne z podstawową wiedzą medyczną a zwłaszcza z zakresu 
genetyki (DNA). 

Więcej informacji na w/w tematy można znaleźć na stronach internetowych
1. Fundacja im. Nikoli Tesli http://fundacja-tesli.manifo.com/
2. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców 

https://psnlin.pl/#cele
3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop” 

https://stopnop.com.pl/
4. Pozaparlamentarną społeczną grupą do spraw COVID-19 https://grupac19.pl/
5. Sejmowy Komisję - Parlamentarny Zespół ds. Sanitaryzmu kierowany przez 

Posłankę Annę Marię Siarkowską.
6. Komisję Poselską „Norymberga 2.0” kierowaną przez Posła Grzegorza Brauna 

Które to informacje proszę wykorzystać w śledztwie pamiętając, że: 
• Art. 115 kk § 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik 

informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na 
zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności 
mającej znaczenie prawne.

Trudno byłoby uwierzyć, że Ministrowie w Rządzie PiS są „debilami” i nie znają tak 
prostych faktów o wirusach i medycynie lub nie byli w stanie się ich domyśleć lub 
przewidzieć. Np. to że przeziębienia występują co roku w okresie jesienno-zimowym i 
że nikt na to nie umiera. Np. Donald Tramp, A. Małysz, Premier Wielkiej Brytanii, Ł. 
Szumowski – po dwóch dniach pobytu w szpitalu – po prostu wyzdrowieli i to bez 
żadnych leków. Takich dowodów jest Miliony. Co zresztą potwierdzają badania 
naukowe. Korona wirusy mają zerową śmiertelność i tylko w przekupionych przez 
firmy farmaceutyczne Mediach ludzie umierają. Nie zmienia to faktu, że „politycy” i 
Rząd doskonale o tej „mistyfikacji” wiedzieli i w niej uczestniczyli – nie jest to dla nich
żadną okolicznością łagodzącą – podobnie jak brak znajomości prawa.  

• Art. 9 kk 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa 
uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to 
przewidywał albo mógł przewidzieć. 

• „Nieznajomość prawa – nie zwalnia z jego przestrzegania” *Ignorantia legis non 
excusat  – paremia prawnicza pokrewna do ignorantia iuris nocet oznaczająca, że 
nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna 
przepisów prawa. 
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Zbigniew Ziobro
Identyczne działania podejmował Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – 
ograniczył udział w procesach sądowych w całej Polsce – zakaz wstępu na salę rozpraw
bez maseczki – (dyskryminacja Art. 119 kk) i narażanie życia i zdrowia pracowników 
Sądów, Prokuratur i petentów. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego 

Więcej informacji na w/w tematy można znaleźć również na stronach internetowych:
1. Fundacja im. Nikoli Tesli http://fundacja-tesli.manifo.com/
2. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców https://psnlin.pl/#cele
3. Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop https://stopnop.com.pl/
4. Pozaparlamentarną społeczną grupą do spraw COVID-19 https://grupac19.pl/

• W załączeniu Praca Naukowa „O szkodliwości maseczek” MDPI AG , St. Alban-
Anlage 66, CH-4052 Basel, Szwajcaria Opublikowana 20 kwietnia 2021 i dostępna
publicznie pod adresem: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

W przypadku Zbigniewa Ziobro – jego działania są tym  bardziej karygodne, że został 
przez fundację wielokrotnie powiadomiony o Ludobójstwie jak i o szkodliwości 
maseczek.  Niestety nie podjął żadnych działań – ani zapobiegawczych w celu 
uchylenia grożącego niebezpieczeństwa dla pracowników Sądów i Prokuratur 

• Art. 207 Kodeksu Pracy § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie 
pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

ani nie podjął czynności śledczych jako Prokurator Generalny, które powinien wszcząć
z urzędu.  Są to celowe i świadome „zaniechania” Z. Ziobry – mające na celu ochronę 
członków Rządu (koalicjantów partyjnych) przed odpowiedzialnością karną. 

Od blisko 2 lat żadne śledztwo skierowane przeciwko Rządowi przez 
Fundacją Tesli nie zostało prawidłowo prowadzone a prokuratury 
umarzają dochodzenia i stosują inne matactwa w postaci „zaniechań” 
nie podejmując żadnych czynności śledczych. Choć mają taki 
Obowiązek. A Rząd PiS nadal dokonuje przestępstw i zbrodni.    

W załączeniu: 4 zawiadomienia Zbigniewa Ziobry przez fundację mailowe i pisemne 
(ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub potwierdzonych stemplem Kancelarii 
Prokuratury Krajowej – o ludobójstwie i konieczności podjęcia działań śledczych.    

•  W załączeniu: opinia prawna dotycząca Utrudniania Śledztwa Kancelaria 
Adwokacka ul. Głogowska 47a lok. 1A 60-736 Poznań https://prawo-karne-
adwokat.com.pl/utrudnianie-udaremnie-postepowaniakarnego-poznan  
Przestępstwo z art. 239 § 1 k.k. polega na podjęciu działań (zaniechań) mających 
na celu udzielenie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności 
karnej, obliczonej na udaremnienie lub utrudnienie postępowania karnego 
przeciwko tej osobie, zarówno przed jego wszczęciem, jak i w każdym jego stadium. 
Utrudnianie postępowania to również stwarzanie przeszkód, podejmowanie 
zabiegów mających negatywny na nie wpływ, co w perspektywie odleglejszej 
komplikuje ustalenie czynu zabronionego, zebranie i utrwalenie dowodów, 
udowodnieniu sprawcy winy, wykrycie oraz ujęcie sprawcy itd. oraz wymaga 
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dodatkowych czynności, angażowania zwiększonych sił i środków itp. Wystarczy 
zatem samo utrudnienie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa, 
niezależnie od ilości i jakości zebranych przeciwko niemu dowodów. Wynik 
postępowania karnego jest obojętny dla realizacji znamion tego czynu.      

Na marginesie dodam – o czym Prokuratura Okręgowa doskonale wie a już na pewno 
wie Zbigniew Ziobro jako Prokurator Generalny -  że w sprawach o zbrodnie, udział w
zorganizowanej grupie przestępczej (co najmniej 3 osoby biorą udział w przestępstwie)
prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe (nie mylić z dochodzeniem). Śledztwo prowadzi
się obowiązkowo również w sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji 
należy do właściwości sądu okręgowego. Sąd Okręgowy orzeka jako Sąd I Instancji: 
We wszystkich sprawach o zbrodnie. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

• W załączeniu – opinia prawna Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” 
ul. Joachima Lelewela 23/7 53-505 Wrocław dotycząca „dochodzenia i śledztwa”. 

Niestety ale wg Art. 189 kk oraz 118 A § 3. sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3, zaś wg Art. 118 i Art. 118A § 1. sprawca podlega 
karze od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności. Na dodatek kodeks karny traktuje takie przestępstwa jako 
„zbrodnię” i nie ma w tych sprawach żadnych okoliczności łagodzących.

• Art. 8 kk Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także 
nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Dlatego w sprawie Zbigniewa Ziobro – należy mówić o celowym i świadomym 
działaniu w ochranianiu morderców przed odpowiedzialnością karną (Art. 239 kk 
utrudnianie śledztwa) gdyż jako prokurator doskonale zna i Kodeks Karny , i Kodeks 
Postępowania Karnego, i Prawo o Prokuraturze. Gdyby podjął szybkie działania – 
polegające na tymczasowym aresztowaniu morderców i zbrodniarzy (już na początku 
wprowadzenia „stanu zagrożenia” fikcyjnej epidemii ) – nie byłoby dalszych ofiar. A 
skoro tego nie zrobił - mordercy mogli i nadal mogą mordować Polaków – więc jest 
odpowiedzialny za współudział w ludobójstwie. 

• Art. 18. KK Formy zjawiskowe czynu karalnego §  1. Odpowiada za sprawstwo nie 
tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z 
inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną 
osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie 
takiego czynu. […] § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna 
osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego 
popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając 
rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, 
szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego 
swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

• Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. §1. Sąd wymierza karę za 
podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za 
sprawstwo.  

Wskazany przepis określa wysokość kary za podżeganie i pomocnictwo do danego 
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przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy popełnienia przestępstwa i nie są 
powiązane z faktem popełnienia tego przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której 
pomocnik pomaga). Wskazane kary za podżeganie i pomocnictwo zasadniczo są tożsame z
wysokością kary grożącej osobie, która dokonałaby danego przestępstwa tj. np. jeżeli za 
przestępstwo Ludobójstwa z art 118 A  Kodeksu Karnego - jeżeli następstwem czynu 
określonego § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności  na czas
nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności. to taka kara grozi też osobie która podżegałaby do tego 
przestępstwa, bądź w nim pomagała.

Dlatego wnosimy o skierowanie przez Prokuraturę Okręgową wniosku do Sądu 
Okręgowego (Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym) o: 
1. Tymczasowe aresztowanie wszystkich w/w członków rządu.

• Podstawa prawna: Art. 258. KPK Przesłanki stosowania tymczasowego 
aresztowania § 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub 
występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej 8 lat, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu 
zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą 
oskarżonemu surową karą. § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo 
zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu 
zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo 
przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy 
popełnieniem takiego przestępstwa groził. (Następne Fale Covid)    

2. Wydanie zakazu stosowania w Polsce „kwarantann” (izolacji medycznych) oraz 
Testów PCR (Wyrok Sądu w Lizbonie z dnia 11.11.2020r.) oraz wydanie zakazu 
stosowania „maseczek ochronnych” ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia i 
zdrowia ludzi oraz natychmiastowe wycofanie ich z rynku wraz z nadaniem dla 
wyroku rygoru natychmiastowej wykonalności. 

• W dołączonej Pracy Naukowej można przeczytać, że maseczki ochronne (nawet te 
chirurgiczne) mają ZEROWĄ skuteczność w wyłapywaniu jakichkolwiek wirusów 
to na dodatek stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w postaci 
powodowania Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (ang – SARS) na skutek 
zatrucia dwutlenkiem węgla (CO2) i niedotlenienia organizmu. 

• Podstawa prawna: Art. 8. KPK Zasada samodzielności jurysdykcyjnej § 1. Sąd 
karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest 
związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. § 2. Prawomocne 
rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są jednak wiążące.

• Art. 108. KPK (Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności) § 1. Decyzji,
od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, 
gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla 
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze 
względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

3. Skierowanie do Sądu Dyscyplinarnego wniosku o Uchylenie immunitetu 
prokuratorskiego dla Zbigniewa Ziobro w celu postawienia zarzutów o współudziału w
Ludobójstwie + Udział w masowym zamachu + Pozbawianie ludzi wolności ze 
szczególnym udręczeniem + udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jego 
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tymczasowe aresztowanie. 
• W załączeniu pełna treść Art. 135. [Immunitet prokuratorski] Prawo o 

prokuraturze, które to przepisy stosuje się - § 15. Przepisy § 2-14 stosuje się 
odpowiednio do Prokuratora Generalnego.

4. Dopuszczenie do udziału w śledztwie prawnika fundacji (pełnomocnika) Radcę 
Prawnego Katarzynę Tarnawę-Gwóźdź lub wskazanego przez nią zastępcy 

• W załączeniu pełnomocnictwo Katarzyny Tarnawa-Gwóźdź

Warto też dodać, że Konstytucja reguluje również inne kwestie odpowiedzialności 
karnej Rządu za czyny, które popełnia:

• Art. 157 Konstytucji 1) Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem 
solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów. 2) Członkowie Rady 
Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność indywidualną za 
sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady 
Ministrów.(Trybunał Stanu – nie mylić z odpowiedzialnością karną). Oraz Art. 32. 
Konstytucji  1) Wszyscy są wobec prawa równi. 

To znaczy - „że nikt nie stoi ponad prawem”. I nie istnieje taki immunitet a zwłaszcza w
prawie karnym (nawet dla Premiera, który jest również funkcjonariuszem publicznym 
niższej rangi niż prezydent), który obejmuje morderców i zbrodniarzy.  

• Art. 43 Konstytucji Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają
przedawnieniu. 

Te wyżej opisane kwestie dotyczą wszystkich członków Rządu nie tylko w sprawach 
odpowiedzialności przed Sejmem ale również odszkodowawczej w Sądach Cywilnych  
(co fundacja uczyni w trybie późniejszym) oraz odpowiedzialności Karnej Art. 18 kk 
(Podżeganie i Współudział). I ani Posłowie w Sejmie ani Rząd PiS - nie mogą 
powiedzieć, że nie znali polskich przepisów karnych – to trzeba było znać !!!!   

• Art. 118A § 1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z 
powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych 
w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: 1) dopuszcza się 
zabójstwa, 2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 3) stwarza dla 
osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej 
egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki 
medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo 
karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Z poważaniem
    Najda Mariusz    

    Fundator i Prezes Zarządu

W załączeniu: 
1) Pełnomocnictwo Radcy Prawnego Katarzyny Tarnawa -Gwóźdź
2) Pełnomocnictwo Mariusza Najdy + Statut Fundacji
3)  CDR  z załącznikami - szt 1. 
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