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Zawiadomienie w popełnieniu zbrodni Ludobójstwa na Polakach przez

Włodzimierza Czarzastego (współudział) oraz o usiłowaniu popełnieniu zbrodni
przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy za pomocą „szczepionek”

mRNA , które to szczepionki są Bronią Biologiczną-Chemiczną co potwierdzają
badania naukowe i ogromna liczba zgonów w Polsce i na Świecie oraz inne

przestępstwa i zbrodnie 
Podstawa Prawna :

1.  Art. 309. KPK Katalog spraw, w których obowiązkowo prowadzi się śledztwo 
(zbrodnie - czyny zagrożone karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo kara
surowszą)

2. Art. 310. KPK [Terminy ukończenia, przedłużenie] § 1. Śledztwo powinno być 
ukończone w ciągu 3 miesięcy.

3. Art. 118 kk (Ludobójstwo) sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności.

4. Art. 118 A § 3 (Udział w masowym zamachu - Pozbawienie konstytucyjnych praw 
podstawowych Art. 6. dostępu do kultury. Art. 57. wolności zgromadzeń, Art. 70. do
nauki i sportu Art. 68. ochrony zdrowia,  Art. 65. Prawo do pracy Art. 53. Wolność 
sumienia i wyznania) sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3,

5. Art. 119 kk (Dyskryminacja - nierówne traktowanie) §1. Kto stosuje przemoc 
(przymus) lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z 
powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej 
lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

6. Art. 126a. (Publiczne nawoływanie do popełnienia czynu zabronionego) Kto 
publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 
118a udział w masowym zamachu, art. 119 dyskryminacja § 1, art 120–125 lub 
publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

7. Art. 32. Konstytucji  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
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równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

8. Art. 13. kk [Usiłowanie. Udolność i nieudolność] § 1. Odpowiada za usiłowanie, 
kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio
zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. 

9. Paremia prawnicza „ignorantia iuris nocet” oznaczająca, że nikt nie może 
usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów prawa.  

 
W załączeniu CD-R : 

• Pełna lista 46 Posłów Lewicy  - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy  – wersja 
papierowa + PDF

• Projekt Ustawy Lewicy o obowiązku szczepień – dostępny na stronie Lewicy
https://lewica.org.pl/aktualnosci/6974-obowiazkowe-szczepienia-na-covid-19-
lewica-domaga-sie-jasnej-deklaracji-za-lub-przeciw-od-wszystkich-sil-politycznych 

• Artykuł Polsat News z dnia 23.11.2021,  „Lewica podczas konferencji przed 
Ministerstwem Zdrowia przedstawiła plan na walkę z pandemią "stop covid". 
Posłowie chcą, aby zostały wprowadzone ograniczenia dla osób niezaszczepionych 
lub nieprzetestowanych. Okazanie certyfikatu szczepień lub negatywnego wyniki 
testu byłoby wymagane m.in przed wejściem do kina, restauracji, kościoła czy 
centrum handlowego.

• Opracowanie Prawne: „Usiłowanie” – jedna z form przestępstwa. Art. 13 § 1 k.k.   

Uzasadnienie:
Wstęp:
Należy zacząć od tego, że już od początku szczepień na Covid 19 – lekarze na całym 
świecie alarmowali o szkodliwości „nieprzebadanych preparatów mRNA” a przede 
wszystkim o ich śmiertelności. Wg ich opinii specjalistów preparaty mRNA są Bronią 
Biologiczno-Chemiczną z opóźnionym zapłonem (zgony i dożywotnie kalectw będą 
występowały jeszcze wiele lat po szczepieniach). Niestety ale te podejrzenia zostały 
potwierdzone badaniami naukowymi – wszystkie zaszczepione osoby już teraz masowo
umierają (Minister Zdrowia A. Niedzielski zataja te fakty) i w najbliższych latach będą 
umierać na Nowotwory, Udary, Zawały, AIDS itp. Wg Ministerstwa Zdrowia – w Polsce
zostało zaszczepionych ok. 20 milionów Polaków.

• w załączeniu Praca Naukowa (MDPI Open Access Journals – Szwajcaria) Białko 
kolca szczepionki mRNA wywołuje - Mutacje lub „błędy” DNA - Opublikowanej: 
13 października 2021r.) Praca Naukowa jest dostępna również publicznie pod 
adresem https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm  

We wskazanej Pracy Naukowej można przeczytać, że:
HORROR W NAUCE: Białko kolca szczepionki mRNA wnika do jąder komórkowych, 
tłumi mechanizm naprawy DNA ludzkiego ciała, wyzwala eksplozję raka, niedobór 
odporności, zaburzenia autoimmunologiczne i przyspieszone starzenie. W rezultacie do 
chromosomów wewnątrz jąder ludzkich komórek wprowadzane są następujące „błędy”, a 
wszystko to z powodu obecności białka kolczastego ze szczepionek mRNA.
Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje - Mutacje lub „błędy” w sekwencji genetycznej.
• USUNIĘCIA całych segmentów kodu genetycznego. • WSTAWIENIE nieprawidłowych 
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segmentów. • Mieszanie i dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. Błędy te, 
wyrażone poprzez podział i replikację komórek, powodują: • Eksplozja raka i guzów 
nowotworowych w całym ciele • Utrata produkcji limfocytów B i T układu 
odpornościowego (tj. wywołany niedobór odporności AIDS) • Zaburzenia 
autoimmunologiczne • Przyspieszone starzenie i skrócona długość telomerów • Utrata 
funkcjonowania złożonych układów narządów, takich jak krążeniowy, neurologiczny, 
hormonalny, mięśniowo-szkieletowy itp. • Uszkodzenie komórek przypominające zatrucie 
promieniowaniem (choroba popromienna), ponieważ komórki niszczą się od wewnątrz.

Wiele z tych efektów jest oczywiście śmiertelnych. Inni będą obciążać ofiary szczepionek 
straszliwymi wyniszczającymi urazami i wadami narządów, które będą wymagały 
interwencji medycznej przez całe życie. Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail, ekspozycja
na chemikalia żywności, mammografia, a nawet ekspozycja na światło słoneczne będą siać 
spustoszenie u osób, które przyjęły szczepionki mRNA. W efekcie oznacza to, że hamowanie 
mechanizmu naprawy DNA NHEJ przez białko kolczaste prowadzi również do skrócenia 
długości życia i przyspieszonego starzenia. Według niektórych szacunków 50% osób, którym
wstrzyknięto szczepionki zawierające mRNA, umrze w ciągu pięciu lat. Teraz mamy głębsze 
zrozumienie mechanizmów, dzięki którym mogą wystąpić te zgony wywołane szczepionką.

Innymi słowy, osoby narażone na promieniowanie 5G, badania mammograficzne, 
plastyfikatory chemiczne w produktach spożywczych i substancje rakotwórcze w 
produktach higieny osobistej (detergenty do prania, perfumy, szampony, balsamy do skóry 
itp.) nie będą w stanie naprawić uszkodzeń DNA spowodowanych przez te ekspozycje. Po 
stosunkowo niewielkich ekspozycjach zaczną mutować i rozwijać nowotwory w całym 
swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi peroksyazotynów , 
niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika, który powoduje uszkodzenia DNA w 
komórkach mózgowych i komórkach tkanek w całym ciele. Można to nawet opisać jako 
rodzaj binarnego systemu broni, w którym szczepionki mRNA osłabiają naprawę DNA, a 
ekspozycja na 5G (lub ekspozycja chemiczna w żywności) zapewnia broń, która łamie nici 
DNA i prowadzi do tego, że organizm nie jest w stanie zachować integralności genetycznej
podczas replikacja komórek. Nie trzeba wiele czasu, by wyrazić to w przerażający sposób 
fizyczny, taki jak próba wyhodowania tkanek narządów wewnętrznych na powierzchni skóry
lub twarzy, dlatego zatytułowałem dzisiejszy podcast dotyczący aktualizacji sytuacji: 
„Potwory, zombie i mutanty. ”

W związku z powyższym 
W związku z powyższym (zanim przejdziemy do zarzutów karnych przeciwko posłom 
Lewicy) żądamy od Prokuratury Okręgowej złożenia wniosku do Sądu Okręgowego 
w Warszawie (Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym) o: 

1. Natychmiastowe wstrzymanie Rządowego Programu Szczepień i 
natychmiastowe wycofanie z rynku „szczepionek” mRNA wszystkich 
producentów wraz z wydaniem komunikatów medialnych we wszystkich 
mediach (RTV, Prasa, Internet) o zakazie szczepień.

2. Podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką 
medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia.

3. Zabezpieczenie wszystkich szczepionek mRNA jako narzędzia zbrodni w celu 

3



stwierdzenia jakie toksyczne substancje zawierają. (Sygnatura dochodzenia  
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów PR.1.Ds.395.2021)

4. Tymczasowe aresztowanie wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację 
Rządowego Programu Szczepień. 

• W załączeniu – Zawiadomienie Prokuratury Krajowej (Zbigniew Ziobro + inni 
prokuratorzy krajowi) Fundacji z dnia 09.08.2021r przeciwko Rządowi RP  – O 
ludobójstwo za pomocą mRNA – gdzie jest pełna lista osób oskarżonych.

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

W przypadku napotkania ze strony Ministra Zdrowia, Premiera lub Zbigniewa 
Ziobry, jakichś „nacisków” - prosimy przyjmować je tylko na piśmie i od razu kierować 
sprawy do Prokuratury pod zarzutem „Utrudniania Działań Ratowniczych” powiadamiając 
jednocześnie Fundację Tesli.

• Art. 172 kk. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie 
niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.    

Wracamy teraz do przestępstw których dokonują posłowie Lewicy

Wg informacji prasowych Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, 
Razem) złożył w dniu 06.12. 2021r w Sejmie projekt ustawy o obowiązku szczepień.

• W załączeniu – Projekt Ustawy dostępny na stronie internetowej Nowej Lewicy 
https://lewica.org.pl/aktualnosci/6964-tak-dla-obowiazkowych-szczepien-dla-
doroslych-przeciw-covid-19 

Projekt ustawy Lewicy pt. STOP COVID ma opierać się m.in na ograniczeniach dla osób 
niezaszczepionych, kontroli paszportów covidowych oraz masowym testowaniu np. 
przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty, pracowników administracji, konduktorów i 
kontrolerów biletów. Lewica przedstawiła listę punktów, w których wymagane byłoby 
okazanie certyfikatu szczepień, ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu 
wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin: 1. Zgromadzenia i wydarzenia publiczne, 2. 
Siłownie i kluby fitness, 3. Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, 4. Hotele i noclegi 
turystyczne, 5. Gastronomia 6. Centra handlowe 7. Kościoły i miejsca kultu 8. Teatry 
9. Kina 

Jest to publiczne nawoływanie do dyskryminacji i ludobójstwa za pomocą szczepień 
mRNA  i ograniczania konstytucyjnych praw podstawowych Polaków. Te czyny 
wypełniają w 100%  znamiona przestępstwa z art. 118 A & 3, (pozbawianie praw 
podstawowych)  Art. 119 Dyskryminacja oraz  Art. 126a. (Publiczne nawoływanie do 
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popełnienia czynu zabronionego) Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu 
określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu, art. 119 
dyskryminacja. 

Natomiast - Na konferencji Prasowej w Sejmie wzięli udział następujące osoby 
Włodzimierz Czarzasty, Anna-Maria Żukowska, Wanda Nowicka, Magdalena Biejat,  
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk... gdzie po prostu wypowiadali „głupoty” a właściwie 
kłamstwa i wykazywali się całkowitą ignorancją w zakresie podstaw medycyny ale  
również polskiego prawa a szczególnie prawa karnego:

1. Morderstwo Art.148 KK – każde zabicie człowieka jest karalne i nie ma znaczenia 
czym się człowieka zbija – trucizną, narzędziem czy szczepionką. Morderstwo to 
morderstwo. A skoro po szczepieniach NOP jest ponad 3400 ( zgłoszonych) zgonów 
to znaczy, że dokonano 3400 morderstw. To samo dotyczy ciężkiego uszkodzenia 
ciała art. 156 kk. Ciężkie Niepożądane Odczyny Poszczepienne. (nie mylić ze 
sprawami odszkodowań – to są dwie oddzielne sprawy – odpowiedzialność karna i 
odszkodowawcza (cywilna).   

2. Pozbawianie wolności (bezprawne kwarantanny) Art. 189 kk i Art. 118 A & 2– 
nikogo nie można pozbawiać wolności bez wyroku Sądu. 

3. Ograniczanie konstytucyjnych praw podstawowych jest możliwe tylko w Stanie 
Wyjątkowym lub Stanie Wojennym – a takiego w Polsce nie było. Nie wolno więc 
było zamykać szkół, zakładów pracy, sportu, kultury, zgromadzeń itp. działań. 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia (o Stanie Epidemii) tak naprawdę dotyczy tylko
Służby Zdrowia. Lekarze wystawiliby więcej zwolnień L4. O czym jasno mówi 

• 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 (Uchwały samorządów) Najniżej w hierarchii znajduje się 
Rozporządzenie, które musi wynikać z ustawy. Rozporządzenie nie może stać w 
sprzeczności z ustawą ani z Konstytucją. 

5. Karalne niezawiadomienie Art. 240 kk. Karalne niezawiadomienie o czynie 
zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu 
albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 
ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu,  art. 148 zabójstwo, art. 156 
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 163 sprowadzenie katastrofy, 
art. 166 piractwo, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,.... lub przestępstwa o 
charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do 
ścigania przestępstw,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

Trudno byłoby uwierzyć, że posłowie w sejmie (nie tylko Lewicy) nie wiedzą, że tzw. 
„Przeziębienia” (po angielsku Covid) występują w Polsce co roku i nikt na nie nie umiera. 
I nigdy w sezonie grypy nikt nie wprowadzał Lockdawnów. Wszyscy już dzisiaj wiedzą, 
kto za tym wszystkim stoi - między innymi garstka polityków - czas zrobić z nimi 
porządek.

• Art. 9 kk 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od 
określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo 
mógł przewidzieć.          
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Włodzimierz Czarzasty
Niestety ale Włodzimierz Czarzasty jako jeden z Marszałków Sejmu był informowany przez
Fundację Tesli o Ludobójstwie na skutek odwołanych operacji onkologicznych – już we 
wrześniu 2020r oraz o śmiertelności „szczepionek” mRNA 
Natychmiastowe wstrzymanie szczepień mRNA Data: 2021-11-04 (w załączeniu 2 maile 
Został też uprzedzony o odpowiedzialności karnej. Niestety nie podjął żadnych działań
ani prawnych, ani administracyjnych, ani politycznych. Niestety ale nie interesuje nas 
to, że Posłowie Lewicy nie znają prawa karnego – to trzeba było znać !!!

• Nieznajomość prawa – nie zwalnia z jego przestrzegania - Paremia prawnicza 
„ignorantia iuris nocet” oznaczająca, że nikt nie może usprawiedliwiać swoich 
działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów prawa.  

Dlatego wnioskujemy o :
1. postawienie dla Włodzimierza Czarzastego zarzutów z wcześniej wymienionych 

artykułów karnych ale również z Art. 240 kk oraz Udział w masowym zamachu 
(Art. 118 A § 1) + Współudział w ludobójstwie za pomocą „szczepionek mRNA (Art.
118 kk + Art. 18 kk) wraz z tymczasowym aresztowaniem. (Art. 258 kpk)

 
• Art. 118 A § 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.

• 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.

       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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