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Data: 2021-09-29 15:21Temat: Prezydium Sejmu - Odwołanie Rządu + Norymberga 2.0
 

Od: "Najda Mariusz" <fundacjatesli@interia.pl>
 

Do: listy@sejm.gov.pl; kp-pis@kluby.sejm.pl; kp-ko@kluby.sejm.pl; kp-lewica@kluby.sejm.pl; kp-

po@kluby.sejm.pl; 
 

Fundacja im. Nikoli Tesli ul. Proletariacka 3/28; 15-449 Białystok; KRS 00000443710

Do Prezydium Sejmu: Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Gosiewska, Małgorzata Kidawa-
Błońska, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski.

Do wiadomości Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich oraz Wszyscy Posłowie. 

Fundacja żąda w trybie pilnym zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Sejmu z udziałem
przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Lekarskich i Prawniczych w celu :

1. Odwołania Rządu PiS za bezpodstawne i bezprawne wprowadzenie w Polsce "Stanu Zagrożenia
Epidemiologicznego" i odwołanie  wszystkich restrykcji sanitarnych z nim związanych oraz
Natychmiastowego wstrzymania "Rządowego programy szczepień" na Covid 19 - ze względu na
ogromną liczbę ofiar.

 
W załączeniu: 

 
Bieżący Raport PZH - o zgonach i powikłaniach poszczepiennych z 14.09.21r. o 15 190
niepożądanych odczynach poszczepiennych w tym 3170 zgonach (co stanowi ok. 1%
zgłaszanych do Sanepidu).    
Raport Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców z dnia 10 czerwca 2021r o
109 627 "nadplanowych" zgonach na skutek blokady Służby Zdrowia w Polsce. 

2) Skierowanie przez Sejm (Marszałek Sejmu Elżbietę Witek) wniosków do Prokuratora
Generalnego Zbigniewa Ziobry o uchylenie immunitetów poselskich dla Premiera Mateusza
Morawieckiego i Vice-premiera i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego  oraz Ministrów  Adama
Niedzielskiego, Łukasza Szumowskiego, Mariusza Błaszczaka, Przemysława Czarnka, Mariusza
Kamińskiego w celu tymczasowego aresztowania i postawienia zarzutów karnych
o: Ludobójstwo (art. 118 kk), Terroryzm i Udział w masowym zamachu (Art. 118A) ,  Stosowanie
środków masowej zagłady Art. 120 kk  Pozbawianie Polaków wolności ze szczególnym
udręczeniem (bezprawne kwarantanny - bez dostępu do Opieki Medycznej - Art. 189
kk), Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym (Art. 156 kk) oraz
pomniejsze przestępstwa takie jak: Art. 165 kk Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego, 
Oszustwo - Art. 286, Dezinformacja - Art. 132 kk - Pełna treść artykułów karnych w załączeniu.

W załączeniu:

 

Zawiadomienie Prokuratury Krajowej przez Fundację Tesli o popełnieniu zbrodni Ludobójstwa na
Polakach przez Rząd RP za pomocą szczepionek mRNA (Rządowy Program Szczepień), które to
szczepionki są Bronią Biologiczną-Chemiczną -  z dnia 09.08.21r 
Obywatelski Akt Oskarżenia przeciwko Rządowi - złożony w Sejmie i Senacie prze Organizacje
Pozarządowe w dniu 23.07.2020r na ręce Małgorzaty Kidawy- Błońskiej 
Pismo Fundacji do Sejmu i Senatu na ręce Elżbiety Witek i Tomasza Grodzkiego z dnia 09
lutego 2021r.  o Natychmiastowe wstrzymanie szczepień "preparatami" mRNA.
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Niestety ale Kodeks Karny traktuje każde zabicie człowieka jako zabójstwo – zbrodnię. I nie ma
znaczenia czy ktoś zabija człowieka narzędziem, szczepionką czy w inny sposób np. odwołując
planowane operacje onkologiczne ratujące życie lub poprzez Paraliż Służby Zdrowia. Są to karalne
działanie gdyż skutkują nie tylko narażaniem zdrowia ludzi (dożywotnim kalectwem - Art. 156 kk)
ale przede wszystkim ich życia. A w związku z tym, że zgonów jest ogromna ilość mamy do
czynienia z ludobójstwem. Są to celowe działania rządu - ukierunkowane na wymordowanie jak
największej liczby Polaków. 

Podstawa Prawna: 

Art. 240 Kodeksu Karnego. (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. 189  pozbawienie człowieka wolności,....
lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do
ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 18. Formy zjawiskowe czynu karalnego. (Pomocnictwo) § 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. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna
osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 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. 115. Kodeksu Karnego § 20  [Terroryzm] Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn
zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat,
popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji  międzynarodowej do podjęcia
lub zaniechania określonych czynności,  3) wywołania poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu
państwa lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji  
międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. (następne "fale")

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r.

Art. 10. Tryb postępowania w sprawie wniosku o zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora 1.
Poseł lub senator nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu, z wyjątkiem
ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. 2. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie
formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła lub senatora przez organy stosujące
przymus. 3. O zatrzymaniu posła lub senatora, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie
powiadomić Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu. Na żądanie Marszałka Sejmu lub Marszałka
Senatu poseł lub senator musi być natychmiast zwolniony. 4. Wniosek o wyrażenie zgody na
zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora składa się za pośrednictwem Prokuratora
Generalnego. 

Art. 258. (Kodeks Postępowania Karnego) 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. 
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W Polsce nie ma ani jednego potwierdzonego medycznie przypadku, ani śmierci na Covid 19 tzw.
Przeziębienie - gdyż brak jest chociaż jednej sekcji zwłok, ani zarażenia wirusem Sars cov 2 (po
prostu SARS nie jest wirusem i nie można się nim zarazić gdyż jest  "Zespołem Objawów" -
Ciężka Niewydolność Płucna tzw. "Zapalenie Płuc" - nie mylić z korona-wirusami, które podobnie
jak grypa sezonowa wywołują infekcję górnych dróg oddechowych - jama ustna, nos, gardło), ani
zachorowania na korona-wirusy...  gdyż testy PCR, których Ministerstwo Zdrowia używa do ich
identyfikacji nie mają żadnego „certyfikatu zgodności” (atestu) ani prób klinicznych na ludziach w
celu wykrywania jakiegokolwiek wirusów. Ani ludzkich, ani ptasich, ani zwierzęcych - żadnych !!!

W załączeniu wyrok Sądu w Lizbonie wyrok Sądu w Lizbonie z dnia 11.11.2020r - Sygnatura akt.
Proc. Nº 1783/20.7T8PDL.L1 , w którym to wyroku można przeczytać, że oprócz tego, że
Portugalski Sąd Apelacyjny uważa testy PCR za niewiarygodne i uznaje kwarantannę jako "areszt
domowy", który może nakazać tylko Sąd na wniosek prokuratora za co przysługuje odszkodowanie
ale również inne mądre rzeczy - "o diagnozie medycznej".

„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 automatyczna, administracyjna konsekwencja wyniku badania
laboratoryjnego, niezależnie od jego rodzaju.”

Warto też wiedzieć, że wg 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. Polskie sądy administracyjne są od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej równocześnie sądami unijnymi, realizującymi wynikające z prawa UE obowiązki
stosowania tego prawa i udzielania jednostkom ochrony prawnej na podstawie norm tego prawa. 
W załączeniu link do NSA w Warszawie https://www.nsa.gov.pl/prawo-europejskie.php

A jeśli chodzi o to, że korona-wirusy są niegroźne... Dowodem na to jest między innymi - Praca
Naukowa dotycząca „Ludzkich Wirusów Koronowych” - Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015r … która to praca jest dostępna
również w Internecie - http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm_2015_048-
054b.pdf

„Obraz infekcji ludzkimi korona-wirusami został nakreślony dzięki badaniom przeprowadzonym z
udziałem zdrowych ochotników. Po zakażeniu korona-wirusami u zdrowych osób wystąpiły typowe
objawy przeziębienia, głównie nieżyt błony śluzowej nosa, a w pojedynczych przypadkach kaszel.
Objawy utrzymywały się przez okres do tygodnia, po czym samoistnie ustępowały (1, 2, 8). Dalsze
doświadczenia kliniczne potwierdziły, że wirusy te powodują stosunkowo łagodną, często subkliniczną
infekcję u dorosłych”. 

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy ostatnio Prezydent USA Donald Tramp nie byli w tej
kwestii wyjątkiem - po 3 dniach pobytu w szpitalu - po prostu wyzdrowieli.. i to bez żadnych
leków. I tak jest ze wszystkimi zarażonymi korona-wirusem !!! Takich faktów jest tysiące... a minister
zdrowia Łukasz Szumowski i Sanepid mieli wystarczająco dużo czasu od stycznie do marca 2020r (do
momentu wprowadzenia „stanu zagrożenia”) żeby sprawdzić czy „wirusy” mają taką wysoką
śmiertelność jak donosiły media czy tak jak Szumowski mówił w mediach (RMF FM), że: "wirusy są
niegroźne, epidemia sama ustąpi a noszenie maseczek jest głupotą". Zrobienie testów na pierwszych
osobach zarażonych, które wróciły z Włoch - nie zajęło by im dłużej niż 3 dni.  

Podsumowanie

Jeżeli więc Prezydium Sejmu a także Posłowie w Sejmie (w szczególności Posłowie „Prawa i
Sprawiedliwości”) nie podejmą żadnych działań zmierzających do odwołania Rządu i przerwania
dalszego Ludobójstwa w Polsce oraz aresztowania i osądzenia Morderców, którzy do tego

https://www.nsa.gov.pl/prawo-europejskie.php
http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm_2015_048-054b.pdf
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ludobójstwa doprowadzili – będziecie odpowiadać karnie za „współudział” (art. 18 kk). Mamy
nadzieję, że nie chcecie ochraniać morderców przed odpowiedzialnością karną. Wybór należy do
Was – później już go nie będziecie mieli !!!

W załączeniu oficjalne pismo Fundacji: Prezydium Sejmu 1 - Ludobójstwo Rządu PiS 29.09.2021r
-- 
Founder and President of the Foundation's 
Management Board 
Mariusz Najda
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