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Warszawa, 29 marca 2021 r. 

 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-

Śródmieście  

w Warszawie 

ul. Krucza 38/42 

00-512 Warszawa 

 

 

    Zawiadamiający: Grzegorz Braun 

       Artur Dziambor 

                                  Dobromir Sośnierz 

       Michał Urbaniak 

                 Posłowie na Sejm RP 

                 ul. Wiejska 4/6/8 

                 00-902 Warszawa  

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 Działając w imieniu własnym, w oparciu o przepis art. 304 § 1 k.p.k., zawiadamiam o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza 

Morawieckiego, który spowodował śmierć dziesiątków tysięcy obywateli Rzeczypospolitej oraz 

spowodował gigantyczne straty majątkowe  - czym wypełnione zostały znamiona przestępstwa z art. 

165 § 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego. 

Składając niniejsze zawiadomienie, wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego i 

podjęcie niezbędnych czynności dowodowych celem ustalenia czy zachowanie sprawcy istotnie 

wypełnia znamiona czynu zabronionego i ściganie celem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności 

karnej. Jednocześnie wnoszę o informowanie mnie o przeprowadzanych w ramach postępowania 

czynnościach oraz o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania, w szczególności w 

przesłuchaniu ewentualnych świadków, innych pokrzywdzonych i ustalonych w toku postępowania 

podejrzanych. 
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UZASADNIENIE 

 

Pan Mateusz Morawiecki jako Prezes Rady Ministrów wiosną 2020 r. rozpoczął, wspólnie ze 

wszystkimi swoimi ministrami, a zwłaszcza z ówczesnym minister zdrowia Łukaszem Szumowskim, 

przy wsparciu całego obozu politycznego tzw. “Zjednoczonej Prawicy” tzw. „walkę z koronawirusem 

SARS-COV-2”, który powoduje chorobę COVID-19. Walka ta, która trwa po dzień dzisiejszy, polega 

w głównej mierze na wydawaniu rozporządzeń na podstawie ustaw, które powodują zakłócenia 

normalnego życia społecznego i gospodarczego w Polsce poprzez wprowadzanie tzw. 

“lockdownów”, które paraliżują polską gospodarkę oraz na przerzuceniu wszystkich sił polskiego 

systemu ochrony zdrowia na walkę z jedną chorobą, a przez to odciągnięciu lekarzy z frontu walki z 

innymi. Wszystko w celu “zduszenia wirusa”. 

To, że efekty zwalczania koronawirusa są żadne widać, gdy spojrzy się na liczbę śmierci na 

głowę mieszkańca z jego powodu, która jest w Polsce wyższa niż w Szwecji (1,372 do 1,321) i 

praktycznie równa, a przy obecnych trendach za miesiąc będzie większa niż w Brazylii (1,372 do 

1,454), które tej „walki” nie prowadziły lub prowadziły w minimalnym zakresie. (stan na 28 marca 

2021 r. - https://www.worldometers.info/coronavirus/)  

Podobne przykłady nieskuteczności walki z wirusem widać na przykładzie województwa 

warmińsko-mazurskiego, które stało się pierwszym województwem, z którego rząd wycofał 

poluzowane obostrzenia i od 27 lutego ponownie wprowadził lockdown, który trwa tam już blisko 4 

tygodnie. Wbrew planom rządu zaostrzenie restrykcji nie zadziałało, a wzrost zakażeń nie został 

wygaszony, wręcz przeciwnie! Gdy poluzowano obostrzenia średnia dzienna liczba zakażeń wynosiła 

603, a od momentu, gdy wprowadzono lockdown średnia dzienna liczba zakażeń wynosi już 860. 

(stan na 28 marca 2021 r.) 

Wielotygodniowa blokada gospodarki i życia społecznego spowodowała trudne do 

oszacowania straty. Z danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że każdy dzień 

zamknięcia gospodarki kosztuje ok. 1,3 mld zł, a według Krzysztofa Poznańskiego, dyrektora 

zarządzającego Polskiej Rady Centrów Handlowych: “dotychczasowe 15 tygodni lockdownów 

spowodowało straty w obrotach sklepów i usług przekraczające 33 mld zł”. 

(https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa) 

 Co więcej wiele wyroków sądów wskazuje na to, że obostrzenia wprowadzane przez rząd 

pana Mateusza Morawieckiego na podstawie rozporządzeń są w dużej mierze niekonstytucyjne. Jak 

wskazał WSA w Opolu z dnia 27 października 2020 r. (II SA/Op 219/20): 

1. Rada Ministrów nie wprowadziła stanu klęski żywiołowej, zatem dysponuje tylko 

zwykłymi środkami konstytucyjnymi i nie może ograniczać konstytucyjnych praw i 

wolności rozporządzeniami;  

2. ustawa nie wprowadziła ograniczeń praw i wolności, ale delegowała te kwestie do 

uregulowania rozporządzeniem Rady Ministrów, a delegacja ta pozbawiona jest 

wytycznych, wymaganych przez art. 92 Konstytucji;  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa
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3. działalność prawotwórcza Rady Ministrów doprowadziła do objęcia regulacjami 

rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i 

praw jednostki, w tym wolności działalności gospodarczej z art. 22 Konstytucji;  

4. rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia ustawowego, nie wykonuje też 

ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego treści nieznane ustawie;  

5. upoważnienia ustawowe pozwalają wyłącznie czasowo ograniczyć prowadzenie 

działalności gospodarczej, nie pozwalają one natomiast na przyjęcie zastosowanej w 

rozporządzeniach konstrukcji prawnej polegającej na ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej poprzez jej zakazanie;  

6. w sytuacji, gdy nie doszło do wprowadzenia któregokolwiek z wymienionych w 

Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych, żaden organ państwowy nie powinien 

wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej;  

7. zakazy, nakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich 

wprowadzenia, doprowadził do naruszenia Konstytucji RP i praw w zakresie wolności 

działalności gospodarczej. 

 

Z kolei Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie w sprawie obchodów rocznicy 

katastrofy smoleńskiej, które odbyły się 10 kwietnia 2020 r., które PiS zorganizował w kwietniu 

ubiegłego roku na Wawelu, gdy wszystkich obowiązywał lockdown, a policja wręczała mandaty za 

wejście do parku czy na bulwary. Zdaniem Sądu politycy nie złamali prawa bo rozporządzenia Rady 

Ministrów są... niekonstytucyjne. Jak wskazuje sąd: “trzeba stanąć na stanowisku, że obostrzenia, 

które wprowadzono rozporządzeniami z 31 marca 2020 roku i 10 kwietnia 2020 roku , niezależnie 

od oceny ich zasadności, łamały zasadę wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji i jako takie nie mogły 

i nie mogą stanowić podstawy przypisania odpowiedzialności karnej.”. 

W podobnym duchu wypowiedział się także Sąd Najwyższy, który ocenił zasadność zakazu 

wychodzenia z domu (poza wyjściem do pracy czy zaspokajaniem najpilniejszych potrzeb) podczas 

tzw. “pierwszego lockdownu” wiosną 2020 r. Sąd Najwyższy uwzględnił trzy kasacje dotyczące 

wyroków nakazowych Sądu Rejonowego w R. Uznał je za „oczywiście zasadne” i uniewinnił 

obwinionych od przypisanych im wykroczeń, które polegały na złamaniu zakazu przemieszczania się  

bez uzasadnionej przyczyny. 

W kontekście systemu ochrony zdrowia należy wskazać, że nieuniknione zaniedbania opieki 

medycznej na innych „frontach” niż walka z koronawirusem spowodowały, że w 2020 roku zmarło 

o ponad 82 000 Polaków więcej niż w latach 2016-2019. Wszystko z powodu zaniedbań w systemie 

ochrony zdrowia, za który jako Prezes Rady Ministrów od grudnia 2017 r. odpowiada pan Matuesz 

Morawiecki.(https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-

Dane-mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html) 

Należy dodać, że tylko 28 960 śmierci w 2020 r. miało związek z COVID-19.  Rok 2021 nie 

zaczął się lepiej, bowiem tylko w pierwszych sześciu jego tygodniach zmarło 12 tys. Polaków więcej 

niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co więcej Polska przoduje w statystykach dotyczących 

tzw. “nadmiarowych śmierci”. Jesteśmy pod tym względem niechlubnym liderem w Europie, odsetek 

nadmiarowych śmierci wyniósł w naszym kraju w zeszłym roku 23,5 proc. 

(https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-

https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/zgony-w-polsce-2021-wzrost-w-porownaniu-do-poprzednich-lat-dane,1053067.html
https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-europejskiej,1053157.html
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europejskiej,1053157.html) Jest rzeczą oczywistą, że jest to efektem ustaw i rozporządzeń, które 

zostały wprowadzone od wiosny 2020 r., czyli okresu, gdy pan Mateusz Morawiecki rozpoczął tzw. 

“walkę z koronawirusem” kosztem walki z innymi chorobami. 

Konsekwencje i koszty tej katastrofy będziemy ponosić przez wiele lat. Łącznie w okresie 

luty 2020 - styczeń 2021 w Polsce mieliśmy tylko 349 tys. urodzeń i aż ok. 489 tys. śmierci. 

Pandemiczna wyrwa demograficzna sięga więc już 140 tys. osób. Straty gospodarcze poniesione 

przez polskich przedsiębiorców i pracowników, a w konsekwencji także przez budżet państwa liczone 

będą natomiast w bilionach złotych! 

Opisane powyżej działania Prezesa Rady Ministrów wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 

165 § 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego.  

Na szczególną uwagę wskazuje nadzwyczaj wysoka szkodliwość społeczna popełnionego 

przestępstwa, gdyż sprawca jest osobą publiczną, stoi na czele Rady Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, a jego działania i zaniechania wpływają bezpośrednio na życie i zdrowie ponad 38 milionów 

obywateli naszej ojczyzny. 

Mając na uwadze powyższe, należało wnieść jak na wstępie. 

 

      Z poważaniem 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-europejskiej,1053157.html
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Warszawa, 29 marca 2021 r. 

 

 

Prokuratura Rejonowa                   

Warszawa-Śródmieście  

w Warszawie 

ul. Krucza 38/42 

00-512 Warszawa 

 

 

    Zawiadamiający: Grzegorz Braun 

       Artur Dziambor 

                                   Dobromir Sośnierz 

       Michał Urbaniak 

                 Posłowie na Sejm RP 

                 ul. Wiejska 4/6/8 

             00-902 Warszawa  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 Działając w imieniu własnym, w oparciu o przepis art. 304 § 1 k.p.k., zawiadamiam o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego, 

który spowodował śmierć dziesiątków tysięcy obywateli Rzeczypospolitej oraz spowodował 

gigantyczne straty majątkowe  - czym wypełnione zostały znamiona przestępstwa z art. 165 

§ 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego. 

Składając niniejsze zawiadomienie, wnoszę o wszczęcie postępowania 

przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych celem ustalenia czy 

zachowanie sprawcy istotnie wypełnia znamiona czynu zabronionego i ściganie celem 

pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie wnoszę o informowanie 

mnie o przeprowadzanych w ramach postępowania czynnościach oraz o dopuszczenie do 

udziału w czynnościach postępowania, w szczególności w przesłuchaniu ewentualnych 

świadków, innych pokrzywdzonych i ustalonych w toku postępowania podejrzanych. 
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UZASADNIENIE 

 

Pan Adam Niedzielski - minister zdrowia w rządzie pana premiera Mateusza 

Morawieckiego, który piastuje tę funkcję od od 26 sierpnia 2020 r. jest kontynuatorem 

polityki „walki z koronawirusem” poprzedniego ministra zdrowia pana Łukasza 

Szumowskiego, który z całym rządem M. Morawieckiego prowadzi ją od wiosny 2020 r. 

Walka ta, która bez większych efektów nadal trwa polega na odciągnięciu lekarzy z frontu 

walki z innymi chorobami oraz na wydawaniu rozporządzeń Rady Ministrów powodujących 

zakłócenie życia społecznego i gospodarczego w Polsce, wprowadzających tzw. lockdown 

gospodarczy. 

To, że efekty zwalczania koronawirusa są żadne widać, gdy spojrzy się na liczbę 

śmierci na głowę mieszkańca z jego powodu, która jest w Polsce wyższa niż w Szwecji (1,372 

do 1,321) i praktycznie równa, a przy obecnych trendach za miesiąc będzie większa niż w 

Brazylii (1,372 do 1,454), które tej „walki” nie prowadziły lub prowadziły w minimalnym 

zakresie. (stan na 28 marca 2021 r. - 

https://www.worldometers.info/coronavirus/) 

Natomiast blokada gospodarki i życia społecznego spowodowała trudne do 

oszacowania straty. Z danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że każdy 

dzień zamknięcia gospodarki kosztuje ok. 1,3 mld zł, a według Krzysztofa Poznańskiego, 

dyrektora zarządzającego Polskiej Rady Centrów Handlowych: “dotychczasowe 15 tygodni 

lockdownów spowodowało straty w obrotach sklepów i usług przekraczające 33 mld zł”. 

(https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-

panstwa) 

Podobne przykłady nieskuteczności walki z wirusem widać na przykładzie 

województwa warmińsko-mazurskiego, które stało się pierwszym województwem, z którego 

rząd wycofał poluzowane obostrzenia i od 27 lutego ponownie wprowadził lockdown, który 

trwa tam już blisko 4 tygodnie. Wbrew planom rządu i twierdzeniom ministra Niedzielskiego, 

zaostrzenie restrykcji nie zadziałało, a wzrost zakażeń nie został wygaszony, wręcz 

przeciwnie! Gdy poluzowano obostrzenia średnia dzienna liczba zakażeń wynosiła 603, a od 

momentu, gdy wprowadzono lockdown średnia dzienna liczba zakażeń wynosi już 860. (stan 

na 28 marca 2021 r.) 

W kontekście systemu ochrony zdrowia, za który odpowiada jako minister zdrowia 

Adam Niedzielski, należy wskazać, że zaniedbania opieki medycznej na innych „frontach” 

niż walka z koronawirusem spowodowały, że w 2020 roku zmarło o ponad 82 000 Polaków 

więcej niż w latach 2016-2019. Liczba zgonów w roku 2020 roku wyniosła ostatecznie 486 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa
https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa
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147, czyli najwięcej od czasów zakończenia II wojny światowej. Co ważne - tylko 28 960 

miało związek z COVID-19.  

(https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-

mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html) 

 Rok 2021 nie zaczął się lepiej, bowiem tylko w pierwszych sześciu jego tygodniach 

zmarło 12 tys. Polaków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co więcej Polska 

przoduje w statystykach dotyczących tzw. “nadmiarowych śmierci”. Jesteśmy pod tym 

względem niechlubnym liderem w Europie, odsetek nadmiarowych śmierci wyniósł w Polsce 

w zeszłym roku 23,5 proc. 

(https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-

unii-europejskiej,1053157.html)  

Jest rzeczą oczywistą, że jest to efektem ustaw i rozporządzeń, które zostały 

wprowadzone od wiosny 2020 r. czyli okresu, gdy rząd Mateusz Morawiecki rozpoczął tzw. 

“walkę z koronawirusem” kosztem walki z innymi chorobami i są wprowadzane nadal przy 

aktywnej postawie w tej kwestii ministra Niedzielskiego, który popiera wszystkie 

wprowadzane obostrzenia. Posłowie Konfederacji przestrzegali przed tym już w kwietniu 

2020, gdy łączna liczba śmierci miesięcznie była mniejsza, niż w poprzednich latach. 

Pan Adam Niedzielski odpowiadać będzie także za kolejny wzrost nadmiarowych 

zgonów, które niechybnie ujawnią się w statystykach za rok 2021. Głównym ich powodem 

będzie całkowite poświęcenie walki z innymi chorobami, do czego przyczyni się decyzja o 

ograniczeniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym planowanych od dawna zabiegów i 

operacji. Decyzja z marca 2021 jest już kolejną tego typu podjętą przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, po decyzjach z października 2020 r., do których przyczynił się Adam Niedzielski 

oraz z marca 2020 r., którą podjął sam Niedzielski jako prezes NFZ. Jak stwierdził sam 

minister: “przy tzw. pierwszej fali decyzja o ograniczeniu "planówek" spowodowała w 

kwietniu, który był krytyczny, jeśli chodzi o spadek zabiegów, w przypadku kilku zakresów 

(…) spadek średnio o 80 proc. poziomu z lat poprzednich zabiegów”, a “ta sama decyzja 

podjęta w październiku spowodowała redukcję o ok. 60 proc. wykonywanych zabiegów w 

danych zakresach.” Brak leczenia i operacji wpływa negatywnie na stan zdrowia milionów 

Polaków, a następnie przekłada się bezpośrednio na ilość przyszłych zgonów. To skazywanie 

ogromnej grupy naszych rodaków na cierpienie, a w konsekwencji śmierć, której można 

byłoby uniknąć, gdyby system ochrony zdrowia był lepiej zarządzany. 

(https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8115889,onkologia-szpital-nfz-

koronawirus-zabiegi-minister-zdrowia-adam-niedzielski.html)  

Skutkami tych decyzji są obciążające pana Adama Niedzielskiego fakty, takie jak te, 

że pdd początku walki z pandemią w Polsce wykrywalność nowotworów spadła o 1/3, liczba 

przyjęć do placówek onkologicznych spadła o połowę, liczba zabiegów kardiologicznych o 

https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/zgony-w-polsce-2021-wzrost-w-porownaniu-do-poprzednich-lat-dane,1053067.html
https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-europejskiej,1053157.html
https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-europejskiej,1053157.html
https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8115889,onkologia-szpital-nfz-koronawirus-zabiegi-minister-zdrowia-adam-niedzielski.html
https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8115889,onkologia-szpital-nfz-koronawirus-zabiegi-minister-zdrowia-adam-niedzielski.html
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2/3. Przez fatalne zarządzanie systemem ochrony zdrowia umierają ludzie na ,,zwykłe’’, bo 

nie koronawirusowe choroby. 

Konsekwencje i koszty tej katastrofy będziemy ponosić jeszcze przez wiele lat. 

Wystarczy na zakończenie dodać, że łącznie w okresie luty 2020 - styczeń 2021 w Polsce 

mieliśmy tylko 349 tys. urodzeń i aż ok. 489 tys. śmierci. Pandemiczna wyrwa demograficzna 

sięga więc już 140 tys. osób! Straty gospodarcze poniesione przez polskich przedsiębiorców 

i pracowników, a w konsekwencji także przez budżet państwa liczone będą natomiast w 

bilionach złotych! 

Opisane powyżej działania ministra zdrowia wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 

165 § 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego.  

Na szczególną uwagę wskazuje nadzwyczaj wysoka szkodliwość społeczna 

popełnionego przestępstwa, gdyż sprawca jest osobą publiczną - piastuje funkcję ministra 

zdrowia w Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, a jego działania i zaniechania 

wpływały bezpośrednio na życie i zdrowie ponad 38 milionów obywateli naszej ojczyzny. 

Mając na uwadze powyższe, należało wnieść jak na wstępie. 

  

Z poważaniem 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 
 

……………………………………….. 
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Warszawa, 29 marca 2021 r. 

 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-

Śródmieście  

w Warszawie 

ul. Krucza 38/42 

00-512 Warszawa 

 

 

    Zawiadamiający: Grzegorz Braun 

       Artur Dziambor 

                                       Dobromir Sośnierz 

       Michał Urbaniak 

                 Posłowie na Sejm RP 

                 ul. Wiejska 4/6/8 

             00-902 Warszawa  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 Działając w imieniu własnym, w oparciu o przepis art. 304 § 1 k.p.k., zawiadamiam o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członka Rady Ministrów i Szefa Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów pana Michała Dworczyka, który spowodował śmierć dziesiątków tysięcy 

obywateli Rzeczypospolitej oraz spowodował gigantyczne straty majątkowe  - czym wypełnione 

zostały znamiona przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego. 

Składając niniejsze zawiadomienie, wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego i 

podjęcie niezbędnych czynności dowodowych celem ustalenia czy zachowanie sprawcy istotnie 

wypełnia znamiona czynu zabronionego i ściganie celem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności 

karnej. Jednocześnie wnoszę o informowanie mnie o przeprowadzanych w ramach postępowania 

czynnościach oraz o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania, w szczególności w 

przesłuchaniu ewentualnych świadków, innych pokrzywdzonych i ustalonych w toku postępowania 

podejrzanych. 
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UZASADNIENIE 

 

Pan Michał Dworczyk - członek Rady Ministrów i Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego jest jednym z głównych realizatorów 

polityki „walki z koronawirusem”, którą z całym rządem M. Morawieckiego prowadzi od wiosny 

2020 r. Walka ta, która bez większych efektów nadal trwa polega na odciągnięciu lekarzy z frontu 

walki z innymi chorobami oraz na wydawaniu rozporządzeń przez Radę Ministrów, które powodują 

gigantyczne zakłócenia życia społecznego i gospodarczego w Polsce, wprowadzając kolejne tzw. 

lockdowny.. 

To, że efekty zwalczania koronawirusa są żadne widać, gdy spojrzy się na liczbę śmierci na 

głowę mieszkańca z jego powodu, która jest w Polsce wyższa niż w Szwecji (1,372 do 1,321) i 

praktycznie równa, a przy obecnych trendach za miesiąc będzie większa niż w Brazylii (1,372 do 

1,454), które tej „walki” nie prowadziły lub prowadziły w minimalnym zakresie. (stan na 28 marca 

2021 r. - https://www.worldometers.info/coronavirus/)   

Podobne przykłady nieskuteczności walki z wirusem widać na przykładzie województwa 

warmińsko-mazurskiego, które stało się pierwszym województwem, z którego rząd wycofał 

poluzowane obostrzenia i od 27 lutego ponownie wprowadził lockdown, który trwa tam już blisko 4 

tygodnie. Wbrew planom rządu zaostrzenie restrykcji nie zadziałało, a wzrost zakażeń nie został 

wygaszony, wręcz przeciwnie! Gdy poluzowano obostrzenia średnia dzienna liczba zakażeń wynosiła 

603, a od momentu, gdy wprowadzono lockdown średnia dzienna liczba zakażeń wynosi już 860. 

(stan na 28 marca 2021 r.) 

Natomiast wielotygodniowa blokada gospodarki i życia społecznego spowodowała trudne do 

oszacowania straty. Z danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że każdy dzień 

zamknięcia gospodarki kosztuje ok. 1,3 mld zł, a według Krzysztofa Poznańskiego, dyrektora 

zarządzającego Polskiej Rady Centrów Handlowych: “dotychczasowe 15 tygodni lockdownów 

spowodowało straty w obrotach sklepów i usług przekraczające 33 mld zł”. 

(https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa) 

W kontekście systemu ochrony zdrowia należy wskazać, że zaniedbania opieki medycznej na 

innych „frontach” niż walka z koronawirusem spowodowały, że w 2020 roku zmarło o ponad 82 000 

Polaków więcej niż w latach 2016-2019. Liczba zgonów w roku 2020 roku wyniosła ostatecznie 486 

147, czyli najwięcej od czasów zakończenia II wojny światowej. Co ważne - tylko 28 960 miało 

związek z COVID-19. 

(https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-mowia-o-

wzroscie-liczby-zgonow.html) 

 Rok 2021 nie zaczął się lepiej, bowiem tylko w pierwszych sześciu jego tygodniach zmarło 

12 tys. Polaków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co więcej Polska przoduje w 

statystykach dotyczących tzw. “nadmiarowych śmierci”. Jesteśmy pod tym względem niechlubnym 

liderem w Europie, odsetek nadmiarowych śmierci wyniósł w Polsce w zeszłym roku 23,5 proc. 

(https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/210129623-Ile-osob-zmarlo-w-Polsce-w-2021-r-Dane-mowia-o-wzroscie-liczby-zgonow.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/zgony-w-polsce-2021-wzrost-w-porownaniu-do-poprzednich-lat-dane,1053067.html
https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-europejskiej,1053157.html
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europejskiej,1053157.html) Jest rzeczą oczywistą, że jest to efektem ustaw i rozporządzeń, które 

zostały wprowadzone od wiosny 2020 r. czyli okresu, gdy rząd Mateusz Morawiecki, którego pan 

Michał Dworczyk jest członkiem, rozpoczął tzw. “walkę z koronawirusem”. Posłowie Konfederacji 

przestrzegali przed tym już w kwietniu 2020, gdy łączna liczba śmierci miesięcznie była mniejsza, 

niż w poprzednich latach. 

Pan Michał Dworczyk odpowiada także za marnowanie pieniędzy publicznych na poziomie 

tzw. szpitali tymczasowych. Szpital tymczasowy we Wrocławiu, który kosztował 75 milionów 

złotych (najwięcej ze wszystkich tego typu jednostek) od jesieni 2020 r. do 10 marca 2021 r. nie 

przyjął żadnego pacjenta! Obiekt szykowano z myślą o przyjęciu ok. 400 pacjentów, z czego 50 miało 

mieć zapewniony dostęp do respiratorów. Od jesieni nie było tam ani jednego pacjenta, mimo zapaści 

w ochronie zdrowia. Do tej pory wydano ponad 600 mln zł na budowę wszystkich szpitali 

tymczasowych w Polsce, a większość z nich nie spełnia swoich założonych celów, co stawia w 

wątpliwość cel wydawania na nie tak dużych środków z pieniędzy publicznych.  

Konsekwencje i koszty tej katastrofy będziemy ponosić jeszcze przez wiele lat. Wystarczy na 

zakończenie dodać, że łącznie w okresie luty 2020 - styczeń 2021 w Polsce mieliśmy tylko 349 tys. 

urodzeń i aż ok. 489 tys. śmierci. Pandemiczna wyrwa demograficzna sięga więc już 140 tys. osób! 

Straty gospodarcze poniesione przez polskich przedsiębiorców i pracowników, a w konsekwencji 

także przez budżet państwa liczone będą natomiast w bilionach złotych! 

Opisane powyżej działania ministra zdrowia wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 165 § 

1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego.  

Na szczególną uwagę wskazuje nadzwyczaj wysoka szkodliwość społeczna popełnionego 

przestępstwa, gdyż sprawca jest osobą publiczną - piastuje funkcję członka Rady Ministrów i Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a jego działania i zaniechania wpływały bezpośrednio na życie 

i zdrowie ponad 38 milionów obywateli naszej ojczyzny. 

Mając na uwadze powyższe, należało wnieść jak na wstępie. 

 

Z poważaniem 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/nadmiarowe-zgony-w-2020-roku-polska-przoduje-w-unii-europejskiej,1053157.html
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Warszawa, 29 marca 2021 r. 

 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-

Śródmieście  

w Warszawie 

ul. Krucza 38/42 

00-512 Warszawa 

 

 

    Zawiadamiający: Grzegorz Braun 

       Artur Dziambor 

                                     Dobromir Sośnierz 

       Michał Urbaniak 

                 Posłowie na Sejm RP 

                 ul. Wiejska 4/6/8 

             00-902 Warszawa  

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 Działając w imieniu własnym, w oparciu o art. 304 § 1 k.p.k., zawiadamiam o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra zdrowia pana Łukasza 

Szumowskiego, który spowodował śmierć dziesiątków tysięcy obywateli Rzeczypospolitej 

oraz spowodował gigantyczne straty majątkowe  - czym wypełnione zostały znamiona 

przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego. 

Składając niniejsze zawiadomienie, wnoszę o wszczęcie postępowania 

przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych celem ustalenia czy 

zachowanie sprawcy istotnie wypełnia znamiona czynu zabronionego i ściganie celem 

pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie wnoszę o informowanie 

mnie o przeprowadzanych w ramach postępowania czynnościach oraz o dopuszczenie do 

udziału w czynnościach postępowania, w szczególności w przesłuchaniu ewentualnych 

świadków, innych pokrzywdzonych i ustalonych w toku postępowania podejrzanych. 
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UZASADNIENIE 

 

Pan Łukasz Szumowski - były minister zdrowia w rządzie pana premiera Mateusza 

Morawieckiego (od 9 stycznia 2018 r. do 20 sierpnia 2020 r.), wiosną 2020 r. rozpoczął, 

wspólnie z całym rządem Prawa i Sprawiedliwości „walkę z koronawirusem”. Walka ta, która 

nadal trwa, już bez udziału pana Szumowskiego, polega na odciągnięciu lekarzy z frontu 

walki z innymi chorobami oraz na wydaniu wielu rozporządzeń powodujących zakłócenie 

życia społecznego i gospodarczego w Polsce, wprowadzających tzw. lockdown. 

To, że efekty zwalczania koronawirusa są żadne widać, gdy spojrzy się na liczbę 

śmierci na głowę mieszkańca z jego powodu, która jest w Polsce wyższa niż w Szwecji (1,372 

do 1,321) i praktycznie równa, a przy obecnych trendach za miesiąc będzie większa niż w 

Brazylii (1,372 do 1,454), które tej „walki” nie prowadziły lub prowadziły w minimalnym 

zakresie. (stan na 28 marca 2021 r. - https://www.worldometers.info/coronavirus/)  

Natomiast blokada gospodarki i życia społecznego spowodowała trudne do 

oszacowania straty. Z danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że każdy 

dzień zamknięcia gospodarki kosztuje ok. 1,3 mld zł, a wg Krzysztofa Poznańskiego, 

dyrektora zarządzającego Polskiej Rady Centrów Handlowych: “15 tygodni lockdownów 

spowodowało straty w obrotach sklepów i usług przekraczające 33 mld zł”. 

(https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-

panstwa) 

Nieuniknione zaniedbania opieki medycznej na innych „frontach” powodują obecnie 

śmierć 16.000 mieszkańców Polski miesięcznie. Eksperci oceniają je łącznie na 74.000 (na 

dzień dzisiejszy) co sugerowałoby użycie pojęcia „ludobójstwo”. 

Dotyczy to śmierci z powodów innych niż COVID 19 i śmierci nadmiarowych, tj. 

przekraczających dane z odpowiednich miesięcy lat ubiegłych. Jest rzeczą oczywistą, że jest 

to efektem ustaw i rozporządzeń, które zostały wprowadzone od wiosny 2020 r., czyli okresu, 

gdy ministrem zdrowia był pan Łukasz Szumowski. Posłowie Konfederacji przestrzegali 

przed tym już  w kwietniu 2020, gdy łączna liczba śmierci miesięcznie była mniejsza, niż w 

poprzednich latach. 

Konsekwencje i koszty tej katastrofy będziemy ponosić przez wiele lat. Łącznie w 

okresie luty 2020 - styczeń 2021 w Polsce mieliśmy tylko 349 tys. urodzeń i aż ok. 489 tys. 

śmierci. Pandemiczna wyrwa demograficzna sięga więc już 140 tys. osób. Straty gospodarcze 

poniesione przez polskich przedsiębiorców i pracowników, a w konsekwencji także przez 

budżet państwa liczone będą natomiast w bilionach złotych! 

Opisane powyżej działania byłego ministra zdrowia wyczerpują znamiona 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa
https://biznes.radiozet.pl/News/Ile-kosztuje-lockdown.-Miliardowe-straty-w-budzecie-panstwa
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przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego.  

Na szczególną uwagę wskazuje nadzwyczaj wysoka szkodliwość społeczna 

popełnionego przestępstwa, gdyż sprawca jest osobą publiczną - piastował funkcję ministra 

zdrowia w Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, a jego działania i zaniechania 

wpływały bezpośrednio na życie i zdrowie ponad 38 milionów obywateli naszej ojczyzny. 

Mając na uwadze powyższe, należało wnieść jak na wstępie. 

 

Z poważaniem 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 


