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Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów 

ul. Wiktorska 91A 

02-582 Warszawa 

 

Pokrzywdzony: Stowarzyszenie Sieć  

Obywatelska Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

reprezentowany przez: 

r. pr. Adama Kuczyńskiego 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

I. Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

(dalej: „Pokrzywdzony”), którego pełnomocnictwo wraz z dokumentami rejestrowymi 

załączam (Załączniki nr 1-3), składam niniejszym zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.  

II. Podejrzewam następujące osoby o popełnienie poniższych przestępstw:  

1) Zbigniewa Ziobrę – Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – o to, 

że współdziałając z Zastępcą Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej 

– Tomaszem Szafrańskim oraz Zastępcą Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury 

Krajowej – Beatą Sobieraj-Skonieczną pismami odpowiednio z dnia 29 grudnia 

2017 r. oraz 12 października 2018 r. odmówił przekazania Marszałkowi Sejmu, 

wbrew ciążącemu na nim w tym zakresie na podstawie art. 7b ust. 1 Ustawy 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora obowiązkowi, wniosków o wyrażenie 

zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Jarosława 

Kaczyńskiego, Grzegorza Schetyny i Ewy Kopacz złożonych przez 

Pokrzywdzonego odpowiednio pismami z dnia 4 listopada 2017 r. i 5 września 

2018 r., czym nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku, to jest o czyn 

z art. 231 § 1 K.k. w związku z art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora; 

2) Tomasza Szafrańskiego – Zastępcę Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury 

Krajowej – o to, że współdziałając ze Zbigniewem Ziobrą – Ministrem 

Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym –  pismem z dnia 29 grudnia 2017 r. 

odmówił przekazania Marszałkowi Sejmu, wbrew ciążącemu na nim w tym 

zakresie na podstawie art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora obowiązkowi, wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie 

do odpowiedzialności karnej posłów Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza 

Schetyny i Ewy Kopacz złożonych przez Pokrzywdzonego pismem z dnia 

4 listopada 2017 r. czym nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku, to jest o czyn 

z art. 231 § 1 K.k. w związku z art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora; 
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3) Beatę Sobieraj-Skonieczną – Zastępcę Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury 

Krajowej – o to, że współdziałając ze Zbigniewem Ziobrą – Ministrem 

Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym –  pismem z dnia 12 października 2018 

r. odmówiła przekazania Marszałkowi Sejmu, wbrew ciążącemu na niej w tym 

zakresie na podstawie art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora obowiązkowi, wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie 

do odpowiedzialności karnej posłów Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza 

Schetyny i Ewy Kopacz złożonych przez Pokrzywdzonego pismem z dnia 5 września 

2018 r. czym nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku, to jest o czyn 

z art. 231 § 1 K.k. w związku z art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora. 

 

UZASADNIENIE 

 

Stan faktyczny 

 

1. W tutejszej Prokuraturze toczyło się postępowanie zainicjowane zawiadomieniem 

złożonym przez Pokrzywdzonego, które to postępowanie dotyczyło karalnego 

nieudostępnienia informacji publicznej m.in. przez partie polityczne Platformę 

Obywatelską RP oraz Prawo i Sprawiedliwość. Postępowanie to zakończyło się 

ostatecznie wydaniem przez Policję Postanowienia z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

o umorzeniu dochodzenia, które to Postanowienie zostało zatwierdzone przez 

Prokuratora Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt PR 6 Ds 7.2017. 

2. W związku z istniejącymi uwarunkowaniami procesowymi Pokrzywdzony wniósł 

do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa subsydiarny akt oskarżenia 

dotyczący czynów objętych wspomnianym postępowaniem przed tutejszą 

Prokuraturą. Postępowanie zainicjowane tym subsydiarnym aktem oskarżenia 

otrzymało sygn. akt III K 915/17 i obecnie pozostaje zawieszone ze względu 

na konieczność uzyskania przez Pokrzywdzonego zgody właściwego organu 

na ściganie.  

3. Pokrzywdzony, kierując się jasnym i niebudzącym wątpliwości brzmieniem 

art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora pismem z dnia 

4 listopada 2017 r. skierował do Marszałka Sejmu za pośrednictwem Prokuratora 

Generalnego wnioski o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie 

do odpowiedzialności karnej posłów Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Schetyny 

i Ewy Kopacz.  

4. Powyższe wnioski zostały zwrócone Pokrzywdzonemu przy piśmie z dnia 29 grudnia 

2017 r. (Załącznik nr 4).  

5. Kierując się sugestią zawartą w powyższym piśmie, Pokrzywdzony złożył te wnioski 

bezpośrednio do Marszałka Sejmu.  

6. Zgodnie z przypuszczeniami Pokrzywdzonego, Marszałek Sejmu przy piśmie z dnia 

25 lipca 2018 r. (Załącznik nr 5) zwrócił mu złożone wnioski, wskazując, iż powinny 

one zostać złożone za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, na co wskazuje 

brzmienie art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.  

7. W związku z powyższym, pismem z dnia 5 września 2018 r., Pokrzywdzony powtórnie 

złożył wspomniane wnioski, załączając pismo otrzymane od Marszałka Sejmu.  
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8. Pomimo tego jednak, przy piśmie z dnia 12 października 2018 r. (Załącznik nr 6), 

złożone wnioski zostały Pokrzywdzonemu powtórnie zwrócone przez Prokuratora 

Generalnego. 

 

Rozważania prawne 

 

9. Nie ulega wątpliwości, iż osoby wskazane w petitum niniejszego zawiadomienia 

są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115 § 13 K.k.  

10. Podobnie nie ulega wątpliwości, iż czyny zabronione stypizowane w art. 231 § 1 K.k. 

i art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią przestępstwa ścigane 

z oskarżenia publicznego.  

11. W związku z powyższym, brzmienie art. 7b ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora: „Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora 

do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.” nie pozostawia 

miejsca na wątpliwości, że na Prokuratorze Generalnym ciąży ustawowy obowiązek 

przekazania Marszałkowi Sejmu otrzymanego wniosku o wyrażenie zgody 

na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej za czyn z art. 231 § 1 K.k. 

i art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

12. Fakt, iż Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro pomimo dwukrotnego złożenia przez 

Pokrzywdzonego przedmiotowych wniosków konsekwentnie uchyla się 

od wykonania ciążącego na nim obowiązku przekazania ich Marszałkowi Sejmu, 

niezbicie świadczy o umyślnym niedopełnieniu przez niego i współpracujących z nim 

Zastępców Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej ciążącego na nich 

obowiązku.  

 

13. Z powyższych względów niniejsze zawiadomienie jest konieczne i celowe. 

 

 

 

Załączniki:  

1) Pełnomocnictwo – wolne od opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; 

2) Odpis aktualny z KRS; 

3) Statut;  

4) Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 29 grudnia 2017 r.; 

5) Pismo Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 25 lipca 2018 r.;  

6) Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2018 r. 

 


