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Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów 

ul. Wiktorska 91A 

02-582 Warszawa 

 

Zawiadamiający: 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: „Zawiadamiający”), którego pełnomocnictwo wraz z dokumentami rejestrowymi 

załączam (Załączniki nr 1-3), zawiadamiam niniejszym o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez niżej wymienione osoby. 

II. Podejrzewam: Jacka Olgierda Kurskiego, Marzenę Ewę Paczuską Tętnik oraz Mateusza 

Piotra Matyszkowicza – członków zarządu Telewizji Polskiej S.A. – o to, że kierując pracami 

podległych im pracowników Telewizji Polskiej S.A., w okresie od dnia 19 czerwca 2019 r. 

przynajmniej do dnia 25 czerwca 2019 r., groźbą bezprawną polegającą na publikowaniu 

przez Telewizję Polską S.A. materiałów grożących rozgłaszaniem wiadomości 

uwłaczających czci Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara lub jego osoby 

najbliższej wywierają wpływ na czynności urzędowe Rzecznika Praw Obywatelskich Adama 

Bodnara, to jest na wykonywanie przez niego czynności urzędowych polegających na 

staniu na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży 

realizacji zasady równego traktowania, to jest w szczególności na straży wolności od tortur 

i nieludzkiego i poniżającego traktowania – to jest o czyn z art. 224 § 1 K.k. w związku z art. 

115 § 12 K.k., art. 1 ust. 2 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, art. 208 ust. 1 Konstytucji 

RP i art. 40 Konstytucji RP. 

III. Wnoszę o zawiadomienie mnie o wynikach postępowania. 

 

UZASADNIENIE 

 

1. W dniu 19 czerwca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował na swych stronach 

internetowych stanowisko dotyczące sposobu zatrzymania i przesłuchiwania osoby, która 
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obecnie jest podejrzana o zabójstwo dziesięcioletniej dziewczynki w miejscowości 

Mrowiny
1
. 

2. Ogłaszanie takich stanowisk jest jedną z form realizacji konstytucyjnych i ustawowych 

zadań Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnieć należy, że stanie na straży wolności od 

tortur i nieludzkiego i poniżającego traktowania jest takim właśnie zadaniem Rzecznika 

Praw Obywatelskich.  

3. Od dnia 19 czerwca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. na antenach Telewizji Polskiej S.A. 

pojawił się szereg materiałów szkalujących Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara 

oraz ujawniających fakty z jego życia prywatnego.  

4. Takie zachowanie Telewizji Polskiej S.A. – kierowanej przez osoby wskazane w petitum 

zawiadomienia – należy odbierać jako groźbę publikowania kolejnych materiałów 

uwłaczających czci Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz jego najbliższych, 

kierowaną pod jego adresem.  

5. Motywem, który jasno wynika z treści publikowanych przez Telewizję Polską S.A. 

materiałów, jest odstąpienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara od 

wykonywania przezeń czynności urzędowych, to jest stania na straży wolności i praw 

człowieka i obywatela. 

6. Z tych wszystkich przyczyn niniejsze zawiadomienie jest celowe i konieczne.  

 

 

 

Załączniki:  

 

1) Pełnomocnictwo – wolne od opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; 

2) Statut Zawiadamiającego; 

3) KRS Zawiadamiającego. 

 

                                                           
1
 Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Po-zatrzymaniu-mezczyzny-podejrzanego-o-zabojstwo-

w-mrowinach-oswiadczenie-KMPT 


