
From: NEOS Mateusz Jarosiewicz <jarosiewicz.mateusz@gmail.com>  
Sent: Saturday, June 26, 2021 2:32 PM 
To: kancelaria@mz.gov.pl 
Subject: Zapytanie o informacje publiczną: 2 Miliony złotych i od 3 msc do 5 lat 
 
Szanowni Państwo, 
 
Dziękujemy za wszystkie udzielone nam informacje. Ostatnie pytanie dotyczące stanu zatrudnienia 
wymaga uściślenia.  
 
Poprzednimi zapytaniami zostali poinformowani Państwo o trwającym działaniom ratowniczym oraz 
mających miejsce czynach zabronionych.  
 
Obecnie są Państwo także nakłaniani do współudziału w czynie zabronionym: 
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/dwa-miliony-zlotych-dla-gminy-ktora-bedzie-miala-
najwyzszy-wskaznik-szczepien 
 
Proszę mieć świadomość, że istnieją następujące zapisy KK:  
 
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. § 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. 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. 
 
Art. 168 kk Karalność przygotowania do przestępstwa (Wersja od: 5 grudnia 2020 r.) Kto czyni 
przygotowania do przestępstwa określonego w art. 163 sprowadzenie katastrofy § 1, art. 165 
sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1, art. 166 piractwo § 1, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
 
Art. 172 kk Przeszkadzanie działaniom ratowniczym. 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. 
 
Organizacje prowadzące akcje ratunkowe będa składały oskarżenia przeciwko wszystkim 
pracownikom gmin, którzy złamią prawo lub będą brały udział w prowadzeniu i nakłanianiu 
do eksperymentu.  
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W związku z rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych zamordowanych w ostatnich miesiącach należy liczyć 
się także z pojawieniem się roszczeń finansowych, a także spraw karnych wobec współudziałowców 
eksperymentu prowadzonego pod nazwa Narodowy Program Szczepień mogą być to także instytucje 
i podmioty zależne od gminy.  
 
W związku z uzasadnioną obawą o budżet i stabilność finansową gminy, na podstawie art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z 
późn. zm.) zwracam się do Państwa w swoim, a także imieniu osób kontaktujących się z naszą 
fundacją z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej:  
 
- dane personalne imię i nazwisko oraz stanowisko wszystkich osób zatrudnionych w gminie na dzień 
25.06.2021 r.  
 
Jednocześnie, na podstawie Art 61 Konstytucji RP oraz stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o 
dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej wnoszę o 
następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji: 
wysyłka na wskazany adres e-mailowy: mat@neos.com.pl w tytule: "lista pracowników gminy w 
związku z zawiadomieniem czynach zabronionych i akcji ratowniczej" 
 
Prosze wyłącznie o korespondencje mailową. 
 
Pozdrawiam serdecznie, 
Mateusz Jarosiewicz 
NEOS 
 
 
> Szanowni Państwo, 
> 
> w zakresie obowiązków Prezydenta Miasta i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych jest zobowiązany do podejmowania natychmiastowych 
decyzji w celu zapewniających bezpieczeństwo ludzi poprzez współpracę z mediami w zakresie 
polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową; koordynowanie działań medyczno – 
sanitarnych; koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
> 
> W związku z uzasadnioną obawą o budżet i stabilność finansową gminy, na podstawie art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z 
późn. zm.) dnia 28.04 zwróciłem się do Państwa w swoim, a także imieniu osób kontaktujących się z 
naszą fundacją z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej: 
> 1. Czy w Państwa gminie został już powołany koordynator ds. powołania Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w celu wsparcia działań ratowniczych o których mowa dalej w piśmie. Ew. czy taki 
zespół lub o podobnej funkcji już funkcjonuje i kto jest w nim osobą odpowiedzialną. 
> 2. Czy prowadzą Państwo ewidencję zgonów związanych w związku z eksperymentem medycznym 
masowego wyszczepiania populacji szczepionkami mRNA wszelkich producentów (BioNTech / Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, Janssen) 
> 3. Jaka jest dotychczasowa suma roszczeń odszkodowawczych z tytułu dezinformacji i współudziału 
gmin w procederze masowego wykonywania eksperymentu medycznego na mieszkańcach gminy? 
> 
> Dziękuję za odpowiedzi w ustawowym terminie i zwracam się z następnym wnioskiem 
podyktowanym również obawą o budżet i stabilność finansową gminy j.w. zwłaszcza w sytuacji 
popełnienia przestępstwa przez pracowników jednostki odpowiedzialnych w zakresie materii jaką jest 
organizacja zapewnienia bezpieczeństwa i koordynacja. 
> 
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> - O udzielenie informacji nt. kompletnego stanu zatrudnienia w jednostce (gminie) na dzień 
otrzymania zapytania wysłanego w dniu 28.04.2021 r. na które państwo odpowiedzieli. 
> 
> W załącznikach i uzasadnieniu do poprzedniego pytania wymienione są konkretne fakty i dowody, a 
także zapisy kodeksu karnego, które obligowały i wciąż obligują państwa do podjęcia odpowiednich 
działań zw. z posiadaną wiedzą o popełnianiu przestępstwa lub ich kumulacji. 
> 
> Jednocześnie, na podstawie Art 61 Konstytucji RP oraz stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o 
dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej wnoszę o 
następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji: 
> wysyłka na wskazany adres e-mailowy: mat@neos.com.pl w tytule: "stan zatrudnienia gminy" 
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