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....................................., dnia …............................. r. 

Pracownik/ca Pokrzywdzony/a …................................................. 

adres do korespondencji: 

 …...................................................................... 

…....................................................................... 

 

Sprawca: ………..……………………………………………….…. 

adres korespondencyjny (może być siedziba Pracodawcy): 

……………………………………………………………………….…... 

……………………………………………………………………….…… 

 

Pracodawca: 

…………………………………………………………………………… 

adres korespondencyjny: 

……………………………………………………………………….…... 

……………………………………………………………………….…… 

Zawiadomienie Pracodawcy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

z art. 191 par. 1 k.k. w zbiegu z art. 256 § 1 k.k. 

Informuję, że sprawca w dniu ………………………………………………………………………………………………….……….. 

o godzinie ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

w miejscu ………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

wbrew obowiązującemu prawo uniemożliwił mi wykonanie  pracy, do której jestem zobowiązany/a 

na podstawie umowy o pracę z dnia ……………………………………………………………………………………………, 

bezprawnie usiłując wymusić na mnie zakrycie ust i nosa, tj. podporządkowania się normom 

rozporządzeń wydanych przez Radę Ministrów lub Ministra Zdrowia w zakresie, w którym z uwagi na 

kolizję z art. 31. ust. 3 Konstytucji RP nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego. Czyn 

podejrzanego wyczerpuje znamiona zbiegu kumulatywnego przestępstw z art. 191 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) który stanowi, iż Kto stosuje 

przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, 

zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, i art. 256 § 1 k.k. zgodnie z 

którym Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa (…)podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
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Zawiadamiający będzie działał w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy – podstawa prawna art. 53 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555 z późn. 

zm), który stanowi, iż W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony 

może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub 

zamiast niego. 

Nadmieniam, że zasady mojej religii, a jest nią prawo Rzeczypospolitej, uprawniają mnie do pełnego 

korzystania z wolności i praw, które nie są ograniczone w inny sposób niż zgodnie z poszanowaniem 

art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wymuszanie na mnie podporządkowania się 

normom kolidującym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej jest aktem dyskryminacji religijnej z art. 

194 k.k., który stanowi, iż Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego 

przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. Przypominam, że zgodnie z art. 32 Konstytucji RP ust. 1. Wszyscy 

są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a 

zgodnie z ust. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Art. 943 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) 

reguluje obowiązki Pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi: 

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko 

pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, 

wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu 

poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników. 

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy 

odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

§ 4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo 

dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem 

przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

Dlatego wzywam Pana do podjęcia niezwłocznych działań w celu zakończenia przestępczego 

procederu wymuszania zasłaniania ust i nosa. Jednocześnie w toku sprawy zasadne jest dopuszczenie 

dowodu z opinii lekarza biegłego psychiatry na ustalenie, czy stan zdrowia psychicznego sprawcy w 

czasie popełnienia czynu karalnego uzasadnia przypisanie mu winy.  
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez 

Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzonej w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r., 

ogłoszonej w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, która weszła w życie w dniu 17 października 1997 r., 

ostatnio zmienionej ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. 2009 Nr 114, poz. 946):  

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia 

tego, czego prawo mu nie nakazuje. 

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 

lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 

wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw; 

Zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego postanowienie Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 

czerwca 2020 r. II W 71/20 wprowadzony rozporządzeniami powszechny obowiązek noszenia 

maseczek łamie prawa i wolności konstytucyjne. Ograniczenia w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 

ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia 

te nie mogą naruszać istoty wolności i praw – stanowi artykuł 31 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. 

Oznacza to, że wszelkie obostrzenia, które wprowadził Rząd, są niezgodne z prawem. Rozporządzenia 

nie są bowiem równoznaczne z ustawą. Miałyby jakąkolwiek moc sprawczą dopiero, gdyby 

wprowadzono stan wyjątkowy. Ustawa jest dokumentem prawnym, który musi przejść cały proces 

legislacyjny – przejść przez Sejm i Senat, aby na końcu została zwieńczona podpisem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polski. Rozporządzenie może wydać Rada Ministrów lub Minister. W uzasadnieniu 

powołanego postanowienia sędzia Agnieszka Olszewska zaznaczyła, że Brak jest podstaw 

pozwalających na tak daleko idącą ingerencję w prawa i wolności jednostki. Najważniejsze tezy 

uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego są następujące: 

! wprowadzenie zakazu przemieszczania się jest nielegalne, gdyż nastąpiło w rozporządzeniu z 

przekroczeniem ustawowego upoważnienia. 

! brak jest podstaw prawnych do nałożenia rozporządzeniem obowiązku noszenia maseczki przez 

osoby inne niż chore i podejrzewane o zachorowanie. 

! nie można za złamanie nakazów i zakazów karać z art. 54 k.w., gdyż „przepisy porządkowe”, o 

którym mowa w tym przepisie, nie mogą być rangi podustawowej. 

! brak jest podstaw prawnych umożliwiających wprowadzenie zakazu przemieszczania się po 

terytorium RP bez wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz umożliwiających ustanowienie 

powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa. 



W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się 

wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv Bardzo 

prosimy udostępniaj tą zrzutkę gdzie tylko możesz. Walczymy o tą samą sprawę. 

Na podstawie art. 31. Ust. 3 Konstytucji RP każdy ma prawo okazać brak podporządkowania 

podstawowym przepisom ograniczającym prawa i wolności człowieka. Przypominam normy prawa 

powszechnie obowiązującego: 

Konstytucja RP: 

art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej, 

art. 5. Rzeczpospolita Polska (...), zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli,(...), 

art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, art. 8. 1. Konstytucja jest 

najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej 

art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego 

art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i 

obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych 

art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej 

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia 

tego, czego prawo mu nie nakazuje 

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 

tylko w ustawie (...). Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

art. 37.1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw 

zapewnionych w Konstytucji 

art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia art. 40. Nikt nie 

może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. 

(…) 

art. 42.1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod 

groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. (…) 

art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

art. 87.1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 

ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. (…) 

art. 91.1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 

stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy 
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2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 

pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w 

Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona 

Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284): 

art. 3. Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 

karaniu 

art. 5.1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony 

wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo: 

a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd; 

b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodporządkowania się 

wydanemu zgodnie z prawem orzeczenia sądu lub w celu zapewnienia wykonania określonego w 

ustawie obowiązku; 

c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym organem, 

jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą lub jeśli jest to konieczne 

w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu; (…) 

art. 7.1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub 

zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu 

zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. (...). 

art. 17. Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako przyznanie 

jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie prawa do podjęcia działań lub dokonania aktu 

zmierzającego do zniweczenia praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji, albo ich 

ograniczenia w większym stopniu, niż to przewiduje Konwencja. 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich I Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 

16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167): 

art. 2.1. Każde z Państw-Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim 

osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji, prawa uznane w 

niniejszym Pakcie (…) 

art. 7. Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu 

traktowaniu lub karaniu (…) 

art. 9.1. (Każdy ma prawo do wolności (...). Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak tylko 

na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę 

Działanie sprawcy ma charakter wymuszenia podporządkowania się normom zawartym w 

rozporządzeniach nieobowiązującym w polskim prawie – bowiem kolizyjnym z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP. Zachodzą więc okoliczności uzasadniające wszczęcie przeciwko urzędnikowi 
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postępowania karnego za czyn określony w art. 191 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) który stanowi, iż Kto stosuje przemoc wobec osoby lub 

groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W literaturze oraz judykaturze można odnaleźć pogląd, 

zgodnie z którym przez pojęcie groźby należy rozumieć nie tylko przemoc fizyczną, ale również 

przemoc psychiczną, która może polegać chociażby na zwykłym zaniechaniu czy też przymusie 

kompulsywnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 1994 r., II KRN 159/94, OSNK 1994, Nr 9- 

10, poz. 61 z glosą aprobującą M. Surkonta, PS 1996, Nr 2, s. 81 i n.). W tym orzeczeniu chodziło o 

sytuację wywierania przemocy przez postępowanie z rzeczą, powodujące wpływ na przebieg 

procesów motywacyjnych pokrzywdzonej osoby. Ze stanowiskiem o dopuszczalności formy przymusu 

psychicznego jako samoistnej postaci pojęcia „przemocy” z art. 191 § 1 kk identyfikuje się autor 

Komentarza do Kodeksu karnego J. L. stwierdzając, że nie wszystkie postacie przemocy psychicznej 

mieszczą się w pojęciu groźby bezprawnej. Wystarczy bowiem wskazać zachowanie polegające na 

grożeniu popełnieniem wykroczenia, które nie stanowi ani groźby karalnej w rozumieniu art. 190 kk, 

ani nie mieści się w treści przepisu art. 115 § 12 kk. Ponadto przepis art. 191 § 1 kk stanowi ogólnie o 

przemocy więc na zasadzie lege non distinguente komentator przyjmuje, że chodzi o każdą postać 

przemocy, w tym psychicznej, która wykracza poza pojęcie groźby bezprawnej (red. M. Królikowski, 

R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222-316, wydanie 4, 

2017, Legalis). 

Przemoc psychiczna, zwana też szantażem psychicznym, jest to technika manipulacji, mająca na celu 

wpłynięcie na uczucia i emocje drugiej osoby w celu wymuszenia na niej określonego zachowania. 

Sprawcy używają go świadomie, z reguły wobec osób, których reakcję są w stanie przewidzieć. 

Szantaż ma na celu wymuszenie uległości, wywołuje cierpienie ofiar, ulegających presji. Może 

stanowić jeden z elementów uporczywego nękania (stalkingu). Stosowanie przemocy psychicznej 

obserwuje się często u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline (Eugenia Mandal, Makiawelizm i 

taktyki manipulacji podejmowane przez pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w życiu 

codziennym i podczas terapii, „Psychiatria Polska” (IV), 2013.). Ofiary przemocy psychicznej są narażone na 

silny stres, któremu towarzyszy poczucie lęku, zobowiązania i winy, co ma destrukcyjny wpływ na 

ofiary i może wiązać się z konsekwencjami takimi jak obniżona pewność siebie, zawstydzenie, 

obniżony szacunek do samego siebie, złość i wytrącenie z równowagi, poczucie zagrożenia, strach, 

poczucie winy, wyrzuty sumienia, bezradność. 

Nadmieniam, że działanie sprawcy wpisuje się w promowanie ustrojów zakazanych przez art. 13 

Konstytucji RP. Faszyzm jest to doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we 

Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca totalitarne silne przywództwo, 

terror państwowy. Partia faszystowska nie licząc się z zasadami demokracji faktycznie rządziła. 

Funkcjonariusze partii pełnili jednocześnie funkcje państwowe, ograniczone zostały swobody 

obywatelskie. W mojej ocenie dokładnie tak samo próbuje działać obecny Rząd i przedstawiciele 

Prawa i Sprawiedliwości. Jest to oczywiście wykroczenie poza normę z art. 13 Konstytucji RP, który 

stanowi, iż Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich 

programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, 

których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, 

stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje 

utajnienie struktur lub członkostwa. Zaś osoba, która usiłuje wymusić przestrzeganie rozporządzeń w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria_Polska
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zakresie wykraczającym poza granice ustawowe i noszące znamiona usiłowania zaprowadzenia w 

Polsce ustroju zakazanego konstytucyjnie, popełnia przestępstwo z art. 256 § 1 k.k. zgodnie z którym 

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa (…) podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

W ocenie Zawiadamiającego przyczyną zachowania sprawcy może być nie tyle nieznajomość prawa – 

na pewno nie jest ignorantem – ale pragnienie wyładowywania na Pokrzywdzonym frustracji 

wynikających z nieskutecznego zaspokojenia swoich potrzeb libidalno-seksualnych poprzez 

narcystyczno-sadystyczne postępowanie wobec osób trzecich. Dopuszczenie dowodu z opinii lekarza 

biegłego psychiatry pozwoli ustalić, czy przyczyną naruszeń norm prawnych jest stan zdrowia 

psychicznego sprawcy. Być może zasadne jest poddanie go leczeniu psychiatrycznemu. Podejrzenie o 

zaburzenia psychiczne jest zasadne, ponieważ człowiek w pełni zdrowy psychicznie nie dokonuje 

czynów antyspołecznych i nie kieruje się agresją złośliwą. Wstęp Kodeks karny w rozdziale XXIV 

zawiera przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. 

Zakaz dyskryminacji odnosi się do wymogu równego traktowania wszystkich ludzi bez względu na ich 

przekonania religijne lub światopogląd. Zakaz dyskryminacji obejmuje wszystkie dziedziny życia. 

Powyższy zakaz stosowania dyskryminacji religijnej wynika z ustaw krajowych oraz aktów 

międzynarodowych. W literaturze prawniczej omawiane przestępstwo nazywa się przestępstwem 

dyskryminacji wyznaniowej, dyskryminacji religijnej, lub przestępstwem dyskryminacyjnym. Pojawiają 

się również głosy, że stosowane nazewnictwo nie jest trafne, gdyż przestępstwo sankcjonuje 

zachowania polegające na pozbawieniu praw człowieka. Przekonania religijne stanowią jedno z 

cenniejszych dóbr człowieka. Mają one niewątpliwie wpływ na system wartości przyjęty przez 

człowieka. Stanowią fundament ludzkiego działania, stąd wynika obowiązek ich ochrony. Obowiązek 

dotyczy zarówno przekonań osób wierzących jak i niewierzących. Prawo karne zwalcza takie 

zachowania. 

Celem zapoznania się z przestępstwem dyskryminacji religijnej należy przeanalizować jego znamiona. 

Znamiona dotyczą różnych elementów struktury przestępstwa, między innymi: podmiotu 

przestępstwa, strony podmiotowej, przedmiotu ochrony i strony przedmiotowej. Przestępstwo z art. 

194 k.k. stanowi przestępstwo powszechne. Sprawcą może być każdy człowiek, który osiągnął wiek 

określony w ustawie i jest poczytalny. Podmiot przestępstwa z art. 194 k. k. określony jest za pomocą 

zaimka „kto”. Użyty zaimek wskazuje, że nie występuje tu indywidualizacja podmiotu. 

Odpowiedzialność karną poniesie sprawca niezależnie od przynależności do określonego stanu, 

stosunku do religii, związku z osobą pokrzywdzoną. Podmiot dyskryminujący musi mieć świadomość 

tego, że jego działanie ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach. Sprawca kieruje się 

motywem. Aby można było przypisać komuś popełnienie tego przestępstwa należy udowodnić 

motyw, czyli wykazać, że podmiot przestępstwa chciał ograniczyć w prawach pokrzywdzonego. W 

praktyce pojawiają się problemy przy dowodzeniu takiego zamiaru. Sprawca ukrywa niejednokrotnie 

motyw, którym się kieruje, zaś przedmiotem ochrony prawnej omawianego przestępstwa jest 

wolność sumienia i religii. Źródłem owej wolności jest godność osoby ludzkiej. Istotę wolności 

upatruje się w swobodzie posiadania określonych poglądów i wierzeń o charakterze religijnym, oraz 

posiadania światopoglądu i aktywnego praktykowania religii.  
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W art. 194 k. k. zachowanie sprawcy opisane jest za pomocą znamienia czasownikowego „ogranicza”. 

Ograniczenie odnosi się wszelkiego rodzaju praw zagwarantowanych przez Konstytucję, akty prawa 

międzynarodowego, ustawy i inne akty prawne, a także przez prawo zwyczajowe, prawa polityczne, 

socjalne, gospodarcze. Przestępstwo dyskryminacji religijnej może przybierać zarówno formę 

działania i zaniechania, których skutkiem jest ograniczenie pokrzywdzonego w możliwości korzystania 

z przysługujących mu praw. Użyty zwrot „ogranicza” wskazuje na możliwość popełnienia tego 

przestępstwa w obydwu formach. Zgodnie z art. 194 karze podlega ten kto ogranicza człowieka w 

jego prawach, jednakże nie oznacza to, że naruszenie praw należy tylko ograniczyć do pojedynczej 

osoby. Nie można tu stosować wykładni zawężającej, gdyż prowadzi to do powstania luki w prawie. 

Bezkarna pozostaje w takim przypadku dyskryminacja zbiorowości. Poszerzenie zastosowania tego 

przepisu do zbiorowości jest wynikiem dokonania dopuszczalnej interpretacji. Nie narusza to także 

zakazu analogii, gdyż przepis ten nie zawiera wyraźnie sformułowania odnoszącego się do jednostki. 

Zarówno Konstytucja jak i akty prawa międzynarodowego stanowią, że zakaz dyskryminacji religijnej 

dotyczy również zbiorowości. Przestępstwo z art. 194 jest przestępstwem skutkowym (materialnym). 

Skutkiem jest ograniczenie lub pozbawienie przysługujących człowiekowi praw gwarantowanych m. 

in. przez art. 31. ust. 1. Konstytucji RP. 

Na koniec powyższych rozważań należy zwrócić uwagę na potrzebę istnienia przepisu obejmującego 

dyskryminację religijną. Przepisu dotyczącego dyskryminacji religijnej nie znał Kodeks karny z 1932 r. 

oraz ustawodawstwo karne państw Europy Zachodniej. Dopiero doświadczenia holokaustu 

przeprowadzone przez nazistów niemieckich i ich kolaborantów zwróciły uwagę na konieczność jej 

usankcjonowania. Przepis, który chroni przed zmuszeniem innej osoby do określonego działania przez 

użycie przemocy i groźby, a które może prowadzić do ograniczenia praw człowieka, jest art. 191 k.k. 

Funkcjonariusz publiczny może doprowadzić do ograniczenia człowieka w jego prawach poprzez 

przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (art. 231 par. 1 i 2 k.k.). Nie można 

jednoznacznie stwierdzić, ze prawo karne nie jest w stanie wyeliminować przejawów dyskryminacji 

religijnej. Nie można się zgodzić również z tym, że dyskryminację religijną cechuje niska szkodliwość 

społeczna. Każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie, gdyż dyskryminacja może przybierać 

okrutne formy. Na przykład wymuszanie zakrywania ust i nosa gdy nie ma wprowadzonych ku temu 

przepisów zgodnych z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.  

Żyjemy w Polsce, a nie w III Rzeszy Adolfa Hitlera. Ograniczanie praw i wolności w inny sposób niż 

przewidziany w Konstytucji RP, nie będzie tolerowane ani przestrzegane. Będzie zwalczane wszelkimi 

legalnymi sposobami, aby Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość zrozumieli, że Naród Polski 

nigdy nie ugnie się pod butem niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej praktyk 

sprawowania władzy. Polaków nie złamała NSDAP. Polaków nie złamała PZPR. Polaków nie złamią też 

kolidujące z Konstytucją RP przepisy rozporządzeń wydanych przez Radę Ministrów złożoną z 

członków Prawa i Sprawiedliwości . Może najwyższy czas, aby Rząd Premiera Mateusza 

Morawieckiego i Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego podali się do dymisji, celem zagwarantowania, że 

w przypadku ewentualnego pociągnięcia Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia do 

odpowiedzialności przed Trybunałami  Stanu na treść rozstrzygnięcia nie wpłyną koneksje polityczne. 

Zaznaczam, że forma sprawowania władzy przez Radę Ministrów wpisuje się z definicję ustrojów 

niedemokratycznych zakazanych przez art. 13 Konstytucji RP, który stanowi, iż: 
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Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach 

do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których 

program lub działalność zakłada lub dopuszcza (...) stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub 

wpływu na politykę państwa (...). 

……………………………………………..…….. 

(należy czytelnie podpisać) 

d/w (należy wysłać również pod te adresy): 

 

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro 

Prokuratura Krajowa 

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa 

 

Stowarzyszenie Amnesty International 

pl. Lelewela 8 

01-624 Warszawa 

 

Państwowa Inspekcja Pracy 

Główny Inspektorat Pracy 

ul. Barska 28/30 

02-315 Warszawa 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

ul. Szpitalna 5 lok. 6a, II klatka 

00-031 Warszawa 

 

Stowarzyszenie Luka w Prawie 

ul. Bielawska 28/6 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

 

Redakcja Crisis-Consulting.pl 

ul. Wilanowska 14a/9a 

05-510 Konstancin-Jeziorna 

 


