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Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r. 

 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II 

ul. J. Malczewskiego 3/5/7 

02-617 Warszawa 

 

Zawiadamiający: Stowarzyszenie Sieć  

Obywatelska Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

reprezentowany przez: 

r. pr. Adama Kuczyńskiego 

ul. Z. Modzelewskiego 23/373 

02-679 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), na podstawie art. 304 K.p.k. zawiadamiam o podejrzeniu 

popełnienia następujących przestępstw przez nieznane osoby. Podejrzewam: 

1) nieznaną Zawiadamiającemu z tożsamości osobę o to, że umieszczając pomiędzy 

dniem 27 października 2017 r. o godzinie 18:00, a dniem 30 października 2017 r. 

o godzinie 9:00 na tabliczce adresowej Zawiadamiającego zawieszonej na ogrodzeniu 

nieruchomości przy ul. Ursynowskiej 22 w Warszawie napis „KUNDLE SOROSA” oraz że 

umieszczając pomiędzy dniem 18 listopada 2017 r. o godzinie 7:50, a dniem 20 

listopada 2017 r. o godzinie 9:00 na tabliczce adresowej Zawiadamiającego zawieszonej 

na ogrodzeniu nieruchomości przy ul. Ursynowskiej 22 w Warszawie napis „ZA 

PIENIĄDZE SOROSA!!! #TARGOWICA” uporczywie nęka pracowników i pracownice 

Zawiadamiającego, to jest: Joannę Gucman-Muż, Agnieszkę Zdanowicz, Roksanę 

Maślankiewicz, Paulę Kłucińską, Martynę Bójko, Katarzynę Połajdowicz, Katarzynę 

Batko-Tołuć, Michała Zarembę, Szymona Dubiela, Bartosza Wilka, Szymona 

Osowskiego i Adama Kuczyńskiego, wzbudzając u nich uzasadnione okolicznościami 

poczucie zagrożenia, to jest o czyn z art. 190a § 1 K.k.;   

2) nieznaną Zawiadamiającemu z tożsamości osobę o to, że umieszczając pomiędzy 

dniem 27 października 2017 r. o godzinie 18:00, a dniem 30 października 2017 r. 

o godzinie 9:00 na tabliczce adresowej Zawiadamiającego zawieszonej na ogrodzeniu 

nieruchomości przy ul. Ursynowskiej 22 w Warszawie napis „KUNDLE SOROSA” oraz że 

umieszczając pomiędzy dniem 18 listopada 2017 r. o godzinie 7:50, a dniem 20 

listopada 2017 r. o godzinie 9:00 na tabliczce adresowej Zawiadamiającego zawieszonej 

na ogrodzeniu nieruchomości przy ul. Ursynowskiej 22 w Warszawie napis „ZA 

PIENIĄDZE SOROSA!!! #TARGOWICA” znieważa pracowników i pracownice 
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Zawiadamiającego, to jest: Joannę Gucman-Muż, Agnieszkę Zdanowicz, Roksanę 

Maślankiewicz, Paulę Kłucińską, Martynę Bójko, Katarzynę Połajdowicz, Katarzynę 

Batko-Tołuć, Michała Zarembę, Szymona Dubiela, Bartosza Wilka, Szymona 

Osowskiego i Adama Kuczyńskiego, publicznie i w zamiarze by zniewaga do nich 

dotarła, to jest o czyn z art. 216 § 1 K.k.;  

II. Wnoszę o zabezpieczenie nagrań z okresu wskazanego powyżej z monitoringu 

znajdującego się na budynku biurowym oraz stacji benzynowej spółki Circle K Polska sp. z 

o.o. przy ul. Puławskiej 86 oraz innych kamer monitoringu, do których uda się dotrzeć 

Policji. 

 

UZASADNIENIE 

 

Stan faktyczny 

 

1. Na siatkowym ogrodzeniu nieruchomości przy ul. Ursynowskiej 22, gdzie mieści się 

siedziba Zawiadamiającego, znajduje się zalaminowana kartka formatu A4 pełniąca 

funkcję tabliczki adresowej.  

2. W dniu 27 października 2017 r. ostatni pracownik Zawiadamiającego wychodził z biura w 

okolicach godziny 18:00. W tym czasie tabliczka adresowa była w normalnym, 

nienaruszonym stanie. W dniu 30 października 2017 r. pierwszy pracownik pojawił się w 

biurze Zawiadamiającego około godziny 9:00. Wkrótce potem gość Zawiadamiającego – 

pan Karol Mojkowski – zauważył, iż na tabliczce adresowej Zawiadamiającego zawieszonej 

na ogrodzeniu nieruchomości przy ul. Ursynowskiej 22 w Warszawie znajduje się 

wykonany flamastrem napis „KUNDLE SOROSA” i poinformował o tym pracownice 

Zawiadamiającego – Joannę Gucman-Muż, Paulę Kłucińską oraz Roksanę Maślankiewicz. 

Po zdjęciu tabliczki adresowej i dokładnym zamknięciu drzwi wejściowych do biura 

pracownica Zawiadamiającego Joanna Gucman-Muż poinformowała o zaistniałym 

zdarzeniu pozostałych członków zespołu Zawiadamiającego za pośrednictwem e-maila.  

3. Z kolei w dniu 18 listopada 2017 r. ostatnia pracownica Zawiadamiającego wychodziła z 

biura w okolicach godziny 7:50. W tym czasie nowo powieszona tabliczka adresowa była w 

normalnym, nienaruszonym stanie. W dniu 20 listopada 2017 r. pierwsza pracownica – 

Paula Kłucińska – pojawiła się w biurze Zawiadamiającego około godziny 9:00. Pracownica 

ta zauważyła, iż na tabliczce adresowej Zawiadamiającego zawieszonej na ogrodzeniu 

nieruchomości przy ul. Ursynowskiej 22 w Warszawie znajduje się wykonany flamastrem 

napis „ZA PIENIĄDZE SOROSA!!! #TARGOWICA”. Po zdjęciu tabliczki adresowej i 

dokładnym zamknięciu drzwi wejściowych do biura pracownica ta poinformowała o 

zaistniałym zdarzeniu pozostałych członków zespołu Zawiadamiającego za pośrednictwem 

e-maila. 

4. Na marginesie należy wskazać, iż na dzień 30 października 2017 r. zaplanowano 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podsumowanie konsultacji projektu ustawy 

o jawności życia publicznego, w których udział zapowiadał publicznie Zawiadamiający. 

Zawiadamiający przez blisko tydzień z użyciem różnych kanałów komunikacji – Internet, 

radio, prasa – wyrażał swoją stanowczo krytyczną opinię na temat proponowanych zmian 

legislacyjnych. Zawiadamiający stoi na stanowisku, iż taka zbieżność wydarzeń w czasie nie 
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jest przypadkowa i w zamiarze sprawcy miała wzbudzić określone reakcje zarówno u 

Skarżącego, jak i u jego pracownic i pracowników.  

 

Stalking 

 

5. W ocenie podejrzenia popełnienia przestępstwa stalkingu należy wśród innych istotnych 

okoliczności uwzględnić w szczególności przedstawione powyżej okoliczności związane z 

przebiegiem procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o jawności życia publicznego 

oraz zaangażowania Zawiadamiającego w ten proces. Należy także zauważyć, iż od 

jakiegoś czasu na profilu Zawiadamiającego na portalu facebook.com – 

https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/ oraz na portalu wykop.pl – 

https://www.wykop.pl/ – pojawiają się wpisy i recenzje o wydźwięku zbliżonym do tekstu 

napisanego na tabliczce adresowej Zawiadamiającego. Treści te zarzucają 

Zawiadamiającemu działanie na szkodę Państwa Polskiego za pieniądze otrzymywane w 

szczególności „od Sorosa”.  

6. Powyższe fakty wskazują na to, iż Zawiadamiający i jego pracownice i pracownicy, są 

uporczywie nękani przez nieznane im osoby. Zważywszy przy tym na trwającą od wielu 

miesięcy w mediach publicznych oraz w mediach zbliżonych do partii rządzącej kampanię 

wymierzoną w organizacje pozarządowe, w tym w szczególności organizacje takie jak 

Zawiadamiający, to jest zajmujące się obywatelską kontrolą władzy, nękanie takie budzi u 

Zawiadamiającego oraz jego pracownic i pracowników uzasadnione okolicznościami 

poczucie zagrożenia. 

 

Zniewaga  

 

7. Wydźwięk sformułowań „KUNDLE SOROSA” oraz „ZA PIENIĄDZE SOROSA!!!” jest 

w oczywisty sposób negatywny i ma charakter znieważający. Już samo porównanie 

człowieka do psa jest obelżywe. Tym samym porównanie ludzi do kundli, a więc psów 

niejako gorszej jakości, nierasowych, jedynie nasila obelżywość użytego sformułowania. 

Słowem „kundel” Pokrzywdzeni są przyrównywani nie tylko do służebnego i posłusznego 

zwierzęcia, jakim jest pies, lecz także przypisuje się im „bezrasowość”, czyli oderwanie od 

polskiej wspólnoty narodowej i negatywnie rozumiany internacjonalizm. Odwołanie do 

osoby George’a Sorosa – amerykańskiego finansisty i filantropa żydowskiego i 

węgierskiego pochodzenia – stanowi w istocie zarzut, iż Zawiadamiający oraz jego 

pracownice i pracownicy nie realizują swych statutowych celów zmierzających do poprawy 

jakości życia publicznego w Polsce i ochrony praw obywatelskich, lecz „chodzą na pasku 

międzynarodowego żydostwa” z zamiarem szkodzenia Polsce i Polakom.  

8. Podobnie sformułowanie „#TARGOWICA” należy odczytywać jako znieważające. 

Przystąpienie do Konfederacji Targowickiej jest w języku polskim synonimem zdrady 

narodowej i zaprzaństwa. Użycie takiego określenia w stosunku do osób działających na 

rzecz dobra wspólnego i ochrony praw człowieka jest wyjątkowo dotkliwe.   

 

9. Z tych wszystkich względów niniejsze zawiadomienie powinno zostać uwzględnione. 
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Załączniki:  

1) Pełnomocnictwo – wolne od opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; 

2) Odpis aktualny KRS Zawiadamiającego;  

3) Statut Zawiadamiającego;  

4) Wydruk zdjęcia; 

5) Wydruk zdjęcia; 

6) Wydruk zrzutów ekranowych z portali społecznościowych.  


