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Zawiadomienie  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

 

Na podstawie art. 304§1 kpk zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez Martę Lempart, liderkę 

„Strajku Kobiet” o nieznanym mi adresie zamieszkania, przestępstwa: 

1) z art. 160 § 1 Kodeksu karnego (dalej jako kk) – poprzez narażenie na zagrożenie 

epidemiologiczne, szerzenie się COVID-19 przez organizowanie i przygotowywanie w okresie 

od 23-30 października 2020 roku strajków na ulicach Warszawy, w tym organizacji w dniu 30 

października 2020 roku „Marszu na Warszawę”, w którym uczestniczyło około 100.000 osób, w 

sytuacji kiedy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego 

w związku z pandemią COVID-19, spowodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-, a w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 października 2020 (Dz. U. poz. 1871) w § 28 ust. 1 do 

odwołania zakazano organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3  ustawy z dnia 24 lipca 2015 

r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń 

organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo 



decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników 

nie może być większa niż 5, 

2)  z art. 255 § 1 kk oraz art. 255§3 kk— poprzez wskazanie podczas wywiadu przeprowadzonego 

przez Beatę Lubecką w Radiu ZET (wywiad miał miejsce 26.10.2020 r.), że trzeba posuwać się 

do wchodzenia do kościołów i niszczenia fasad budynków kościelnych – niezwykle ważnych 

symboli dla katolików, a często także zabytków. W trakcie tego wywiadu Marta Lempart podała, 

że „Oczywiście, że trzeba. Ależ oczywiście, że trzeba robić to, co się czuje, co się myśli i co jest 

skuteczne i to, na co zasłużyli. To jest tolerancja dla katolików.” oraz  popieranie dokonywania 

przez uczestników Strajków aktów wandalizmu na miejscach kultu religijnego. 

W związku z powyższym zwracam się o podjęcie czynności mających na celu ustalenie, czy działania 

osoby podejrzanej wyczerpują znamiona wyżej wymienionych przepisów, a jeżeli tak — o pociągnięcie 

osoby podejrzanej do odpowiedzialności karnej w myśl obowiązujących przepisów. 

 

UZASADNIENIE: 

Od wielu miesięcy, zarówno Polska rozumiana jako Państwo, jak też społeczeństwo zmagają się ze 

skutkami pandemii wirusa COVID-19, która w niezwykle negatywny sposób oddziałuje nie tylko na 

sytuację polityczną, zdrowotną i społeczną, ale przede wszystkim na sytuację emocjonalną członków 

naszego społeczeństwa. Od liderów organizacji społecznych należy wymagać istnienia określonej 

świadomości co do skutków podejmowanych przez nich działań, zwłaszcza jeżeli te skutki mogą 

doprowadzić do pogorszenia obecnej sytuacji, a nawet wyrządzenia bardzo istotnych szkód społecznych 

i materialnych. Jakkolwiek tzw. Strajk Kobiet opiera się przede wszystkim na profilu funkcjonującym w 

portalu społecznościowym FACEBOOK, to jednak od strony organizacyjnej działalność tego profilu ma 

charakter działania zorganizowanego, koordynowanego i zarządzanego przez osoby występujące w roli 

tzw. liderów. 

Zgodnie z informacjami dostępnymi w sieci Internet, Pani Marta Lempart posiada wykształcenie 

prawnicze, a jej doświadczenie zawodowe obejmuje piastowanie poważnych funkcji w administracji 

państwowej. Trudno zakładać, iż posiadanie takiego wykształcenia, jak również działalność w 

administracji państwowej wyklucza posiadanie określonej świadomości czy rozeznania co do skutków 

podejmowanych przez siebie działań. 

Analiza dotychczasowej aktywności medialnej Pani Marty Lempart wskazuje na działanie z pełną 

świadomością znaczenia tych działań oraz skutków przez nie wywoływanych, co więcej, takie działania 

mają doprowadzić do realizacji zakładanych przez Panią Martę Lempart celów społecznych i 



politycznych. 

Należy więc założyć, iż podstawowym celem działań Pani Marty Lempart, podążających w myśl 

maksymy „cel uświęca środki” jest doprowadzenie do drastycznego zaognienia sytuacji w Polsce, a 

działania przez nią wykonywane są działaniami świadomymi w kontekście umyślności takich działań. 

Jakkolwiek, zarówno „Strajk Kobiet”, jak i Pani Marta Lempart odżegnują się od bycia organizatorami 

zgromadzeń publicznych, których uczestnicy dopuszczają się aktów nieporządku publicznego, 

wandalizmu etc. to jednak w praktyce, ogół wykonywanych działań może być uznany za faktyczne 

kierownictwo i organizację takich zgromadzeń publicznych, co dodatkowo samo w sobie stanowi obrazę 

dla porządku prawnego poprzez świadome negowanie istnienia przepisów o zgromadzeniach. 

Koordynacja działań, rozpowszechnianie informacji o charakterze doradczym oraz pełnienie roli lidera 

zgromadzeń publicznych stanowią w praktyce działania, które poprzez podżeganie i pomocnictwo 

wyczerpują znamiona przestępstw wskazanych na wstępie niniejszego zawiadomienia. Takie działania 

per se nie mogą być realizowane nieświadomie i przypadkowo.  

Ideami przewodnimi, towarzyszącymi działaniom realizowanym przez Panią Martę Lempart są hasło 

„wypierdalać” oraz „To jest wojna”, a symbolem jest błyskawica, która w warstwie graficznej oraz 

ideologicznej pozwala na identyfikację istnienia podobieństwa co do symbolu jednej z najbardziej 

zbrodniczych organizacji w nowożytnej historii Świata, tj. Schutzstaffel (SS). Podobnie, jak w przypadku 

tej organizacji, charakter działań, do których zachęca Pani Marta Lempart, wymierzony jest przeciwko 

instytucji Kościoła oraz wartościom niezwykle cennym pod względem historycznym, jak zabytki 

kościelne. 

W kontekście stanu pandemii, zważywszy na dostępne medialnie informacje o sposobach transmisji 

wirusa COVID-19, jaki doświadczenia innych krajów co do skutków takich zgromadzeń publicznych 

(np. w Hiszpanii oraz USA) podżeganie i pomocnictwo przy organizacji zgromadzeń publicznych 

dokonywane umyślnie również wiąże się ze świadomością doprowadzenia do wzrostu zachorowań, a 

przez to ryzyka powikłań zdrowotnych lub śmierci nie tylko uczestników takich zgromadzeń, ale również 

tych osób, które zostaną zarażone wirusem za pośrednictwem uczestników takich zgromadzeń. 

Jakkolwiek Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 57 zapewnia każdemu wolność organizacji 

pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich, a w art. 54 gwarantuje wolność wyrażania swoich 

poglądów, to jednak takie działania nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

niższej rangi, które to przepisy są zgodne z Konstytucją. 

Działania Pani Marty Lempart nastawione są na osiągnięcie określonych celów, co więcej, w myśl 

rozumowania o charakterze rewolucyjnym, im więcej strat i szkód zostanie wyrządzonych porządkowi 



czy wartościom, przeciw którym prowadzi się tą swoistą rewolucję, tym większą korzyść z takich działań 

odniosą tacy „rewolucjoniści” jak Pani Marta Lempart. Im więcej uszkodzonych czy zniszczonych 

kościołów, im więcej ofiar wirusa COVID-19, tym większy osiągnie się ferment polityczny i społeczny, 

umożliwiający prowadzenie „wojny” przeciwko konserwatywnej części społeczeństwa oraz przeciwko 

Państwu. 

Zważywszy na obserwowaną niemoc organów powołanych do ochrony porządku publicznego 

związanych z brakiem chęci lub możliwości egzekucji przepisów prawa, złożenie niniejszego 

zawiadomienia leży w interesie społecznym. Każde umyślne działanie, którego konsekwencją mogą być 

szkody o charakterze nieodwracalny, takie jak śmierć człowieka lub zniszczenie niezwykle cennych dla 

pamięci Narodu Polskiego zabytków musi być potraktowane z pełną surowością prawa! 
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