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ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Niniejszym, jako pokrzywdzony/ pokrzywdzona, na mocy art. 304 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 30; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 413,
poz. 568, poz. 1086) zawiadamiam, że
…………………………………………….
poprzez swoje działanie, polegające na wprowadzaniu w
………………………………………..…….
błąd co do skuteczności szczepionki przeciwko COVID – 19 jaka jest reklamowana w telewizji i
innych mediach społecznościowych oraz jej bezpieczeństwa, spowodował bezpośrednie i
świadome zagrożenie dla życia wielu osób, tj. o czyn z art. 165 § 1 k.k.
UZASADNIENIE:
Jak wynika z powszechnej kampanii reklamowej, która jest częścią Narodowego Programu
Szczepień finansowanego z budżetu Państwa, szczepionka Comirnaty, warunkowo
dopuszczona do obrotu, gwarantuje każdemu obywatelowi, który ją przyjmie, odporność przed
wirusem COVID -19. Z treści reklamy, jaka jest emitowana w mediach wynika również, iż
szczepionka ta jest produktem bezpiecznym i jedynym możliwym sposobem walki z trwającą
„pandemią”.
Zawiadamiający/ zawiadamiająca w tym miejscu pragnie podnieść, iż przekaz reklamy, jaki
towarzyszy temu produktowi, jest mylny i wprowadza obywateli w błąd, a tym samym z uwagi na
brak potwierdzenia skuteczności tego produktu i jego bezpieczeństwa stanowi uzasadnioną
obawę, iż zarówno Minister Zdrowia, Premier Rady Ministrów oraz inne osoby, które uczestniczą
w tej globalnej kampanii reklamowej produktu o nazwie szczepionka, sprowadzają świadome,
realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia wielu osób.
Powyżej zaprezentowane stanowisko zgłaszającego/ zgłaszającej jest uzasadnione i poparte
Informacją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych z dnia 21.12.2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków
dot. rekomendacji wydania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki
Comirnaty, wyprodukowanej przez firmę Pfizer BioNTech. Wynika z niej, iż wpływ szczepień
Comirnaty na rozprzestrzenianie się wirusa w społeczeństwie nie jest jeszcze poznany. Na tym
etapie badań nie wiadomo jeszcze, ile zaszczepionych osób może nadal być w stanie przenosić i
rozprzestrzeniać wirusa. Obecnie nie ustalono, jak długo trwa ochrona zapewniona przez
Comirnaty. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez 2 lata, aby
zebrać więcej informacji na temat czasu trwania ochrony.
Tym samym uznać należy, iż przekaz reklamy, jaki jest stosowany, jest wprowadzaniem w błąd
co do skuteczności tego produktu oraz jego bezpieczeństwa.
W związku z tym, iż obecnie, jak wynika z treści informacji zamieszczonej na stronie Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uznać
należy, iż globalny eksperyment medyczny, jaki rozpoczął się na naszych obywatelach produktem,
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który nie ma potwierdzonej żadnej skuteczności, o czym zmanipulowani i zastraszeni obywatele
nie są informowani, sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób.
W związku z tym zawiadamiający/ zawiadamiająca żąda ścigania i ukarania sprawcy
zarzucanego czynu.
Jednocześnie zawiadamiający/ zawiadamiająca żąda, aby prowadzący niniejsze
postępowanie zobowiązał Ministerstwo Zdrowia do prawidłowego informowania o tym produkcie
w reklamach, jakie stosuje się w Narodowym Programie Szczepień, co wg. obecnego przekazu
jest zbawiennym lekiem na COVID -19, a prawda jest taka, że obecnie każdy, kto przyjmuje ten
produkt chemiczny w II fazie badania klinicznego uczestniczy w eksperymencie i pozna
skuteczność tego produktu po okresie 2 lat od jego przyjęcia.
Zawiadamiający/ zawiadamiająca, w celu ułatwienia prowadzącemu niniejszego
postępowania, poniżej zamieszcza link do Informacji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z jakiego wynika, iż produkt
chemiczny, jaki jest szumnie nazywany szczepionką, jest produktem który nie ma potwierdzenia
skuteczności o jakim mówi reklama a jego przyjęcie przez zmanipulowanego obywatela jest
bardzo niebezpieczne:
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-21122020-r-w-sprawie-komunikatueuropejskiej-agencji-lek%C3%B3w-dot?fbclid=IwAR1WfLeQ1z3Egp4XQEelTso8ENCVzGfPdFs7hZtiBsgFIL6zZqraHiC1TM

……………………………………………………………..
czytelny podpis
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