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ZAWIADOMIENIE 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

z art. 160, art. 222, art. 256 i art. 257 k.k.  

Na podstawie art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 534, 1023, 2447) 

zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez posła na Sejm RP Grzegorza Brauna, 

przestępstwa na szkodę interesu prywatnego i publicznego, polegającego na: 

1) nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych,  

2) publicznym znieważaniu grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej lub 

etnicznej,  

3) naruszeniu nietykalności funkcjonariusza publicznego oraz  

4) narażeniu ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, 

czym wypełnił znamiona przestępstwa z art. 160, art. 222, art. 256 i art. 257  

 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, 2447). 

Składając niniejsze zawiadomienie, wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego 

i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych.  



Uzasadnienie 

Grzegorz Braun (adres korespondencji: Biuro Poselskie Grzegorza Brauna 

ul. Słowackiego 8, 35-060 Rzeszów) prowadzi kampanię nienawiści i dezinformacji 

w mediach społecznościowych oraz podczas konferencji prasowych. Wykorzystuje 

do celów politycznych trudną sytuację uchodźców wojennych na terenie Polski, 

narażając ich przy tym na uszczerbek na zdrowiu. M.in. popiera tzw. patrole 

obywatelskie w Przemyślu i innych miastach województwa podkarpackiego, wpisując 

się w szeroką kampanię dezinformacji. Zgodnie bowiem z oświadczeniem 

Podkarpackiej Policji: “W mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe 

informacje, że w Przemyślu i powiatach przygranicznych doszło do poważnych 

przestępstw kryminalnych: włamań, napaści i zgwałceń. To nieprawda. Policja 

nie odnotowała zwiększonej ilości przestępstw w związku z sytuacją na granicy.”. Jak 

się okazało, jedynym źródłem zwiększonej liczby zdarzeń były same patrole 

obywatelskie, które (na szczęście w niewielkiej liczbie) zaczepiały grupy osób 

na ulicach Przemyśla.  

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny: “Nawoływanie do nienawiści na tle różnic 

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu 

na bezwyznaniowość to sianie nienawiści, czyli silnej niechęci, wrogości do innej 

osoby czy osób. Nawoływanie to namawianie, zachęcanie, skłanianie, podburzanie, 

podżeganie, bez względu na to, czy nawoływanie odniosło skutek.” (M. Mozgawa [w:] 

M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. 

Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 256). Opisane zdarzenie nie tylko zatem 

spełniło w ocenie zawiadamiającego przesłanki czynu zabronionego z art. 256 k.k., ale 

również czynu z art. 257 k.k., gdyż doprowadziło do przypadków znieważania osób, 

wobec których nawoływano do aktów nienawiści. 

Drugą serią czynów zabronionych jest narażenie ludzi na uszczerbek na 

zdrowiu. Grzegorz Braun w dniu 1 marca 2022 r. w towarzystwie innych osób wtargnął 

do Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – 

Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa). Zgodnie 

z relacjami świadków Grzegorz Braun "biegał po szpitalu, próbował wtargnąć z innymi 

osobami do pomieszczeń, gdzie leżą pacjenci, także najciężej chorzy po operacjach, 

nie licząc się z chorymi, nie szanując ludzkiego życia i zdrowa". Grzegorz Braun 



naruszył nietykalność cielesną dyrektora Instytutu i krzyczał: "Zatrzymajcie pijaka 

i przestępcę". Na miejscu interweniowała Policja. Zachowanie Grzegorza Brauna 

stanowiło nie tylko naruszenie nietykalności lekarzy w czasie pracy, ale zagrożenie dla 

ich zdrowia oraz zdrowia i życia pacjentów Instytutu. Napaść Grzegorza Brauna na 

instytut badawczy zbiegł się w czasie z kolejną fazą wojny w Ukrainie oraz 

zmasowanym atakiem fałszywych profili w mediach społecznościowych szerzących 

prorosyjską i antyszczepionkową propagandę.  

Niewątpliwie należy rozważyć w tym przypadku możliwość sprowadzenia 

niebezpieczeństwa na pacjentów i personel Instytutu. Zgodnie z doktryną: 

“Niebezpieczeństwo dla życia albo zdrowia drugiego człowieka będące skutkiem 

zachowania sprawcy to pewien obiektywnie istniejący układ rzeczy i zjawisk 

o charakterze dynamicznym, który łączy się z dużym prawdopodobieństwem 

wystąpienia określonych, ujemnych następstw dla chronionych dóbr.” (por. M. Cieślak, 

Pojęcie niebezpieczeństwa w prawie karnym, ZNUJ 1955/1, s. 154–160; T. Hanausek, 

Uwagi o naturze niebezpieczeństwa jako zjawiska obiektywnego i dynamicznego [w:] 

Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci Profesora 

Władysława Woltera, red. M. Cieślak, Warszawa 1959, s. 69–80; W. Wolter, Nauka 

o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 31; A. Zoll [w:] Kodeks karny. Część szczególna, 

t. 2, Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, s. 412).  

Mając na uwadze powyższe, wniesiono jak na wstępie.  

 


