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Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 
ul. Krucza 38/42 
00–512 Warszawa 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 
 W imieniu stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna” 
w związku z uzasadnionymi podejrzeniami dotyczącym wykorzystania sił zbrojnych 
przez Prezydent m.st. Warszawy i tym samym uzasadnionymi podejrzeniami co do popełnienia 
przestępstw, składamy wniosek o wszczęcie postępowania wobec 
 

Hanny Beaty Gronkiewicz-Waltz, urodzonej dnia 4 listopada 1952 r. 
w Warszawie, sprawującej funkcję Prezydenta m.st. Warszawy, 

 
polegających na: 
 
1) przekroczeniu uprawnień w postaci wykorzystania sił zbrojnych RP do promocji swojej osoby, tym 
samym działając na szkodę interesu publicznego – przestępstwo z art. 231 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 
r. Nr. 88 poz. 553 z późn. zm.), 
 
2) wywołaniu przekonania o istnieniu zagrożenia i wywołania czynności sił zbrojnych RP, wiedząc 
jednocześnie o tym, że zagrożenie nie istnieje - przestępstwo z art. 224a Kodeksu karnego, 
 
3) przyjęciu korzyści osobistej polegającej na przeświadczeniu o wykreowaniu korzystnego wizerunku w 
mediach w związku z pełnieniem funkcji publicznej – przestępstwo z art. 228 Kodeksu karnego, 
 
Wnosimy o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego i jednocześnie wnosimy o 
wyłączenie prokuratur zlokalizowanych w Warszawie od rozpoznania niniejszej sprawy. 
 

Uzasadnienie 
 
 Istnieją uzasadnione podejrzenia, że Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, w 
dniu 21 maja 2014 r. wykorzystała sprzęt wojskowy i żołnierzy RP do przepłynięcia odcinka Wisły i 
przeprowadzenia wydarzenia medialnego, towarzyszącego przepływowi. Według informacji medialnych w 
wydarzeniu wzięli udział żołnierze jednostki specjalnej GROM w kominiarkach, dwa wojskowe pontony i 
helikopter. 
 
Portale politykawarszawska.pl1, warszawa.gazeta.pl2 i tvnwarszawa.tvn24.pl3 informują, że w wydarzenie 
zostały zaangażowane: wojskowy helikopter, dwa wojskowe pontony i żołnierze sił specjalnych GROM. 
 
Portal niezalezna.pl4 przytacza słowa Ministra Obrony Narodowej: „- To żołnierze GROM-u robili 
rekonesans na Wiśle. Niestety błędem było, że dowódca nie skonsultował tego z przełożonymi, tylko sam 



jako dowódca jednostki podjął decyzję, żeby tego sprzętu użyć. Niefortunnie się stało, że zostali poproszeni 
o pomoc - mówi "Codziennej" Jacek Sońta, rzecznik MON. Rzecznik powtórzył słowa szefa MON, który 
napisał na twitterze: "Błąd dowódcy, który prowadził ćwiczenia, że bez zgody przełożonych przystał na 
prośbę urzędników o pomoc"”. 
 
Niezalezna.pl cytuje również słowa rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy: „- To były dwa pontony, 
które wykorzystaliśmy, żeby zrobić ten monitoring rzeki. Była prośba władz miasta, żeby wykorzystać ten 
sprzęt. Pani prezydent zwróciła się z prośbą – mówi „Codziennej” rzecznik prasowy urzędu m.st. Warszawy 
Bartosz Milczarczyk”. 
 
Z powyższego wynika, że do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni dziennikarze, a Pani Hanna 
Gronkiewicz-Waltz zwróciła się o wykorzystanie sprzętu wojskowego na potrzeby wydarzenia. 
 
Istnieje uzasadnione podejrzenie, że tym samym przekroczyła swoje kompetencje i działając na szkodę 
interesu publicznego (należy zwrócić uwagę na koszty całego przedsięwzięcia, które niewątpliwie poniosło 
społeczeństwo) popełniła przestępstwo z art. 231 Kodeksu karnego. 
 
Istnieje również uzasadnione podejrzenie co do zamiarów Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, która chciała 
wykreować swój korzystny wizerunek w mediach jako osoby, która ma wszystko pod kontrolą i dba o 
bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Tym samym istnieje uzasadnione podejrzenie co do 
chęci osiągnięcia przez Prezydent m.st. Warszawy korzyści osobistej, co stanowi przestępstwo z art. 228 
Kodeksu karnego. Istnieje również uzasadnione podejrzenie co do wywołania przekonania o istnieniu 
zagrożenia 
i wywołania czynności sił zbrojnych RP, w sytuacji, w której Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała o tym, że 
zagrożenie, w przypadku którego istniałaby konieczność użycia sił zbrojnych, nie istnieje, co stanowi 
przestępstwo z art. 224a Kodeksu karnego. Użycie sił zbrojnych w powyższej sytuacji mogło wywołać 
wrażenie istnienia zagrożenia, co do którego niezbędna byłaby interwencja sił zbrojnych RP. 
 
W związku z powyższym wnosimy o zbadanie sprawy. 
 
 
 

 
……………………………………    …………………………………… 
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