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 2022.01.15 
Do: 

Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 6/8,  

00-902 Warszawa 

 
Do:  

Marszałek Senatu – Tomasz Grodzki 

 

PETYCJA 

w sprawie zwalczania szpiegostwa oraz przestępstw 

1. Wnosi się petycję, której celem jest: 

a) Uściślenie i uszczegółowienie regulacji karnej poprzez dodanie w kodeksie karnym zapisów i zmian na 

cele zwalczania: 

1) szpiegostwa w państwie dodając: 

 

Art. 130 § 5 Czyny, o których mowa w art.130 § 1 nie przedawniają się i nie stosuje się poręczenia 

majątkowego. 

2) przestęp w państwie zmieniając: 

 

Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 

1) 60 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;  

2) 40 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;  

2a) 30 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;  

3) 20 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;  

4) 10 – gdy chodzi o pozostałe występki 

 
b) Uznaje się, że: 

1) Nie ma powodów, dla których czyny, o których mowa w art.130.1 kk miałyby przedawniać 0 

względem art. 101.1,2) kk, gdzie obecnie karalność ustaje po 20 latach kwalifikując tak 

szpiegostwo. Taka swoboda regulacji w obszarze tak specyficznej sprawy jak szpiegostwo i 

działanie na szkodę państwa, interesu obywateli, itp. nie może być zaniechiwane po żadnym 

czasie, gdyż wprost dopuszcza to zdradę państwa, i racji stany, z czym obecnie bardzo często jest 

do czynienia. Również wszelakie zjawiska szpiegostwa1, zdrady postępują. To żeby łyse generały  

K nie mały wątpliwość jak pilnować interesów i jak załatwiać spraw ;) N 

 
 

1 https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-fala-komentarzy-po-
tekscie-onetu/e6fj884,79cfc278  
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-ponad-17-mln-pozycji-
w-internecie/1mknjtf,79cfc278  
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wyciek-danych-z-wojska-mon-reaguje-po-tekscie-
onetu/4ge1p58,79cfc278  
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wyciek-danych-z-wojska-jest-reakcja-po/zq7g520,79cfc278  
 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-fala-komentarzy-po-tekscie-onetu/e6fj884,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-fala-komentarzy-po-tekscie-onetu/e6fj884,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-ponad-17-mln-pozycji-w-internecie/1mknjtf,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-ponad-17-mln-pozycji-w-internecie/1mknjtf,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wyciek-danych-z-wojska-mon-reaguje-po-tekscie-onetu/4ge1p58,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wyciek-danych-z-wojska-mon-reaguje-po-tekscie-onetu/4ge1p58,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wyciek-danych-z-wojska-jest-reakcja-po/zq7g520,79cfc278
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2) Nie ma powodów, dla których inne pozostałe czyny karalne miałyby się przedawniać w krótszym 

czasie jak obecnie uregulowano w sytuacji mało efektywnej pracy organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, niskiej skuteczności wykrywalności przestępstw, obciążenia sądów i organów 

ścigania ilością spraw, zwłaszcza przestępstw gospodarczych. Takie uregulowanie, które pozwala 

uniknąć kary po czasie foruje strategie, gdzie winny ucieka zagranice, próbuje przeczekać czas w 

innym kraju i utrudnia swoje namierzenie oraz dąży do uniknięcia kary wykorzystując te 1 

nieefektywności, o których mowa. W innych krajach obowiązują wyższe kary, a nawet śmierci 

albo fizyczne, co ma skuteczniej dyscyplinować do utrzymywania stanu zgodne z normami 

społecznymi regulowanymi prawem. Ustępstwa umożliwiające uniknięcie kar stanowi swojego 

rodzaju „grę”, która polega na tym, że wystarczy nawet zaplanować skuteczną strategię 

uniknięcia kary, a państwo taką regulacją wręcz takim sposobem zachęca do tej gry z 

administracją, a jednocześnie niezbyt sobie radząc z utrzymywaniem praworządności. Wskazuje 

się tu w szczególności talent polityków, osób związanych z polityką, utalentowanych w tej grze i 

negocjacjach z administracją. Szczególnie was pozdrawiam i obserwuję. 

 

Na podstawie Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

Konstytucji RP: 
Art. 4. 1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.  

Art. 4. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio 

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za 

jej zgodą do organów władzy publicznej.. 

 
 

https://www.tvp.info/57514488/emil-cz-zdezerterowal-na-bialorus-planowal-zdrade-prokuratura-przeszukala-
mieszkanie-mozliwy-list-gonczy-i-wniosek-o-areszt  
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/emil-czeczko-kim-jest-polski-zolnierz-ktory-przeszedl-na-bialorus/34f0n7h  
https://www.tvp.info/57552716/emil-czeczko-polski-zolnierz-uciekl-na-bialorus-nowe-informacje-katowal-
wlasna-matke-w-cywilu-czekal-go-sad  
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sprawa-dezertera-emila-czeczko-sluzby-sprawdzaja-czy-byl-
szpiegiem/nged0qy  
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polski-zolnierz-Emil-C.-uciekl-na-Bialorus.-Onet-mogl-byc-bialoruskim-
szpiegiem-lub-informatorem  
 
https://belsat.eu/pl/news/13-10-2021-abw-zatrzymany-polski-obywatel-z-zarzutem-szpiegostwa-na-rzecz-
bialoruskiego-wywiadu/  
https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/areszt-za-szpiegostwo-na-rzecz-bialoruskiego-wywiadu  
https://www.rp.pl/inne-sluzby/art19010491-abw-zatrzymala-podejrzanego-o-szpiegostwo-to-byly-
funkcjonariusz-zomo  
 
https://niebezpiecznik.pl/post/michal-dworczyk-wyciek-telegram/  
 
https://www.tvp.info/53843456/zarzuty-i-areszt-za-szpiegostwo-na-rzecz-obcego-wywiadu-w-tle-sprawa-
systemu-wykorzystywanego-przez-sluzby-ze-wschodu-do-siania-dezinformacji-w-polsce  
 
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/huawei-a-szpiegostwo-w-polsce-ruszyl-proces-z-
udzialem-bylego-agenta-sluzb/pktlpxe  
 
https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1824,ABW-zatrzymala-mezczyzne-podejrzanego-o-szpiegostwo.html  
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