
Wałbrzych, 26. 01. 2022 r.

Piotr Luteńko – dziennikarz śledczy
Ośrodek Informacji Demokracja i Sprawiedliwość

Adres do korespondencji w Wałbrzychu:
58-300 Wałbrzych, Plac Magistracki 3a
Tel/ fax +48 74 842 67 21
e-mail: dziennikarz@zwalbrzycha.pl   

Otrzymują:           Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu 
Krzysztof Lewandowski – komendant 
Arkadiusz Wojnowski – z-ca komendanta
ul. Mazowiecka 2, 58-300 Wałbrzych 
e-mail: komendant@walbrzych.wr.policja.gov.pl

Marcin Świeży – oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
e-mail: oficer.prasowy@walbrzych.wr.policja.gov.pl    

WNIOSEK
o udzielenie informacji dziennikarskiej
zgodnie z Prawem prasowym Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r.
PRAWO PRASOWE

W związku ze artykułem prasowym zamieszczonym w przestrzeni publicznej
pt.  AFERA  W  POLICJI  „WLEPIALIŚMY  MANDATY,  POWINNIŚMY  BYĆ  NA
KWARANTANNIE” przez portal INTERIA, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji
pisemnej czy funkcjonariusze policji Wydziału Kryminalnego KMP w Wałbrzychu oraz
funkcjonariusze prewencji I-go Komisariatu Policji w Wałbrzychu, którzy brali udział w
bandyckim  napadzie  na  Piotra  Luteńko  15  grudnia  2021  r.,  posiadali  aktualne
zaświadczenia  poświadczające  ich  stan  zdrowia  dopuszczający  ich  do  pracy,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  testów  wykluczających  lub  potwierdzających  tzw.
chorobę  zwaną  COVID-19?  Ponieważ  zachodzi  podejrzenie,  że  osoby  w/w  mogły
doprowadzić  do zakażenia  osób w stosunku do których podejmowały  interwencję
podczas  prowadzenia  czynności,  czym  mogli  doprowadzić  do  narażenia  zdrowia  i
życia  Piotra  Luteńko,  a  także  sprowadzenia  zagrożenia  powszechnego  o  dużych
rozmiarach tj.  przestępstwa opisanego w art. 160 §1 k.k. i  165 §1 k.k.  wnosimy o
niezwłoczne  udzielenie  informacji  jak  na  wstępie.  Jak  wynika  ze  zgromadzonego
materiału  dowodowego,  śledztwo  dziennikarskie  wykazało,  że  na  terenie  KMP  w
Wałbrzychu oraz I – go Komisariatu Policji w Wałbrzychu dochodziło do zmuszania
policjantów  do  wykonywania  czynności  służbowych,  pomimo  iż  stan  ich  zdrowia
wykazywał  pozytywny test  na  koronowirusa tj.  chorobę COVID-19.  Dlatego z  tych
względów niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony.
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Piotr Luteńko DZIENNIKARZ ŚLEDCZY
Ośrodek Informacji Demokracji i Sprawiedliwość
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, 
Tel./fax + 48 75 643 17 74
Nr KRS 0000600596; REGON 363671575; NIP 6112764562
e-mail: sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl

Kontakt: 
WSI - Wałbrzyski Serwis Informacyjny 
www.zwalbrzycha.pl 

Adres do korespondencji:
Kancelaria Adwokacka - Jacek Ludziak
58-300 Wałbrzych, Plac Magistracki 3a
Tel/ fax +48 74 842 67 21
e-mail: dziennikarz@zwalbrzycha.pl   

Oświadczam, iż działając jako dziennikarz śledczy na rzecz Ośrodka Informacji
stowarzyszenia  Demokracja  i  Sprawiedliwość  mam  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych,  posiadam obywatelstwo polskie,  nie  jestem pozbawiony  praw publicznych
oraz spełniam pozostałe warunki wynikające z praw i obowiązków dziennikarzy w świetle
ustawy prawo prasowe z dnia 25 stycznia 1984 roku, a także zezwolenia na uczestnictwo
w rozprawie i na posiedzeniach przedstawicieli mediów określone w art. 357 § 1 k.p.k.

„Służba to coś więcej niż praca” 
Praca, którą wykonuję społecznie jako dziennikarz śledczy, to nic innego jak służba społeczeństwu i Narodowi
Polskiemu, która jest zgodna z obowiązującym prawem zapisanym w Konstytucji  RP oraz prawie prasowym
opisanym w:

Art. 54 Konstytucji RP
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Prawo prasowe - Odpowiedzialność karna za utrudnienie lub tłumienie krytyki prasowej:
Art. 43.   Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania
opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej– podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Art. 44.  Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji  działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki
prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie. 

Piotr Luteńko ...…..........................................

Dowód: Materiał prasowy i jego źródło poniżej w załączeniu.
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(...) Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu stanowczo temu zaprzecza.

Komendant: "Nie mamy sobie nic do zarzucenia"

- Wszystko robimy zgodnie z procedurą, opisywane przez anonimowe źródła sytuacje nie miały miejsca - mówi 
Interii Arkadiusz Wojnowski, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu. (...)

(...) W tej chwili wykonujemy czynności dowodowe - mówi Interii prokurator Marek Rusin z Prokuratury 
Rejonowej w Świdnicy. (...)

(...) twierdzi jeden z policjantów.

- Jak znam życie to myślę, że z końcem roku ta sprawa będzie umorzona. Żeby się statystyka na koniec roku 
zgadzała - dodaje kolejny funkcjonariusz. (...)

(...) - Dla nas zwykłych policjantów to jest patologia, bo nie po to żeśmy szli do tej instytucji, żeby tak to 
wyglądało. Jak ja mam w takiej sytuacji wyjść do ludzi, spojrzeć im w twarz i nakładać na nich mandaty 
wiedząc, że u nas w komendzie dzieją się takie rzeczy? - zastanawia się nasz rozmówca.

Cały artykuł pod linkiem:

https://wydarzenia.interia.pl/autor/irmina-brachacz/news-afera-w-policji-wlepialismy-mandaty-powinnismy-
byc-na-kwaran,nId,5626891#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Otrzymują:
Magdalena Bąk
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałbrzychu
58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35C, 
e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl 

Adam Niedzielski - Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
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Marian Banaś – Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli
00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57
e-mail: nik@nik.gov.pl 

Jarosław Szymczyk 
Komendant Główny Policji w Warszawie
e-mail: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 

Dariusz Wesołowski 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 
e-mail:  dyzurny@wr.policja.gov.pl , 
e-mail: kontaktkwp@wr.policja.gov.pl 

Krzysztof Lewandowski 
Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu
e-mail: komendant@walbrzych.wr.policja.gov.pl

Komisariat I Policji w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Łączyńskiego 34, 58-310 Szczawno Zdrój
e-mail: dyzurny.kp1@walbrzych.wr.policja.gov.pl 

Waldemar Fechner - Komendant I-go KP w Wałbrzychu
Tomasz Szkudlarek - Zastępca Komendanta I-go KP w W-chu
Łukasz Różycki – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
Kamil Łuczyński - Dzielnicowy I-go KP w Wałbrzych

Komisariat II Policji w Wałbrzychu
Szymon Gromniak
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

st. sierż Łukasz Michalczyk
sierż. szt. Paweł Kowalski
e-mail: dyzurny.kp2@walbrzych.wr.policja.gov.pl   

Komisariat Policji w Głuszycy
Sebastian Sabadach – komendant 
ul. Grunwaldzka 85 
e-mail: sebastian.sabadach@walbrzych.wr.policja.gov.pl   

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
e-mail: bswp@policja.gov.pl  

Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny 
Prokuratura Krajowa w Warszawie 
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 
e-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl 

Paweł Pasieka - prokurator
Prokuratura Okręgowa w Opolu
ul. Reymonta 24, 45-066 Opole
e-mail: biuro.podawcze.poopo@prokuratura.gov.pl 
Sygn. akt. 3045-1Ds.22.2021
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
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Arkadiusz Rodziewicz 
Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy
e-mail: sekretariatso@swidnica.so.gov.pl 
e-mail: boi@swidnica.so.gov.pl  

Zofia Gluza
Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzycha 
Iwona Szwedo – oskarżona sędzia przeciwko której prowadzone są 
postępowania karne i postępowania dyscyplinarne przez Rzecznika 
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
Kamila Borszowska – Moszowska – wyłączona od prowadzenia 
spraw Piotra Luteńko przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 
Powszechnych, żona oskarżonego prokuratora Mariusza Moszowskiego, 
który zacierał ślady przestępstwa w sprawie próby zabójstwa Jarosława 
Szymańczaka.
e-mail: informacja@walbrzych.sr.gov.pl  
e-mail: administracja@walbrzych.sr.gov.pl    
e-mail: wydzial3k@walbrzych.sr.gov.pl     

Dariusz Pająk
Marek Jankowski
Sąd Okręgowy w Świdnicy V Wydział Penitencjarny 
i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
e-mail: ewa.studniarz@swidnica.so.gov.pl 
Dot. Sygn. akt V Kzw 263/21

Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Michał Lasota
Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 
e-mail: rzecznik.dyscyplinarny@krs.gov.pl   

Zbigniew Klin
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 
przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze 
Al. Wojska Polskiego 56,  58-500 Jelenia Góra
e-mail: p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl 

Marcin Witkowski - Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu
e-mail: biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl 

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
e-mail: biuro.podawcze.poswi@prokuratura.gov.pl 

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
e-mail: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl 

Szef CBA – e-mail: bip@cba.gov.pl    
Szef CBŚ – e-mail: warszawa.cbsp@policja.gov.pl 
Szef ABW – e-mail: poczta@abw.gov.pl   

Naczelna Rada Adwokacka
e-mail: nra@nra.pl   
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Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu
e-mail: ora.walbrzych@adwokatura.pl  

Karol Dałek
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Departament Zawodów Prawniczych 
e-mail: kontakt@ms.gov.pl 
Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna
e-mail: sekretariatIDSN@sn.pl 

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku 
e-mail:  biuro.podawcze.prklo@prokuratura.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie
e-mail: biuro.podawcze.prdzw@prokuratura.gov.pl 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział VI
e-mail: sekretariat@wroclaw.po.gov.pl 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
e-mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl

Dołączyć do akt sprawy Nr WPG – II – 688/20, prowadzonej przez: 
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II  e-mail: cezary.kaminski@ksp.policja.gov.pl  

Ośrodek Informacji Demokracja i Sprawiedliwość
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, 
Tel./fax + 48 75 643 17 74
Nr KRS 0000600596; REGON 363671575; NIP 61127645
e-mail: sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl
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