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Data: 2021-03-09 11:32Temat: ODP: Natychmiastowego cofnięcia certyfikatu dopuszczającego szczepionki mRNA na polski rynek 

Od: "L.Switacz@pap.pl" <L.Switacz@pap.pl> 

Do: "Najda Mariusz" <fundacjatesli@interia.pl>;  

Dw:: "L.Plowiecka@pap.pl" <L.Plowiecka@pap.pl>;  

Dzień dobry, 

Powołując się na Regulamin udostępniania i korzystania z sali 
konferencyjnej Centrum Prasowego PAP z siedzibą w Warszawie ze względu na 
charakter Polskiej Agencji Prasowej nie podejmiemy się zorganizowania u 
nas poniższej konferencji. 

Pozdrawiam, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
Lidia Świtacz 
Specjalista 
Zespół Obsługi Medialnej 
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Polska Agencja Prasowa S.A., 00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8. 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000067663, NIP: 
526-02-50-742, wysokość opłaconego w całości kapitału zakładowego: 
52.703.520,00 zł. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
Treść niniejszej wiadomości wraz z wszelkimi załączonymi do niej 
plikami stanowi informację poufną i przeznaczona jest wyłącznie dla jej 
zamierzonego adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem 
wiadomości, w szczególności jeżeli otrzymaliście ją Państwo przez 
pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o 
trwałe usunięcie wiadomości. 
________________________________________ 
Od: Najda Mariusz [fundacjatesli@interia.pl] 
Wysłano: 9 marca 2021 10:45 
Do: Świtacz Lidia 
Temat: Fwd: Natychmiastowego cofnięcia certyfikatu dopuszczającego 
szczepionki mRNA na polski rynek 

Do Polskiej Agencji Prasowej 

Prosimy o pilne zwołanie konferencji prasowej w temacie natychmiastowego 
wstrzymania szczepień na covid 19 w Polsce, ponieważ szczepionki mRNA 
stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków. Proszę 
podać najbliższe wolne terminy do zwołania takiej konferencji 

Więcej informacji w poniższym mailu skierowanym do Głównego Inspektora 
Farmakologicznego w Polsce oraz załącznikach gdzie o powyższym fakcie 
został powiadomiony Premier RP, wszyscy Wojewodowie, Sejm i Senat i inne 
instytucje z Prokuraturą włącznie.

-- 
Founder and President of the Foundation's 
Management Board 
Mariusz Najda 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Natychmiastowego cofnięcia certyfikatu dopuszczającego szczepionki 
mRNA na polski rynek 
Data: 2021-03-04 12:35 
Nadawca: "Najda Mariusz" <fundacjatesli@interia.pl> 
Adresat: gif@gif.gov.pl; inspektorat@bialystok.wif.gov.pl; wif@farmacja-bydgoszcz.pl; sekretariat@wiif.gdansk.pl; sekretariat@farmacja-gorzow.pl; sekreta

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ewy Krajewskiej (Zarządu GIF) + 
Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych w Polsce. 

W związku z tym, że objęła pani stanowisko po Grzegorzu Cessaku, który 
będzie odpowiadał karnie za wszystkie powikłania poszczepienne i zgony 
na skutek dopuszczenia na polski rynek nieprzebadanych szczepionek mRNA – 
(dochodzenie prokuratorskie jest w toku) Fundacja im. Nikoli Tesli z 
siedzibą w Białymstoku żąda: 

  1.  Natychmiastowego cofnięcia certyfikatu dopuszczającego szczepionki 
mRNA na polski rynek ponieważ są zagrożeniem dla życia i zdrowia 
Polaków. 

  2.  Zażądania od producentów szczepionek na Covid 19: 

  *   Pełnej dokumentacji medycznej w zakresie testów na zwierzętach i 
ludziach ze szczególnym uwzględnieniem powikłań poszczepiennych. 
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  *   Ustalenia pełnego składu chemicznego i biologicznego szczepionek 
poprzez skierowanie ich do specjalistycznych jednostek badawczych w celu 
wykrycia substancji toksycznych (adiuwanty), które są szkodliwe dla 
zdrowia i życia ludzi i wypełniają kryteria Broni 
Biologiczno-Chemicznej. 

  1.  Zalecamy: 

  *   przyjmowanie wszelkich poleceń od przełożonych (np. Minister 
Zdrowia Adam Niedzielski) w formie pisemnej. 

  *   Skierowania zawiadomienia do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z poniższych artykułów karnych 

 Uzasadnienie 

PILNE !!! Ostatnimi dniami w mediach zagranicznych (USA) pojawiają się 
informacje dotyczące fałszerstw, których dokonały firmy farmaceutyczne 
przy testach szczepionek mRNA na Covid 19. Polegają one na tym, że firmy 
zataiły informacje dotyczące zgonów zwierząt (norki i koty), które 
wykorzystano do badań nad szczepionką i wszystkie zdechły. Są to bardzo 
istotne fakty gdyż mają bezpośredni wpływ na życie szczepionych ludzi. 
Zdaniem bardzo dużej liczby lekarzy - szczepionki mRNA są nie tylko 
„eksperymentem medycznym” w którym osoby szczepione nie są w pełni 
informowane o skutkach ubocznych szczepień... ale są też Bronią 
Biologiczną z opóźnionym zapłonem. Będą wywoływały zgony u ludzi 
oraz dożywotnie i nieuleczalne powikłania poszczepienne (kalectwa) 
jeszcze wiele lat po szczepieniu - co już teraz ma miejsce w Polsce i 
innych krajach na świecie. 

„Dr Michael Yeadon, były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer, 
przedstawił dowody na to, że w wyścigu o szczepionkę koronawirusową w 
2020 roku zastosowano powszechne OSZUSTWO NAUKOWE. Dążąc do szybkiego 
zatwierdzenia przez organy regulacyjne, firma Pfizer porzuciła wszelką 
rzetelność naukową. Projekt badania nowych wstrzyknięć mRNA jest 
oparty na fałszywych protokołach diagnostycznych, które manipulują 
punktami końcowymi danych i ukrywają krótko- i długoterminowe zdarzenia 
niepożądane wywoływane przez ich szczepionki”. 
Źródło - https://vaccinedeaths.com/2020-12-10-pfizers-vaccine-studies-based-on-fraud.html 

Kobiety, którym niedawno wstrzyknięto eksperymentalne szczepionki mRNA 
przeciwko Covidowi 19, wykazują objawy raka piersi. 

„Grupa lekarzy z Utah odkryła coś przerażającego podczas ostatnich 
badań mammograficznych przeprowadzonych w Breast Care Center w Salt Lake 
City w stanie Utah. Kobiety, którym niedawno wstrzyknięto eksperymentalne 
szczepionki przeciwko COVID, cierpią na nieprawidłowe zapalenie węzłów 
chłonnych w piersi. Według lekarzy Intermountain Healthcare kobiety, 
które przyjmują szczepionki covid-19, wykazują objawy raka piersi . 
Poniedziałek, 01 marca 2021, autor:Lance D. Johnson źródło - https://www.naturalnews.com/2021-03-01-women-injected-covid-vaccines-symptoms-breast-cancer.

<https://www.naturalnews.com/2021-03-01-women-injected-covid-vaccines-symptoms-breast-cancer.html>W 
związku z tym, że szczepionki mRNA stanowią bardzo poważne zagrożenie 
dla życia i zdrowia Polaków - Fundacja zażądała od Premiera RP, 
Ministra Zdrowia a także w dniu 9 lutego 2021r od Posłów i Senatorów RP 
o „Pilne” Zawieszenie Rządowego Programu Szczepień na Covid 19. Pisma 
w formie listu otwartego zostały złożone w kancelarii Sejmu i Senatu na 
ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Marszałka Senatu Tomasza 
Grodzkiego. 

Pełna treść pisma fundacji w załączeniu (Do Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego + załączniki) Poniżej artykuły karne, które obejmują 
wyżej opisane zagadnienia. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli w/w 
osoby pociągać do odpowiedzialności karnej. 

Art. 165. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego<https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/a196/> 

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób 
albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie 
epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy 
zwierzęcej lub roślinnej, 2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu 
szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły 
powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające 
obowiązującym warunkom jakości, [...] podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa 
nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli 
następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub 
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli następstwem czynu 
określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 

Art. 156. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia 
człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego 
ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, 
całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub 
trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć 
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 
lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 
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Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn 
zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także 
ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub 
wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie 
takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba 
dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za 
pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, 
swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności 
dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub 
informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, 
szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu 
zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. 

Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo §1. Sąd wymierza 
karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego 
za sprawstwo. 

Wskazany przepis określa wysokość kary za podżeganie i pomocnictwo do 
danego przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy 
popełnienia przestępstwa i nie są powiązane z faktem popełnienia tego 
przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której pomocnik pomaga). 
Wskazane kary za podżeganie i pomocnictwo zasadniczo są tożsame z 
wysokością kary grożącej osobie, która dokonałaby danego 
przestępstwa tj. np. jeżeli za przestępstwo ciężkiego uszkodzenia 
ciała z Art. 165 <https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/a196/> § 3.
<https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/a196/> 
.<https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/a196/> 
Kodeksu karnego<http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/> 
przewidziana jest kara od 2 do 12 lat lub dożywotniego pozbawienia 
wolności, to taka kara grozi też osobie która podżegałaby do dokonania 
tego czynu bądź w nim pomagała. 

Art. 171. Wytwarzanie lub obrót substancjami, materiałami i urządzeniami 
niebezpiecznymi<https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/a203/> § 1. 
Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, 
przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub 
przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym 
promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może 
sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo 
mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi 
dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1. § 3. Tej samej karze 
podlega, kto przedmioty określone w § 1 odstępuje osobie nieuprawnionej. 

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając 
wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub 
dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 
118a udział w masowym zamachu, art. 148 zabójstwo, art. 156 spowodowanie 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka 
wolności,.... lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie 
zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

<https://rumble.com/ve2hh7-zgadnij-co-jest-w-szczepionkach-polski-lektor.html>-- 
Founder and President of the Foundation's 
Management Board 
Mariusz Najda 
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