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ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA

1. Niniejszym  składam  zawiadomienie  o  popełnieniu  wykroczenia 
polegającego  na  tym,  że  Anna  Sobecka (adres  zatrudnienia:  Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa) wpłaciła kwotę 
grzywny  nałożonej  na  Tadeusza  Rydzyka  w  lutym  2011  r.  przez  Sąd 
Rejonowy w Toruniu (XII Wydział Karny, Rsow 175/10) za ogłaszanie zbiórek 
publicznych, które nie mają zezwolenia oraz kosztów postępowania,

tj. o czyn z art. 57 kodeksu wykroczeń.

Ponadto  działając  w oparciu o  art.  39 §  1  kodeksu postępowania  w sprawie 
wykroczeń w zw. z art. 169 § 1 k.p.k. w zw. z art. 39 § 2 kodeksu postępowania w 
sprawie wykroczeń, wnoszę o:

2.  dopuszczenie  dowodu  w  postaci  doniesień  prasowych  na  ten  temat  –  w 
załączeniu.

UZASADNIENIE

Według doniesień prasowych Anna Sobecka w poniedziałek 27 lutego 2012 r. 
wpłaciła  komornikowi  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Toruniu,  Krzysztofowi 
Mańkowskiemu 4755 zł  w poczet  grzywny zasądzonej  Tadeuszowi  Rydzykowi 
oraz kosztów postępowania. Zdjęcie pokwitowania – zob. załącznik nr. 3.

Art.  57  par.  1  kw  przewiduje  areszt  lub  grzywnę  za  uiszczanie  grzywny 
orzeczonej  za  wykroczenie  popełnione  przez  inną  osobę.  Art.  57  par.  3 
przewiduje  przepadek  tak  wydatkowanych  pieniędzy.  W  związku  z  tym  na 
Tadeuszu Rydzyku nadal spoczywa obowiązek zapłacenia orzeczonej grzywny.
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Anna Sobecka jest  posłanką Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  i  przysługuje jej 
immunitet,  a więc wnoszę o wystąpienie  do Marszałka Sejmu o uchylenie jej 
immunitetu w tej sprawie.

Załączniki

1. Informacja prasowa – zapowiedź Anny Sobeckiej  z czerwca 2011 r.,  że 
wpłaci  grzywnę  za  Tadeusza  Rydzyka: 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/grzywna-dla-o-rydzyka-poslanka-pis-ja-
zaplace,1,4506273,wiadomosc.html

2. Informacje  prasowe  o  zapłaceniu  przez  Annę  Sobecką  grzywny  za 
Tadeusza  Rydzyka:  http://www.rp.pl/artykul/10,830044-Posel-Sobecka-
zaplacila-grzywne-za-o--Rydzyka.html 
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/polityczne/posel-sobecka-
zaplacila-grzywne-za-o-rydzyka/6616263 

3. Informacja  toruńskiego  Radia  Gra: 
http://torun.gra.fm/informacje/22510/anna-sobecka-zaplacila-grzywne-za-
redemptoryste-o-rydzyk-ma-tylko-habity

z  załączonym  zdjęciem  pokwitowania  wydanego  przez  komornika 
sądowego: 
http://torun.gra.fm/upload/logos_manager/cms_information/2012/02/27/_t
humbs/sobecka_640x480.jpg
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