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Odmowa wszczęcia w sprawie z doniesienia dotyczącego „kampanii” jednej 

z łódzkich radnych 

  

 

 W związku z doniesieniem złożonym w lipcu 2014r. przez Radnego 

Bartosza Domaszewicza, dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstw przez 

Radną Joannę Kopcińską, w związku z „kampanią” prowadzoną 

z wykorzystaniem plakatów i ulotek z jej wizerunkiem, Prokuratura Rejonowa 

Łódź – Śródmieście przeprowadziła czynności sprawdzające. Całokształt 

dokonanych ustaleń nie dostarczył podstaw do wszczęcia śledztwa.  

 W toku czynności sprawdzających przesłuchany został autor zawiadomienia. 

Rozpytano także Radną Joannę Kopcińską, która złożyła do akt kopie dokumentów 

obrazujących nakłady poniesione na prowadzoną akcję oraz źródła ich finansowania. 

Przedłożone dokumenty wskazują, ze kwoty przeznaczone na kampanię pochodzą ze 

środków jej i jej męża – były to zarówno wcześniejsze oszczędności jak i pieniądze 

pozyskane w 2014r. – co zgłoszone zostało właściwemu urzędowi skarbowemu. 

 Zgromadzone dane nie dały podstaw do przyjęcia, że istnieje uzasadnione 

podejrzenie popełnienia przestępstw określonych przez Kodeks wyborczy, w tym 

mających polegać na prowadzeniu w związku z wyborami, zbiórki publicznej na cele 

kampanii wyborczej, bądź na pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz komitetu 

wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa. 
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 Powołany przez autora zawiadomienia artykuł 469 Kodeksu Wyborczego, jest 

natomiast wykroczeniem. Dlatego też, w tym zakresie wyłączono materiały i 

przekazane one zostały właściwej jednostce policji.  

 Hipotezy sformułowane w zawiadomieniu i dane zebrane w toku czynności 

sprawdzających, nie dostarczyły także podstaw do stwierdzenia, że w grę wchodzi 

podejrzenie popełnienia przestępstw polegających na złożeniu przez radną fałszywego 

oświadczenia majątkowego na dzień 31 grudnia 2013r. lub na ewentualnym 

finansowaniu „kampanii” ze środków pozyskanych ze zbiórki na budowę pomnika 

byłego Prezydenta – Lecha Kaczyńskiego. 
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