
Oświadczenie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych

Szanowni Subskrybenci, Sympatycy kanału NaviTy stacji NISS, Społeczność Wolnych Ludzi.

Przede  wszystkim  chcemy  Wam  serdeczne  podziękować za  wsparcie  naszego  kanału,  Fundacji
i misji NISS. Musimy jednak również, wobec rozpowszechniania fałszywej narracji, przez niektóre kanały
internetowe, o wrogim przejęciu naszego kanału przez hakerów, oświadczyć co następuje:  
    

1. Fundacja NISS założona została ponad 5 lat temu, 11 listopada 2015 r. przez Fundatora Wojciecha
Dobrzyńskiego.  Od  dnia  powstania  liczne  grono  ekspertów,  doradców  i  wolontariuszy,  nie
pobierając za to żadnego wynagrodzenia, wkładało wiele wysiłku i czasu w realizowanie misji  i
projektów Fundacji.  

2. Pomysł  na  utworzenie  kanału  na  YouTube  narodził  się  w  2019  roku,  a  pierwszy  film
opublikowaliśmy  na  kanale  w  czerwcu  tego  samego  roku.  Twórcami  pomysłu  byli  Wojciech
Dobrzyński oraz Piotr Jankowski.

3. W kontekście protestów przeciw 5G i cenzurze prewencyjnej udostępniliśmy nasz kanał Mateuszowi
Jarosiewiczowi  i  Tobiaszowi  Żuchewiczowi.  Użyczyliśmy  też  zakupiony  przez  NISS  sprzęt  o
wartości ok. 1400 PLN, a także wyasygnowali, z otrzymanych przez Fundację darowizn, kwoty 400
zł i 700 dolarów przeznaczone na zakup sprzętu. 

4. Wszelkie fundusze jakimi dysponuje Fundacja są przeznaczane na bieżące projekty Fundacji,  na
działalność statutową, konferencje, wyjazdy, sprzęt, wyposażenie biurowe, członkowie Fundacji nie
pobierają z tytułu działalności na rzecz Fundacji żadnej pensji. W początkowej fazie Fundacja była
finansowana z odszkodowania otrzymanego przez Fundatora za okres internowania i pozbawienia
wolności w czasach PRL, obecnie utrzymujemy się z datków dobrowolnych darczyńców i z reklam
wyświetlanych na kanale. Sprawozdanie i rozliczenie za 5 lat działalności Fundacji znajduje się na
stronie  NISS,  https://niss.org.pl/skrot-sprawozdania-niss-po-5-latach-dzialalnosci/ a  roczne
sprawozdania dostępne są w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. 19.01.2020r otrzymaliśmy informację na maila Fundacji, że nie jesteśmy już administratorem kanału
NaviTy  –  kanał  został  przejęty  przez  hakerów.  Od  połowy  lutego  działa  nowy  kanał  NaviTy,
zawłaszczenie poprzedniego kanału zostało zgłoszone na policję.

6. Niestety nie był to koniec naszych problemów. Otóż Mateusz Jarosiewicz przekopiował niektóre
nasze filmy na swój prywatny kanał sugerując, że to on jest kontynuatorem kanału NaviTY, zaczął
bezprawnie  posługiwać  się  naszym  logo,  grafikami,  listami  mailingowymi  oraz  oświadczył,  że
kończy  współpracę  z  NISS,  gdyż  nie  płacimy mu  wynagrodzenia.  Nie  będziemy  komentować
absurdalności i bezczelności tego żądania, w kontekście informacji zawartych w pkt.1, 3 i 4 tego
oświadczenia. 

7. W  tym  stanie  rzeczy  wystąpiliśmy  do  Mateusza  Jarosiewicza zwrócenie  sprzętu  i  rozliczenie
otrzymanych kwot (rachunki, faktury), których jak dotąd daremnie oczekujemy. 

8. Chcemy  również  podkreślić,  że  odcinamy  się  od  działalności  osób,  które  w  dobrej  wierze
wspomogliśmy wcześniej, ale nadużyły one naszego zaufania i mocno nadszarpnęły one dobre imię
Fundacji,  a  same wypromowały się  dzięki  Instytutowi.  Dotyczy to  w szczególności  prywatnych
kanałów Mateusza  Jaroszewicza  oraz  Tobiasza  Żuchewicza.  Publikowanie  przez  nich  naszych
filmów, używanie loga Fundacji oraz posługiwanie się nazwą NaviTy jest niezgodne z prawem. 

9. Wszelkie materiały używające logo Fundacji lub powołujące się na współpracę z Narodowym 
Instytutem Studiów Strategicznych i publikowane poza naszymi kanałami (stroną niss.org.pl i 
kanałem NaviTy) są naruszeniem praw autorskich i będą zgłaszane do usunięcia. Oczywiście nie 
dotyczy to współdzielenia treści (udostępniania linków i skrótów) z zachowaniem informacji o 
źródle, z poszanowaniem netykiety i ogólnych zasad przyjętych przez społeczność internautów.

Warszawa 27.02.2020r.
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