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  W odpowiedzi na korespondencję odnoszącą się do oświadczenia senatorskiego, 

złożonego przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką na 11. posiedzeniu Senatu w dniu  

3 czerwca 2020 r., dotyczącego ograniczania praw pracowniczych kierowniczce z firmy 

IKEA w związku ze zwolnieniem w czerwcu 2019 r. pracownika w następstwie jego 

wypowiedzi na wewnętrznym forum ww. firmy, uprzejmie informuję, co następuje. 

  W odpowiedzi na pytanie nr 1 dotyczące podstawy prawnej i słuszności wszczęcia 

postępowania karnego należy wskazać, że z informacji nadesłanych przez Prokuraturę 

Krajową wynika, iż podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego w przedmiotowej 

sprawie był art. 303 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568 i 1086), zwanej dalej „k.p.k.” tj. uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa z art. 194 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), którego przedmiotem 

ochrony jest wolność sumienia i wyznania w rozumieniu prawa do zachowania określonego 

światopoglądu religijnego. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże 

prawdopodobieństwo popełnienia przed podejrzaną zarzucanego jej czynu, co w ocenie 

Prokuratury Krajowej, pozwala na ocenę decyzji prokuratora o wszczęciu postępowania 

przygotowawczego, jako zasadnej.  

  W odpowiedzi na pytanie nr 2 i 3 należy wskazać, iż przedmiotowa sprawa nie należy 

do właściwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Ww. postępowanie 

przygotowawcze, zgodnie z art. 298 § 1 k.p.k. prowadzone jest przez prokuraturę, natomiast 

ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, a także   



wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy, zgodnie z art. 297 § 1 k.p.k. jest celem 

prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego.  

  Odnosząc się natomiast do pytania nr 4 wskazać należy, iż walka z dyskryminacją  

w pracy, w tym z dyskryminacją na tle orientacji seksualnej, są to kategorie spraw, które 

ściśle związane są z zatrudnieniem pracowników, a tym samym, zgodnie z art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 

z późn. zm.) leżą we właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

 

z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości  
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