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BMP-0724-8-1/2020/JS    

   

 

  

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP  

  

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z 29 października 2020 r. (sygn. BPS/043-17-602/20) dotyczące oświadczenia 

Senatora RP Pana Jana Marii Jackowskiego, złożonego podczas 17. posiedzenia Senatu RP  

28 października 2020 r., dotyczące braku reakcji służb na wydarzenia mające miejsce przed biurem 

senatorskim w Ciechanowie uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Zgodnie ze stanowiskiem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, przekazanego na podstawie  

informacji przygotowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu wynika, że 

czynności funkcjonariuszy Policji były realizowane w granicach prawa i adekwatnie do zaistniałej sytuacji. 

Priorytetem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestników zgromadzeń, jak i osób w 

nich nie uczestniczących, a także zapobieganie popełniania czynów niezgodnych z prawem. Wobec osób 

zakłócających porządek publiczny i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, 

podejmowane były stosowne czynności służbowe.  

Odnosząc się do zdarzeń będących przedmiotem wystąpienia informuję, że z przekazanych 

materiałów wynika, iż 23 października 2020 r. uczestnicy marszu przemieszczali się deptakiem 

na ul. Warszawskiej, a następnie zatrzymali przy ul. Mickiewicza 3 przed budynkiem, w którym mieści się 

biuro Pana Senatora oraz biuro poselskie Pani Poseł Anny Cicholskiej. Przed budynkiem uczestnicy 

zgromadzenia postawili i zapalili znicze, które po zakończonym zgromadzeniu zostały usunięte.  

Z uwagi na fakt, iż jedna z uczestniczek zgromadzenia używała słów wulgarnych, została przez 

obecnych na miejscu policjantów wylegitymowana i pouczona. Ponadto, podczas zabezpieczenia 

protestu wylegitymowano dwóch mężczyzn, przeciwko którym skierowano wnioski o ukaranie do Sądu 

Rejonowego w Ciechanowie za naruszenie art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń1 oraz 

dodatkowo wobec jednego z nich za naruszenie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2.  

W odniesieniu do uszkodzenia zamków w drzwiach wejściowych do biura senatorskiego oraz 

namalowania na elewacji budynku napisów, w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie 

są prowadzone czynności wyjaśniające w kierunku popełnienia czynów zabronionych (uszkodzenie 

mienia) z art. 124 § 1 K.w. oraz postępowanie przygotowawcze z art. 288 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny3. 

                                                           
1
 Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm. 

2
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm. 

3
 Dz.U. z 2020 r. poz. 1444. 
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Jednocześnie pragnę zapewnić, iż Policja realizując ustawowe zadania, jakimi są w szczególności 

ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, jak również troska 

o bezpieczeństwo i porządek publiczny, każdorazowo reaguje na przypadki łamania obowiązującego 

porządku prawnego.  

 

 

 

 

Z poważaniem 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymuje: 
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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