
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pierwszą demonstracją stłumioną w okresie pandemii COVID-19 był tzw. strajk przedsiębiorców odbywa-

jący się 16 maja br. w Warszawie. Podczas niego – korzystam tu z informacji przedstawionych w Senacie RP 

przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara w czasie 61. posiedzenia Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w dniu 24 listopada br. – funkcjonariusze Policji dokonali, jak uznały sądy w odpo-

wiedzi na zażalenia obywateli, 79 niezasadnych bądź nielegalnych zatrzymań. Dane te pokazują, że obecnie, 

podczas strajków kobiet, policja nie pierwszy raz nadmiernie, w sposób skrajnie nieprofesjonalny wykorzy-

stuje przysługujące jej możliwości prawne bądź, idąc dalej, łamie obowiązujące przepisy. W związku z tym 

proszę o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania, co pozwoli stwierdzić, czy nieprzestrzegający 

litery prawa funkcjonariusze Policji zostali ukarani oraz czy ministerstwo toleruje zachowania niegodne 

funkcjonariusza mającego obowiązek stać na straży porządku publicznego. 

1. Wobec ilu funkcjonariuszy Policji po strajku przedsiębiorców w maju br. wszczęto postępowanie dys-

cyplinarne za nieprofesjonalne zachowanie (mając na względzie decyzje sądów w sprawie zażaleń obywateli 

na przeprowadzone zatrzymania)? Jeśli takich przypadków nie było, to dlaczego? W jaki inny sposób poli-

cjanci zostali ukarani/upomnieni? 

2. Ile postępowań dyscyplinarnych zakończyło się? Jakie decyzje zapadły? Wobec ilu funkcjonariuszy 

wyciągnięto konsekwencje zawodowe? Jakie one były? 

3. Ilu policjantów otrzymało upomnienie, naganę bądź zostało wydalonych ze służby? 

4. Ile zawiadomień do prokuratury na zachowanie policji skierowano po wymienionym wydarzeniu? 

5. Jakie decyzje podjęło wówczas MSWiA, tak by w przyszłości nie zdarzały się przypadki naruszeń 

przepisów prawa przez funkcjonariuszy Policji oraz by unikać niezasadnych zatrzymań? Jakie wytyczne  

oraz inne regulacje wewnętrzne wprowadzano? 

6. Ile osób wówczas zatrzymano? Ile zawiadomień do prokuratury skierowała Policja? Co było podstawą 

prawną zatrzymań? Jak zakończyły się postępowania? 
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