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BMP-0724-6-1/2021/JS   

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP  

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na pismo z 18 grudnia 2020 r. (sygn. BPS/043-19-739/20) dotyczące oświadczenia Pani 

Senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, złożonego podczas 19. posiedzenia Senatu RP 17 grudnia 2020 r., w 

sprawie strajku przedsiębiorców 16 maja 2020 r. w Warszawie należy wskazać, że mając na uwadze jedno 

z ustawowych zadań Policji jakim jest reagowanie na wszelkiego rodzaju zdarzenia, które powodują lub też 

mogą nieść za sobą zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia obywateli, a także dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, formacja ta przeprowadza adekwatne do sytuacji czynności służbowe. W związku 

z wystąpieniem zdarzeń dotyczących m.in. zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, Policja – 

w granicach posiadanych uprawnień - jest zobowiązana do podjęcia działań, które wyeliminują te 

zagrożenia.  

Pragnę również poinformować, że zgodnie z art. 246 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postępowania karnego1 w przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości 

zatrzymania sąd zawiadamia o tym prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał 

zatrzymania.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 311 Kpk śledztwa w sprawach nieprawidłowości przy 

wykonywanych czynnościach służbowych przez funkcjonariuszy Policji należą do wyłącznej kompetencji 

prokuratury. 

W odniesieniu do wydarzeń z 16 maja 2020 r. w Warszawie Policja podejmowała czynności służbowe 

w związku z naruszeniem przez osoby uczestniczące w manifestacjach obostrzeń wynikających 

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2. Działania te były realizowane w oparciu 

o art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji3.  

Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji4 informuję, 

że podczas podjętych działań, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji, art. 244 Kpk oraz art. 45 § 1 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia5, dokonano zatrzymania 

łącznie 481 osób. W wyniku prowadzonych postępowań przygotowawczych wobec 10 zatrzymanych zostały 

skierowane akty oskarżenia.  

 

Z poważaniem 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

Otrzymuje: 
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

                                                           
1
 Dz. U. z 2020 r. poz. 30, z późn. zm. 

2
 Dz. U. poz. 878, z późn. zm. – akt nieobowiązujący. 

3
 Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późń. zm. 

4
 Pismo z 3 lutego 2021 r.  

5
 Dz. U. z 2020 r. poz. 729, z późn. zm. 
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