
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! 

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami skandalicznych wydarzeń. Funkcjonariusze Policji używają 

siły, pałek teleskopowych oraz gazu do tłumienia pokojowych oraz legalnych manifestacji Strajku Kobiet na 

ulicach polskich miast. Kilka tygodni temu widzieliśmy zatrzymanie posła na Sejm RP Macieja Kopca,  

do którego doszło w Katowicach – i to pomimo interwencji, w tym moich, poświadczających jego mandat 

parlamentarny – a także sytuację, w której zaatakowano gazem posłankę Magdalenę Biejat. Siły używano 

również wobec wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz innych parlamentarzystów i parlamen-

tarzystek, mimo przysługującego im immunitetu. 

W nocy z 18 na 19 listopada 2020 r. znaczne siły policyjne zostały zaangażowane do agresywnego stłu-

mienia protestu na ulicach Warszawy. Jego uczestnicy, wykorzystujący swoje konstytucyjne prawo do wol-

ności zgromadzeń – art. 57 Konstytucji RP stanowi, że każdemu zapewnia się wolność organizowania poko-

jowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, a ograniczenie tej wolności może określać ustawa – byli nie 

tylko zamykani w policyjnym kordonie, ale również bici metalowymi pałkami, ciągnięci po ziemi i traktowa-

ni gazem pieprzowym. Osoby demonstrujące zostały potraktowane z wyjątkową brutalnością̨, w sposób nie-

proporcjonalny i nieuzasadniony. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że większą ostrożnością funkcjonariusze Policji wykazali się podczas niele-

galnej manifestacji, jaką był Marsz Niepodległości odbywający się na ulicach Warszawy 11 listopada br.  

W jej wyniku doszło do zniszczeń, które stołeczny ratusz szacuje na kilkadziesiąt tysięcy złotych,  

oraz do podpalenia mieszkania znajdującego się na trasie przemarszu. 

W związku z tym ze względu na dbałość o przestrzeganie prawa oraz potrzebę ochrony obywateli  

i obywatelek przed agresją ze strony służb powołanych do zapewniania pokoju i porządku proszę o udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Ilu funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli innych służb porządkowych (jakich?) wzięło udział  

w zabezpieczaniu Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 r. w Warszawie, a ilu w zabezpieczaniu demon-

stracji Strajku Kobiet w nocy z 18 na 19 listopada 2020 r. w Warszawie?  

2. Ile osób – oczywiście szacunkowo – wzięło udział w dwóch wymienionych wydarzeniach? Ile osób zo-

stało wylegitymowanych oraz zatrzymanych? Ile mandatów wypisano i za jakie przewinienia? Ile razy poli-

cjanci użyli środków przymusu bezpośredniego? Przeciw ilu uczestnikom toczą się lub będą się toczyć poste-

powania? W odniesieniu do wszystkich tych pytań proszę o przekazanie danych umożliwiających zestawienie 

porównawcze. 

3. Z iloma wnioskami do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystąpiła Policja wobec uczestników Marszu 

Niepodległości odbywającego się 11 listopada 2020 r. w Warszawie? Ile było takich wniosków wobec 

uczestników demonstracji Strajku Kobiet w nocy z 18 na 19 listopada 2020 r. w Warszawie? 

4. Ilu policjantów zostało poszkodowanych w czasie tegorocznego Marszu Niepodległości, a ilu podczas 

demonstracji Strajku Kobiet w nocy z 18 na 19 listopada 2020 r. w Warszawie? 

5. Wobec ilu funkcjonariuszy Policji zaangażowanych w zabezpieczanie Marszu Niepodległości w dniu 

11 listopada 2020 r. w Warszawie prowadzone są̨ lub będą prowadzone postepowania dyscyplinarne  

w związku z ich niewłaściwym zachowaniem w czasie tej akcji? Takie samo pytanie kieruję w kontekście 

demonstracji Strajku Kobiet w nocy z 18 na 19 listopada 2020 r. w Warszawie. 
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