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  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, złożone podczas  

19. posiedzenia Senatu RP, w sprawie zabezpieczania przez Policję zgromadzeń publicznych odbywających 

się 11 i 18 listopada 2020 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Jednym z podstawowych zadań Policji, jako formacji bezstronnej i apolitycznej, jest ochrona 

porządku publicznego, również podczas zgromadzeń publicznych, a także zapewnienie bezpieczeństwa 

wszystkim osobom przebywającym w miejscu zgromadzenia, tj. zarówno jego uczestnikom, jak i osobom 

postronnym. Wobec osób zakłócających porządek publiczny i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia 

innych osób  

są podejmowane stosowne czynności służbowe, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji1. 

W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz porządku publicznego, Policja ma prawo do 

użycia środków przymusu bezpośredniego. Zasady użycia i wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego 

oraz towarzyszące im mechanizmy kontrolne są określone w ustawie o Policji oraz w ustawie z dnia 24 maja  

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej2. 

Natomiast kalkulacja sił i środków policyjnych przeznaczonych do działań zabezpieczających jest 

dostosowywana do charakteru danego przedsięwzięcia i zależy od wielu czynników, m.in. analizy zagrożeń  

i innych okoliczności, które potencjalnie mogą generować wystąpienie niebezpiecznych sytuacji.  

Odnosząc się do działań Policji podjętych w ramach zabezpieczania zgromadzeń, które odbyły się  

11 listopada 2020 r. informuję, że funkcjonariusze Policji wylegitymowali 728 osób oraz zatrzymali 306 

osób. Ponadto nałożono 263 grzywny w postaci mandatu karnego3. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(PIS) zostało skierowanych 655 notatek. W jednostkach podległych Komendzie Stołecznej Policji w 502 

przypadkach wdrożono czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia oraz wszczęto 37 postępowań 

przygotowawczych w sprawach karnych4. Szacunkowa liczba uczestników odbywających się tego dnia 

                                                           
1 Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm. 
2
 Dz.U. z 2019 r. poz. 2418. 

3
 W tym: 13 za wykroczenia popełnione z art. 141 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 poz. 821,  

z późn. zm.), 3 – z art. 51 § 2 k.w., 3 – z art. 83 § 1 k.w., 230 – z art. 54 k.w. w zw. z naruszeniem przepisów obowiązującego wówczas 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 1 – z art. 65 k.w., 1 – z art. 66 k.w., 5 – z art. 92 § 1 k.w., 2 – z art. 97 k.w. oraz 5 – z art. 
43

1
 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożywanie alkoholu  

w miejscu niedozwolonym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm). 
4
 Według stanu na 20 stycznia 2021 r. 
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manifestacji, w punkcie kulminacyjnym, wyniosła około 12 000 osób. W działaniach zabezpieczających wzięło 

udział 6599 policjantów. 

Z kolei podczas działań zabezpieczających zgromadzenia odbywające się 18 listopada 2020 r. 

funkcjonariusze Policji wylegitymowali 745 osób oraz zatrzymali 21 osób. Ponadto nałożono 24 grzywny  

w postaci mandatu karnego5. Policjanci skierowali 543 notatki do PIS. Wdrożono 564 czynności 

wyjaśniające w sprawach o wykroczenie oraz wszczęto 11 postępowań przygotowawczych w sprawach 

karnych6. Szacunkowa liczba uczestników odbywających się tego dnia manifestacji, w punkcie 

kulminacyjnym, wyniosła około 5000 osób. W działaniach zabezpieczających wzięło udział 4036 policjantów. 

Podczas wykonywania zadań służbowych w czasie manifestacji w dniu 11 listopada 2020 r. zostało 

poszkodowanych 35, a w dniu 18 listopada 2020 r. – 3 funkcjonariuszy Policji.  

Jednocześnie należy stwierdzić, że z treści wystąpienia Pani Senator nie wynika w jakich konkretnie 

przypadkach doszło do niewłaściwych zachowań policjantów podczas wykonywania czynności służbowych  

w dniach 11 i 18 listopada 2020 r. W związku z powyższym trudno odnieść się do zawartych w wystąpieniu 

pytań o podjęte bądź planowane postępowania dyscyplinarne wobec policjantów uczestniczących w tych 

działaniach.  

 

 

 

 

 

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. 

                                                           
5
 W tym: 20 z art. 54 k.w. w zw. z naruszeniem przepisów ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, po jednym z art. 63a § 1 k.w., z art. 65 § 1 k.w., z art. 92 k.w. oraz z art. 141 k.w. 
6
 Według stanu na 20 stycznia 2021 r. 


