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 Pan 

 Tomasz Grodzki 

 Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Artura Dunina, złożone podczas 24. posiedzenia Senatu RP  

w dniu 27 maja 2020 r., w sprawie działań Policji (sygn. BPS/043-24-1022/21) należy wskazać, że jednym  

z ustawowych zadań tej formacji jest utrzymywanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego poprzez  

m.in. reagowanie na zaistniałe w przestrzeni publicznej przestępstwa i wykroczenia oraz ściganie ich sprawców. 

Policja - w granicach posiadanych uprawnień - podejmuje stosowne działania w związku z wszelkiego rodzaju 

zdarzeniami, które powodują lub też mogą nieść za sobą zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia obywateli. 

Podstawowym kryterium uwzględnianym podczas kierowania określonej liczby policjantów do służby jest 

prawidłowa realizacja przez nich zadań przewidzianych w przepisach prawa. Koszty przyjętej organizacji  

i taktyki działań Policji wchodzą w skład wydatków związanych z funkcjonowaniem tej formacji. 

 

 

 

 Z poważaniem 
 
 z up. Maciej Wąsik 
 
 Sekretarz Stanu 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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