Warszawa,

listopada 2017 r.

Podsekretarz Stanu

DSRiN-IV-052-17/17

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
Uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi odpowiedź na interpelację nr 16221
Pani Poseł Moniki Wielichowskiej i grupy posłów, która wpłynęła do Ministerstwa
Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. w sprawie przeszukań policji w kobiecych
organizacjach pozarządowych dzień po czarnym proteście.
W odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego zagadnienia proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Na samym wstępie należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest
organem prowadzącym powyższe postępowanie karne. Instytucją właściwą do udzielenia
szczegółowej odpowiedzi, w zakresie dopuszczalnej przez art. 217 k.p.k. czynności
zatrzymania rzeczy i przeszukania, co do motywacji czy podstaw podjęcia konkretnych
czynności procesowych, jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu.
W odniesieniu do stawianych zagadnień podnieść należy, iż postępowanie
w powyższej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.
Z informacji uzyskanych z Prokuratury Krajowej wynika, iż Prokuratura Regionalna
w

Poznaniu

nadzoruje

śledztwo

sygn.

RP

I

Ds

3.2017

w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków, w okresie od 2012 r.
do

2015 r.

w

Warszawie,

przez

w Ministerstwie Sprawiedliwości,

funkcjonariuszy

w związku z

publicznych,

przyznawaniem,

zatrudnionych
kontrolowaniem

wydatkowania oraz

rozliczaniem środków z

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym,

pozostającego w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Ministerstwa Sprawiedliwości, czym działali oni na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn
z art. 231 § 1 k.k. Z posiadanych informacji wynika, że przedmiotowe postępowanie
toczy się w sprawie, a nie w formie ad personam i w jego toku nie wydano postanowienia
o przedstawieniu zarzutów.
Wydane

przez

prokuraturę,

na

wniosek

Komendy

Wojewódzkiej

Policji

postanowienie dotyczyło żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie,
a w razie odmowy - przeszukania w siedzibach sześciu organizacji, które uzyskały dotacje ze
środków Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem powyższych
czynności

była

konieczność

konfrontacji

materiału

dowodowego

zabezpieczonego

w Ministerstwie Sprawiedliwości z dokumentami posiadanymi przez jednostki realizujące
zadania finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Wszystkie zabezpieczone dowody zostały przekazane dobrowolnie. Organizacje,
których dotyczyło postanowienie, nie zgłosiły do protokołu zatrzymania rzeczy żadnych
zastrzeżeń.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie będąc organem prowadzącym postępowanie
nie posiada wiedzy w zakresie ostatecznej daty zwrotu zabezpieczonych materiałów. Dowody
rzeczowe

zabezpieczone

w

toku

postępowania

przygotowawczego

są

zwracane

uprawnionemu w momencie gdy są już zbędne dla jego potrzeb. Z informacji uzyskanej
z Prokuratury Krajowej wynika jednak, że już w dniach 6-10 października 2017 r. zwrócono
po wykonaniu kopii binarnych, nośniki danych 4 podmiotom.
Termin realizacji czynności na 4 października 2017 został ustalony przez Komendę
Wojewódzką Policji w Poznaniu i był spowodowany koniecznością jednoczesnego
wykonania

czynności

przez

wyspecjalizowanych

funkcjonariuszy

posiadających

odpowiednie kompetencje w zakresie informatyki. Obecność w/w funkcjonariuszy miała
zapewnić sprawny przebieg czynności i niezawodność zabezpieczenia nośników danych.
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie wyjaśnia, iż nie będąc gospodarzem
prowadzonego postępowania przygotowawczego, nie jest upoważnione do informowania
opinii publicznej o kierunkach prowadzonego postępowania, które co do zasady są objęte
tajemnicą postępowania przygotowawczego. Pragnę jednocześnie wskazać, iż w dniu 12
października 2017 r. Minister Sprawiedliwości udzielił w Sejmie w trybie informacji bieżącej
oraz pytań w sprawach bieżących, odpowiedzi na pytanie grupy posłów dot. powyższych
zagadnień.
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Nadto uprzejmie wskazuję, iż Prokuratura Regionalna w Poznaniu wydała
oświadczenie w powyższej sprawie, które jest dostępne między innymi na stronie
internetowej w/w instytucji.
Z informacji uzyskanej z Prokuratury Krajowej wynika, iż czynności były
przeprowadzone w siedzibie podmiotów: Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, Stowarzyszenia
Przeworsk – Powiat Bezpieczny, Lubuskiego Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”,
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Katolickiego Stowarzyszenia
Potrzebującym „AGAPE”, Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Z poważaniem,
Michał Woś

/podpisano elektronicznie/
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