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Działając w imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego "Defensor Iuris", jako jego Prezes, w  związku z aktualną sytuacją 

związaną z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej 

na następujące pytania: 

1. Czy jednostki Policji, podobnie jak sądy, ograniczają swoją działalność do rozpoznawania spraw pilnych? A jeżeli tak, 

to jakie sprawy są uznawane za takowe? Czy istnieją w tym zakresie jednolite zasady dla Wszystkich jednostek? A 

jeżeli nie, to z jakich względów? 

2. Czy podejmowane są jakiekolwiek działania zmierzające do zawieszenia terminów związanych z postępowaniem 

przygotowawczym, w tym poprzez ich zawieszenie, a jeżeli tak, to czy projektowane rozwiązania określają 

konieczność wydawania stosownych postanowień w każdej sprawie, czy też będą mieć charakter powszechny? 

3. Czy i jakie zostały przedsięwzięte środki i zarządzenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 

zarówno pracownikom Policji, jak i Policjantom, a przede wszystkim uczestnikom postępowań ? 

4. Czy zostały zastosowane procedury weryfikujące pochodzenie świadków/innych stron pod kątem możliwości 

rozpowszechniana wirusa? 

5. Czy zostały pracownikom/Policjantom/uczestnikom postępowań zapewnione środki ochrony bezpośredniej – 

rękawiczki i maseczki ochronne – inne a jeśli tak to jakie? 

6. Czy wejścia do budynków jednostek Policji i wyjścia z tychże jednostek podlegają ewidencjonowaniu? 

7. Czy budynki jednostek Policji są odkażane, jakimi preparatami, z jaką częstotliwością, w jaki sposób? 

8. Czy pracownicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki, maseczki ochronne, odzież ochronną? 

9. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób monitorowane jest stosowanie ww. środków ochrony? 

10. Jeśli nie zostali zaopatrzeni w ww. środki ochrony to czy, a jeśli tak to kiedy to nastąpi? 

11. Czy stronom jest umożliwiany dostęp do akt, a jeśli tak to w jaki sposób została zorganizowana ochrona i środki 

bezpieczeństwa/higieny w tym miejscu? 

12. Czy zostały wyznaczone konkretne sale i pomieszczenia w celu wykonywania czynności z udziałem wszystkich 

uczestników postępowania? 

13. Czy wyznaczono sale spełniające kryteria zachowania bezpiecznej odległości wszystkich uczestników 

postępowania? 

14. Gdzie i w jakich miejscach rozmieszczone są pojemniki do dezynfekcji? 

15. Czy prowadzony jest pomiar temperatury ciała pracowników Policji, Policjantów i osób wchodzących do budynków 

jednostek Policji? 

16. Czy wstęp do budynków jednostek Policji został ograniczony do kręgu osób, które zostały wezwane do tychże 

jednostek lub mają prawo wziąć udział w konkretnej czynności? 

17. Czy jako Komendant Główny Policji jest Pan w stanie zapewnić, iż osoby przebywające na terenach budynków 

jednostek Policji są bezpieczne i nie powinny obawiać się zarażenia koronawirusem? 

 

Pismo zostanie przekazane do publicznej wiadomości. 


