Lublin, dnia 05.02.2021 r.

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP
Szanowny Pan
podinsp. Rafał Skoczylas
Komendant Powiatowy Policji w Puławach
ul. Wojska Polskiego 6
24-100 Puławy
dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Szanowny Panie Komendancie,
działając na podstawie Art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, proszę o wyjaśnienia dotyczące interwencji przeprowadzonej w dniu
03.02.2021 r. w lokalu gastronomicznym „U Kucharek” przy ul. Centralnej 10 w Puławach.
Interwencja funkcjonariuszy policji odbyła się z udziałem urzędników z Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Puławach. Funkcjonariusze dokonywali czynności wobec
gości przebywających w lokalu, polegające na legitymowaniu osób w celu ustalenia ich
tożsamości. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia o Policji, czynności te powinny być
wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osób, wobec których
zostały podjęte. To stanowi, że legitymowanie prewencyjne powinno być ograniczone jedynie
do sytuacji uzasadnionych, w których występuje zagrożenie dla porządku publicznego,
zachodzi podejrzenie o popełnienie przestępstwa lub osoba legitymowana jest podejrzewana
o popełnienie wykroczenia, przestępstwa lub przebywania nielegalnie na terenie Polski. Czy
wobec powyższego, goście, którzy spokojnie konsumowali posiłek w prywatnej
restauracji, spowodowali zagrożenie dla porządku publicznego? Z jakich przyczyn i na
jakiej podstawie prawnej funkcjonariusze policji dokonali wylegitymowania osób
przebywających w lokalu?
Ponadto funkcjonariusze policji asystowali urzędnikom Sanepidu podczas kontroli, która
trwała 2,5 godziny. Kontrola odbyła się bez żadnych przeszkód, za zgodą właściciela
i menagera lokalu. Nie wystąpiły żadne okoliczności, które wskazywałyby na uzasadnioną
potrzebę interwencji policji. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, Policja wykonuje czynności
operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe, w celu,
m.in. rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń lub poszukiwania
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osób ukrywających się. Proszę zatem o wskazanie jakiego rodzaju były wykonywane
czynności i w jakim celu zostały przeprowadzone? Proszę również o podanie podstawy
prawnej podjętej interwencji, która zezwoliła funkcjonariuszom policji do przebywania
w prywatnym lokalu gastronomicznym podczas przeprowadzanej kontroli Sanepidu.
Zgodnie z treścią Protokołu kontroli sanitarnej z dnia 03.02.2021 r., kontrolę przeprowadzono
na telefoniczne zawiadomienie z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Puławach w dniu
03.02.2021 r. ok. godz. 10:00, z prośbą o wspólne przeprowadzenie kontroli. Z treści tej wynika,
że to Policja zwróciła się do Sanepidu o przeprowadzenie wspólnej kontroli. Proszę o podanie
treści zawiadomienia oraz wyjaśnienia, na podstawie jakich okoliczności z-ca
Komendanta uznał za zasadne przeprowadzenie kontroli w lokalu gastronomicznym
„U Kucharek”?
Dodatkowo proszę o informacje, jakie działania zostały podjęte po ukończonej interwencji. Czy
wobec właściciela kontrolowanego lokalu został skierowany wniosek o ukaranie? Jeżeli tak to
na jakiej podstawie prawnej?
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, proszę o przesłanie
odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.
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