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Szanowny Panie Prokuratorze

Uprzejmie dziękuję za udzielenie odpowiedzi, na moje wystąpienie z dnia 5 sierpnia 

2021 r. 

W związku z wątpliwościami podniesionymi przez Pana Prokuratora, uprzejmie 

informuję, że przedmiotowa sprawa została podjęta przez mnie na zasadzie art. 9 pkt 3 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prowadzę w niej 

czynności samodzielnie, na podstawie art. 12 pkt 1 powołanej ustawy. Przedmiotem tego 

postępowania jest prawidłowość reakcji organów państwa na używanie „mowy nienawiści”, 

czy też stosowanie agresji lub przemocy na tle dyskryminacyjnym. 

Przyjmuję nadto z uznaniem informację, że Prokuratura Krajowa podejmuje 

działania, których celem jest zwiększenie skuteczności ścigania sprawców przestępstw z 

nienawiści, a także o realizowaniu wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści. 

Warszawa, 23-09-2021 r.

Pan 
Krzysztof Sierak
Zastępca Prokuratora Generalnego 
Warszawa
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Powołany w moim wystąpieniu przykład odmowy wszczęcia postępowania przez 

Prokuraturę Rejonową w Piasecznie w sprawie propagowania faszystowskiego ustroju 

państwa – w formie pozdrowienia faszystowskiego, tzw. „hajlowania” podczas obchodów 

rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. w Warszawie 

świadczy jednak – choć postępowanie to nie zostało jeszcze prawomocnie zakończone – że 

wspomniane wyżej działania Prokuratury Krajowej nie przynoszą spodziewanych 

rezultatów – biorąc pod uwagę, że nie jest to pierwszy przypadek w ostatnich latach, kiedy 

prokuratorzy nie reagowali w sposób adekwatny do rangi naruszenia prawa poprzez tego 

rodzaju zachowania, nie znajdując podstaw do wszczynania postępowania 

przygotowawczego bądź poprzestając na jego umorzeniu wobec uznania, że inkryminowane 

zachowanie nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego. 

W związku z powyższym, proszę uprzejmie o przesłanie kopii sprawozdań z badań 

prawidłowości prowadzenia postępowań karnych w tej kategorii spraw sporządzanych na 

koniec każdego półrocza stosownie do punktu III.16 wskazanych wyżej Wytycznych przez 

Departament Postępowania Przygotowawczego i przedstawionych Prokuratorowi 

Generalnemu za obydwa półrocza 2020 r. oraz za pierwsze półrocze 2021 r. 

Analiza tych sprawozdań pozwoli mi na zajęcie stanowiska, czy reakcja organów 

ścigania na przestępstwa z nienawiści następuje z należytym poszanowaniem praw i 

wolności obywatelskich. 

Pragnę nadto zauważyć uprzejmie, iż art. 17 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich zobowiązuje organy, organizacje lub instytucje, do których zwróci się 

Rzecznik, współdziałać z nim i udzielać mu pomocy.

Z poważaniem,

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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