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Zespól Prawa Konstytucyjnego, 
Międzynarodowego i Europejskiego

VII.564.6.2021.MAW
Pan
insp. Cezary Adamczyk 
Komendant Powiatowy Policji 
w Sieradzu

ePUAP

Szanowny Panie Komendancie,

na podstawie doniesień medialnych Rzecznik powziął informacje o czynnościach 

podjętych przez podległych Panu funkcjonariuszy Policji wobec Pani 

członkini Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Sieradzu. Policjanci chcieli nałożyć na Panią 

mandat w wysokości 400 zł za naklejenie kartki formatu A4 na drzwi biura 

posłanki Joanny Lichockiej na podstawie art. 63a Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 821 ze zm.). Pani i  mandatu nie przyjęła.

Zdaniem Rzecznika działania podjęte przez funkcjonariuszy są nadmierną ingerencją 

w swobodę wypowiedzi aktywistów, a tym samym prowadzić mogą do naruszenia art. 54 

Konstytucji RP w związku z ich nieproporcjonalnością. Zamieszczenie kartki z napisem 

„Zaginęły prawa człowieka. Znalazcę prosimy o kontakt” może być rozumiane jako 

ekspresja artystyczna lub wypowiedź polityczna. Obie te formy wypowiedzi mają 

szczególny charakter w związku z ich znaczeniem dla debaty publicznej i podlegać muszą 

szczególnej ochronie w związku z ich wpływem na jakość demokracji. Ponadto należy 

zaznaczyć, że zgodnie z dogłębnie ukształtowanym orzecznictwem sądów 

międzynarodowych i krajowych, Pani Posłanka Joanna Lichocka, będąc osobą pełniącą 

publiczną, musi godzić się z szerszą krytyką społeczeństwa. Zamieszczona na kartce 

informacja nie byłą bowiem niezgodna z prawem i nie prowadziła do naruszeń dóbr
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osobistych. Ponadto, odnosząc się do normy art. 63a Kodeksu wykroczeń należy wskazać, 

że jej potencjalne naruszenie powinno zostać wyważone z koniecznością ochrony wolności 

wypowiedzi, należy również zbadać potencjalną szkodliwość społeczną omawianego czynu 

(przyklejenie na drzwi kartki na taśmę klejącą), która zdaniem Rzecznika jest znikoma. 

Przeprowadzając omawiany test proporcjonalności, zdaniem Rzecznika, działania 

policjantów były nadmierne.

Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), przedstawiam Panu Komendantowi powyższe 

uwagi Rzecznika. Jednocześnie, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą 

o poinformowanie Rzecznika o stanie niniejszej sprawy.

Z wyrazami szacunku 

Mirosław Wróblewski 

Dyrektor Zespołu 
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