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               Szanowny Panie Prokuratorze Krajowy

Zwrócili się do mnie posłowie na Sejm RP, Panowie Stefan Krajewski i Dariusz 

Klimczak w sprawie zatrzymania w dniu 7 i 8.12.0201 r. w godzinach rannych na terenie 

powiatu piotrkowskiego dwudziestu trzech osób (czterech lekarzy weterynarii i 

dziewiętnastu hodowców trzody chlewnej) przez funkcjonariuszy z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

W sprawie tej odbyło się w moim Biurze spotkanie z Wnioskodawcami oraz 

reprezentantami osób bezpośrednio zainteresowanych. W trakcie spotkania zostałem 

poinformowany, że czynności wskazane powyżej prowadzone były przez Prokuraturę 

Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim w ramach postępowania ozn. sygn. akt 3028-1 Ds. 

13.2021. Wnioskodawcy poinformowali mnie również, że w sprawie odbyli także spotkanie 

z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zapewnił ich, że zwrócił się do Pana 

Prokuratora Krajowego o objęcie nadzorem przedmiotowego śledztwa. 

Przedstawiciele osób, wobec których zostały podjęte czynności poinformowali mnie 

natomiast o licznych uchybieniach, który w ich ocenie zaistniały w związku z tymi 

czynnościami i w toku dalszych podejmowanych wobec nich działań procesowych.

Warszawa, 31-01-2022 r.

Pan 
Bogdan Święczkowski
I Zastępca Prokuratora Generalnego 
Prokurator Krajowy
Warszawa
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Ich zdaniem na skutek tych uchybień doszło do naruszeń przysługujących im praw i 

wolności obywatelskich. Wskazywali między innymi na błędy w postanowieniach o 

zarządzeniu zatrzymań i przeszukań, powodujących wykonywanie czynności wobec osób 

niewymienionych w postanowieniach. Podkreślili także zbędność stosowania wobec nich 

środka przymusu, jakim jest zatrzymanie oraz nieproporcjonalność użytych przez Policję 

środków przymusu bezpośredniego, w postaci kajdanek założonych z tyłu. Ich zdaniem 

użycie tych środków procesowych naraziło ich na utratę dobrego imienia – zarówno w 

lokalnych społecznościach jak również w oczach kontrahentów. Zwrócili także uwagę na 

wyjątkowe uciążliwości związane z zatrzymaniem ich telefonów, służących im do bieżącej 

pracy – kontaktów z odbiorcami oraz dostawcami. 

Co więcej wskazali, iż nie zostali pouczeni o przysługujących im uprawnieniach 

procesowych, w tym prawa do odmowy składania wyjaśnień i do korzystania z pomocy 

obrońcy.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zadysponowanie 

zbadania prawidłowości postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w 

Piotrkowie Trybunalskim oznaczonego wskazaną wyżej sygnaturą akt, w tym zwłaszcza w 

kontekście zarzutów sformułowanych przez osoby zatrzymane oraz o poinformowanie mnie 

o poczynionych ustaleniach i ewentualnie podjętych działaniach.

                                                                                 Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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