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Szanowny Panie Komendancie, 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Pana Komendanta w związku z 

prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym interwencji funkcjonariuszy 

Policji w dniu 15 sierpnia 2022 roku wobec uczestników zgromadzenia „Przeciw 

faszyzmowi” w Warszawie. Z informacji przekazanych Rzecznikowi przez 

Wnioskodawców wynika, że pomimo pokojowego charakteru zgromadzenia 

funkcjonariusze otoczyli jego uczestników w tzw. kotle oraz grozili użyciem gazu 

łzawiącego. Wielu uczestników także wylegitymowano.

Nie przesądzając na tym etapie postępowania o tym, czy w sprawie doszło do 

naruszenia konstytucyjnych praw i wolności, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 

627 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Komendanta o wskazanie 
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Rzecznikowi podstawy faktycznej i prawnej podejmowanych interwencji, 

stwierdzonych naruszeń, rodzaju podjętych działań, w tym ilości osób 

wylegitymowanych oraz przyczyn ich wylegitymowania. Jednocześnie uprzejmie 

proszę o poinformowanie Rzecznika, czy wobec osób legitymowanych podczas 

zgromadzenia zostały postawione zarzuty lub czy też zostały skierowane wnioski o 

ukaranie oraz przesłanie Rzecznikowi kopii postanowień lub wniosków, o ile zostały 

sporządzone. 

W kontekście powyższego pragnę zwrócić uwagę Pana Komendanta na treść 

ostatniego wystąpień Rzecznika skierowanego do Komendanta Głównego Policji 

dotyczącego prawa do organizowania zgromadzeń spontanicznych oraz prawa do 

kontrdemonstracji z dnia 22 listopada 2021 roku1 oraz w sprawie praktyki otaczania 

uczestników gromadzeń przez kordon funkcjonariuszy Policji z dnia 1 grudnia 2020 

roku2. Będę Panu Komendantowi wdzięczny za odniesienie się w treści odpowiedzi do 

rekomendacji i uwag Rzecznika sformułowanych w tych wystąpieniach w kontekście 

okoliczności sprawy, której dotyczy niniejsze pismo.

Z wyrazami poważania

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

1 Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji z 22 listopada 2021 r. 
(https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-
11/Do_KGP_zgromadzenia_spontaniczne_22.11.2021.pdf; dostęp: 22/08/2022). 
2 Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji z 1 grudnia 2020 r. 
(https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Do_KGP_1.12.2020.pdf; dostęp: 22/08/2022).
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