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Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie informacji zawartych w mediach1 podjął z 
własnej inicjatywy sprawę dotyczącą działań podejmowanych przez funkcjonariuszy 
Policji w dniu 10 stycznia 2022 r. w Warszawie wobec osób przebywających w 
mieszkaniu w okolicy placu Piłsudskiego w Warszawie. W szczególności chodzi o 
obserwowanie przez policjantów lokalu mieszkalnego ze strażackiego wysięgnika.

W sprawie tej Rzecznik pismem z dnia 12 stycznia 2023 r. zwrócił się do Komendanta 
Stołecznego Policji z prośbą o przedstawienie wyjaśnień dotyczących zdarzenia, a 
także podanie podstaw w faktycznych i prawnych podjętych w tym zakresie czynności.

Komendant w piśmie z dnia 7 lutego 2023 r. poinformował Rzecznika, że działania 
Policji realizowane w dniu 10 stycznia 2023 r. w ramach akcji policyjnej podejmowane 

1 https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/policjanci-na-strazackim-wysiegniku-przy-
lokalu-lotnej-brygady-opozycji-wzgledy-bezpieczenstwa-6623144 ;

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29342275,miesiecznica-smolenska-
lotna-brygada-opozycji-w-wynajetym-mieszkaniu.html

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/policjanci-na-strazackim-wysiegniku-przy-lokalu-lotnej-brygady-opozycji-wzgledy-bezpieczenstwa-6623144
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/policjanci-na-strazackim-wysiegniku-przy-lokalu-lotnej-brygady-opozycji-wzgledy-bezpieczenstwa-6623144
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29342275,miesiecznica-smolenska-lotna-brygada-opozycji-w-wynajetym-mieszkaniu.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29342275,miesiecznica-smolenska-lotna-brygada-opozycji-w-wynajetym-mieszkaniu.html
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były na terenie bezpośrednio przyległym do obszaru zabezpieczanego przez Policję 
odbywającego się wówczas zgromadzenia cyklicznego, gdzie wśród jego uczestników 
znajdowały się m.in. osoby ochraniane przez Służbę Ochrony Państwa. Jako podstawę 
działań Policji Komendant wskazał m.in. art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2021 r., poz. 1882 ze zm.).

Zgodnie z treścią przywołanego artykułu Policjanci realizując swoje ustawowe zadania 
mają prawo dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed 
bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony 
przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub 
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zapobiegania zdarzeniom o charakterze 
terrorystycznym - osób w związku z ich dostępem na teren obiektów lub 
obszarów ochranianych przez Policję lub w związku z zabezpieczeniem przez 
Policję imprez masowych lub zgromadzeń, bagaży lub przedmiotów posiadanych 
przez te osoby, a także środków transportu lądowego, powietrznego lub wodnego 
lub pojazdów, którymi się poruszają w związku z dostępem do tych obiektów lub 
obszarów.

Wskazany przepis zatem nie przewiduje kompetencji Policji do sprawdzenia 
prewencyjnego lokalu. Jednocześnie zauważyć należy, że skorzystanie przez 
funkcjonariuszy Policji ze strażackiego wysięgnika i obserwacja z niego mieszkania 
trudno nazwać sprawdzeniem prewencyjnym osób znajdujących się wewnątrz tego 
lokalu, bowiem zgodnie z treścią art. 15 g ustawy o Policji sprawdzenie prewencyjne 
polega m.in. na manualnym sprawdzeniu osoby, zawartości jej odzieży oraz 
przedmiotów znajdujących się na jej ciele lub przez nią posiadanych.

Ponadto, przytoczony przepis art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. a przewiduje uprawnienie Policji 
do dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób w związku z ich dostępem na 
teren obiektów lub obszarów ochranianych przez Policję lub w związku z 
zabezpieczeniem przez Policję imprez masowych lub zgromadzeń. W ocenie Rzecznika 
przebywanie w prywatnym mieszkaniu położonym na terenie przyległym do obszaru 
zabezpieczanego przez Policję w żadnym stopniu nie wypełnia dyspozycji tego 
przepisu.

Wskazać zatem należy, że działania funkcjonariuszy Policji nie miały oparcia w 
przywołanym przez Komendanta Stołecznego Policji przepisie ustawy o Policji ani w 
innym przepisie prawa, stanowiąc równocześnie ingerencję w sferę praw i wolności 
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obywatelskich, w tym w konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego (art. 47 
Konstytucji RP).

W związku z tym, działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 o zbadanie niniejszej sprawy i poinformowanie Rzecznika o 
poczynionych ustaleniach i ewentualnie podjętych działaniach.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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