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Pan Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na wystąpienie l.dz. VII.613.3.2023.MM z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie 

wniosku Stowarzyszenia Lotna Brygada Opozycji, przedstawiam poniższe informacje.

Jednym z ustawowych zadań Policji jest utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz ochrona zdrowia i mienia obywateli. Zadanie to realizowane jest miedzy innymi 

poprzez reagowanie na zaistniałe przestępstwa i wykroczenia oraz ściganie ich sprawców. 

Funkcjonariusze Policji są obowiązani podjąć działania służbowe w sytuacji naruszenia porządku 

prawnego. Obowiązek ten aktualizuje się m.in. w momencie, gdy dochodzi do naruszenia prawa 

dokonywanego przez uczestników zgromadzenia, czyli gdy uczestnicy zgromadzenia naruszają 

przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach albo przepisy umiejscowione 

w innych aktach prawnych, w tym również ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. 

Podkreślić należy, że policjanci w trakcie prowadzonych działań zabezpieczających respektują 

prawa uczestników zgromadzeń do ich przeprowadzenia i wygłaszania poglądów, a podjęcie 

czynności służbowych ogranicza się wyłącznie do osób, które swoim zachowaniem naruszają 

obowiązujący porządek prawny. Ponadto jeśli w trakcie prowadzonych działań służbowych 

dochodzi do zatrzymania narzędzi służących do popełnienia czynów zabronionych, 

zabezpieczane są one jako materiał dowodowy do prowadzonych postępowań.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli w przekonaniu konkretnych osób, wobec których 

funkcjonariusze Policji podejmują czynności służbowe doszło do naruszenia ich praw, mogą one 

skorzystać z instytucji złożenia skargi w trybie administracyjnym lub zawiadomienia o przestępstwie, 

które niezależnie od Policji zbada Prokuratura. Legalność, zasadność i prawidłowość zatrzymania, 

po złożeniu zażalenia, podlega z kolei ocenie niezawisłego sądu. Ponadto zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy 

wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, osoba wobec której funkcjonariusz Policji podjął 

czynności służbowe jest uprawniona do złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia 

na sposób przeprowadzenia tych czynności.
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Zaznaczyć należy, że po wpłynięciu do Komendy Stołecznej Policji postanowień sądów 

o uwzględnieniu złożonych zażaleń na zatrzymanie w poszczególnych sprawach, każdorazowo 

dokonywane są ustalenia dotyczące właściwości przełożonego dyscyplinarnego funkcjonariusza 

Policji dokonującego danego zatrzymania osoby.

Odnosząc się do opisanego w wystąpieniu Pana Rzecznika przypadku, uprzejmie 

informuję, że materiały przedmiotowej sprawy, zgodnie z właściwością zostały przekazane 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Białobrzegach - jako właściwemu przełożonemu 

dyscyplinarnemu policjanta wykonującego czynności z Panią Stanisławą S. Przekazana sprawa 

nie była monitorowana przez Komendę Stołeczną Policji pod kątem procedowania i sposobu 

jej zakończenia.

Dziękując za Pana korespondencję l.dz. VII.613.3.2023.MM z dnia 9 lutego 2023 r., pragnę 

poinformować, że sformułowane przez Pana uwagi zostaną wykorzystane do dalszego 

zapewniania wysokiego poziomu realizacji działań realizowanych przez policjantów garnizonu 

stołecznego Policji.
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