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Pan Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na Pana wystąpienie l.dz. II.519.623.2020.PS z dnia 22 czerwca 2020 roku,
uprzejmie informuję, że nie sposób zgodzić się z ogólnym stwierdzeniem, że cyt.: „...w dalszym
ciągu w stołecznym garnizonie Policji dochodzi do naruszeń praw i wolności obywatelskich
w podobnych sytuacjach - to jest wobec osób, które w sposób pokojowy manifestują
poglądy i przekonania niewygodne lub nieaprobowane przez władze." Należy bowiem
pam iętać w pierwszej kolejności, że w okresie, w którym dochodziło do tego rodzaju zdarzeń,
w tym opisanego w powyższym wystąpieniu przypadku, obowiązywały przepisy dotyczące
obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym czasie, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązywał
zakaz zgromadzeń.
Stąd należy jednoznacznie podkreślić, że Policja była zobowiązana do egzekwowania
obowiązujących przepisów prawa. Celem było bowiem zapewnienie bezpieczeństwa
obywatelom, poprzez m.in. zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W ocenie funkcjonariuszy realizujących interwencję w obec Pani Beaty R., a także ich
przełożonych, podejmowane przez Policję czynności polegały jedynie na doprowadzeniu
wymienionej kobiety do jednostki Policji, w celu ustalenia jej tożsamości. Po potwierdzeniu
w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I danych osobowych wymienionej, odstąpiono
od dalszych czynności i kobieta opuściła teren jednostki Policji.
Należy zaznaczyć, że z informacji uzyskanych z Sądu Rejonowego dla WarszawyŚródmieścia w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie
wynika, iż Pani Beata R. nie złożyła zażalenia na zatrzymanie do Sądu. Ponadto
poinformowana o prawie do złożenia zażalenia na sposób przeprowadzenia przez Policję
czynności z jej udziałem do właściwego miejscowo prokuratora, także nie złożyła takiego
zażalenia.
Stąd też, odnosząc się do treści Pana wystąpienia, jeżeli przyjąć, że osoba, w stosunku
do której Policja wykonywała czynności odmiennie uważa, że czynności te polegały na jej
zatrzymaniu, to właściwym do oceny w tej sprawie jest Sąd Rejonowy.
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