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L.dz. Ik-..83.^/2021/1081 /2020/RW

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.

Pan Piotr Sobota
Naczelnik Wydziału ds. Postępowań
Organów Ścigania
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo Pana Naczelnika l.dz. 11.519.1694.2020 z dnia 11.05.2021 r.

przedstawiam informacje w sprawach wskazanych w Pana piśmie, a będących jednocześnie
w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich:

■ Stosowanie śpb przez nieumundurowanych policjantów realizujących czynności w okolicach
PI. Powstańców Warszawy, podczas operacji policyjnej kryptonim „Listopada 4” w dniu

18 listopada 2018 roku:

Ustalenia Biura Kontroli w ww. sprawie zostały zakończone sporządzeniem notatki
służbowej, która objęta została klauzulą niejawności. Komendant Główny Policji w następstwie
tych ustaleń zlecił wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 ustawy z dnia

06.04.1990 r. o Policji.

Czynności wyjaśniające w sprawie okoliczności i zasadności użycia w dniu 18.11.2020 r.
pałki teleskopowej podczas operacji policyjnej o krypt. „LISTOPAD 4” zakończyły się

zastosowaniem wobec sprawcy przewinienia dyscyplinarnego środka dyscyplinującego,
o którym mowa w art. 132 ust. 4b ww. ustawy.
Czynności wyjaśniające w zakresie identyfikacji nieumundurowanych funkcjonariuszy
Policji, którzy w dniu 18.11.2020 r. użyli ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
podczas operacji policyjnej o krypt. „LISTOPAD 4" wobec Poseł na Sejm RP Pani Magdaleny

Biejat oraz Pani Alicji Lesiak, zakończyły się wszczęciem dwóch postępowań dyscyplinarnych

wobec funkcjonariuszy Policji, które objęte zostały klauzulą tajności na podstawie przepisów

ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

■ Zdarzenie z udziałem Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w dniu 18.11.2020 r.
w okolicach ronda gen. Charłes'a de Gaułłe'a w Warszawie.

sprawie tej Komendant Główny Policji w odpowiedzi na zapytanie sygn. 11.519.1794.

2020.SK udzielił odpowiedzi Panu Stanisławowi Trociukowi, Zastępcy Rzecznika Praw
Obywatelskich (pismo z dnia 17.12.2020 r.). W treści tego pisma wskazano, że przeprowadzono

czynności mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Dokonana
w ramach tych czynności analiza dostępnych materiałów źródłowych (w tym zapisów wideo) nie

potwierdziła, aby doszło do naruszenia nietykalności Posła na Sejm RP Pani Moniki

Wielichowskiej oraz umyślnego uszkodzenia jej legitymacji poselskiej przez policjanta.

■ Czynności służbowe podjęte przez funkcjonariuszy Policji wobec Wicemarszałka Sejmu RP
Włodzimierza Czarzastego w dniu 18.11.2020 r. przed Sejmem RP przy ul. Wiejskiej

w Warszawie.

Informacje w powyższej sprawie zostały udzielone Panu dr hab. Adamowi Bodnarowi,

Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez Komendanta Głównego Policji w dniu 20.04.2021 r.,
w odpowiedzi na pismo nr KMP.570.11.2020. W odpowiedzi m.in. wskazano, że z polecenia
Komendanta Głównego Policji, w Biurze Kontroli KGP poddano analizie i ocenie działania

policjantów podczas tego zdarzenia, nie stwierdzając nieprawidłowości.
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