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Szanowna Pani
dr hab. Aleksandra Wentkowska
Pełnomocnik Terenowy
Rzecznika Praw Obywatelskich
w Katowicach
Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28 października br. (znak BPK.570.1.2020)
uprzejmie informuję, że w okresie 22 października 2020 r. – 28 października 2020 r. podczas
zabezpieczenia

organizowanych

na

terenie

województwa

małopolskiego

protestów

zastosowany został względem czterech zatrzymywanych osób popełniających wykroczenia
lub przestępstwa środek przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Inne środki
przymusu bezpośredniego nie były używane. Z przesłanych z jednostek terenowych Policji
informacji wynika, że osoby uczestniczące w proteście nie zgłaszały do funkcjonariuszy
konieczności udzielenia im pomocy medycznej.
Podczas organizowanych protestów na terenie województwa małopolskiego
zatrzymane zostały cztery osoby, z czego dwie w dniu 23 października 2020 r. w Tarnowie
jako sprawcy wykroczenia z art. 65 § 2 kodeksu wykroczeń. Osoby te odmówiły podania
danych osobowych podczas legitymowania, a następnie udania się do jednostki Policji.
Po doprowadzeniu do jednostki Policji i ustaleniu danych osobowych zatrzymani zostali
zwolnieni. Wobec osób tych prowadzone jest postępowanie w Komendzie Miejskiej Policji
w Tarnowie – znak TAP.RSOW.4428.20.PW – w sprawie o powyższe wykroczenie.

Natomiast w Krakowie w dniu 26 października 2020 roku policjanci zatrzymali
mężczyznę w związku z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci dwóch odpalonych rac
świetlnych wobec funkcjonariusza Policji wykonującego czynności służbowe. Zatrzymanemu
przedstawiono zarzut o przestępstwo opisane w art. 223 kodeksu karnego. Postępowanie
prowadzone jest w Komisariacie Policji IV w Krakowie – znak sprawy MKZ-D-4545/20.
W dniu 28 października 2020 roku, również w Krakowie, policjanci zatrzymali kobietę
w związku z propagowaniem faszyzmu poprzez publiczne prezentowanie grafiki
przedstawiającej

godło
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przedstawiono zarzut o przestępstwo opisane w art. 256 kodeksu karnego. Postępowanie
prowadzone jest w Komisariacie Policji I w Krakowie – znak sprawy MKS-KDZ-2205/20.
Wszystkie zatrzymane osoby były pouczone o przysługujących im uprawnieniach, a także
o prawie do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Jeden z zatrzymanych, po pouczeniu
skorzystał z prawa do osobistej rozmowy z adwokatem.
W trakcie zabezpieczenia demonstracji w Krakowie w dniu 28 października 2020 roku doszło
do użycia gazu z zawartością capsaicyny w stosunku do policjanta Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu zmuszenia go do zaniechania czynności
prawnej legitymowania. Sprawcę wylegitymowano, a następnie w dniu 4 listopada 2020 r.
przedstawiono mu zarzut o przestępstwa opisane w art. 224 § 2 kodeksu karnego
i art. 222 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 11 § 2 kodeksu karnego. Postępowanie
prowadzone jest w Komisariacie Policji I w Krakowie – znak sprawy MKS-KDZ-2213/20,
RSD- 2384/20.
Podczas zabezpieczenia w tym okresie protestów nie wpłynęły z jednostek terenowych Policji
garnizonu małopolskiego informacje o stratach materialnych poniesionych przez Policję.
Odnosząc się do ostatniego akapitu Pani pisma informuję, że funkcjonariusze Policji,
wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej - zgodnie z art. 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskie - opierają swoje działania na podstawie i w granicach prawa.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 i 4 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.) Policja jest formacją przeznaczoną do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania porządku publicznego, w tym zapewnienia
spokoju w miejscach publicznych, inicjowania i organizowania działań mających na celu
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami

społecznymi, jak też wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Policji w granicach swych zadań Policja
wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjnoporządkowe w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw
skarbowych i wykroczeń.
Podejmowane przez Policję działania w celu zapewnienia ochrony obiektów zainicjowane
zostały z uwagi na pojawiające się informacje o dokonywanych atakach na obiekty kościelne,
w celu zapobieżenia dalszym takim zachowaniom.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że obiekt zlokalizowany przy ul. Franciszkańskiej
3 w Krakowie (Pałac Biskupi) został wpisany do rejestru zabytków. Niszczenie i uszkadzanie
zabytków stanowi przestępstwo opisane w art. 108 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Objęcie doraźnym zabezpieczeniem tego obiektu podczas dyslokacji służby patrolowej miało
na celu uchronienie przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem, mając na uwadze
aspekt dziedzictwa narodowego, jak również w celu umożliwienia ujęcia sprawcy
lub sprawców takiego czynu.
Wyrażam nadzieję, że powyższe informacje uzna Pani za wystarczające.

insp. Roman Kuster

