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Szanowny Panie Komendancie, 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniący zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 
3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219, z późn. zm.) funkcję niezależnego organu do spraw 
równego traktowania, chciałbym wyrazić zaniepokojenie rosnącą skalą napięć społecznych, 
powodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. w 
sprawie dopuszczalności aborcji (sygn. akt K 1/20). Przejawem tych napięć są m.in. 
protesty w świątyniach katolickich, polegające na zakłócaniu nabożeństw, czy 
zamieszczaniu malunków i haseł na elewacjach kościołów. Zdarzenia takie opisane zostały 
m. in. w artykule pt. „Zdewastowano co najmniej cztery warszawskie kościoły. To 
niejedyne akty wandalizmu z tego weekendu”, zamieszczonym w internetowym wydaniu 
tygodnika „Wprost”1.  Podobne incydenty, w różnej skali, miały miejsce na terenie całego 
kraju. Jak wynika z oświadczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
zamieszczonego w dniu 28 października 2020 r. na stronie internetowej resortu, Policja pod 
nadzorem Prokuratury prowadzi obecnie aż 101 postępowań w tego typu sprawach.   

Napięć społecznych nie łagodzi zapowiedź powołania przez niektóre skrajnie 
prawicowe organizacje specjalnych formacji mających rzekomo bronić miejsc kultu przed 
protestującymi2. Myślę, że nie jestem odosobniony w obawach, iż pojawienie się takich 
formacji na ulicach polskich miast doprowadzi do poważnych zamieszek i dodatkowo 
zagrażać będzie bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.       

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się 

1 Zob. https://www.wprost.pl/kraj/10380675/zdewastowano-co-najmniej-cztery-warszawskie-koscioly-to-niejedyne-
akty-wandalizmu-z-tego-weekendu.html   
2 Zob. https://www.wprost.pl/kraj/10381890/onr-powoluje-brygady-narodowe-chce-formowac-politycznych-
zolnierzy.html?utm_source=wprost.pl&utm_medium=recommendation&utm_campaign=top-sticky 

Warszawa, 29-10-2020 r.
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do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o aktualnej, według 
stanu na dzień udzielenia odpowiedzi, liczbie postępowań przygotowawczych wszczętych w 
całym kraju po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny przywołanego wyżej wyroku, w 
sprawach związanych z niszczeniem budynków kościelnych i protestami podczas 
nabożeństw. Proszę przy tym o podanie przyjętej kwalifikacji prawnej takich czynów. 
Proszę również o szczegółową informację na temat działań prewencyjnych podejmowanych 
przez Policję w związku z groźbą eskalacji napięć, związaną z zapowiadaną reakcją 
skrajnych ugrupowań i organizacji pozarządowych. 

  

                                          Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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