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Szanowny Panie Komendancie
Uprzejmie informuję Pana Komendanta, iż Rzecznik Praw Obywatelskich z dużym
niepokojem obserwował wydarzenia, do których doszło wieczorem dnia 7 sierpnia 2020
roku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i interwencje funkcjonariuszy Policji
podejmowane wówczas wobec osób protestujących w związku z tymczasowym
aresztowaniem aktywistki grupy „Stop Bzdurom”.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, w demokratycznym państwie prawnym
wszyscy obywatele – niezależnie od jakichkolwiek cech indywidualnych, w tym orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej – powinni korzystać z pełni swoich praw w poczuciu
bezpieczeństwa i godności. Jednocześnie zaś Rzecznik wyraźnie zauważa i zaznacza, że
ochrona tego bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych zadań Policji.
Pragnę również z całą mocą podkreślić, iż Rzecznik Praw Obywatelskich, będąc
odpowiedzialny za ochronę fundamentalnych praw i wolności człowieka i obywatela,
zwłaszcza przed naruszeniami ze strony organów władzy publicznej, zdecydował
o wszczęciu z urzędu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Dostępne w mediach
nagrania z miejsca zdarzenia oraz publiczne relacje świadków, w tym posłów i posłanek na
Sejm RP, wskazują, że postępowanie funkcjonariuszy Policji wymaga wyjaśnienia pod
kątem jego prawidłowości i zgodności z prawem, zwłaszcza, że wspomniane nagrania i
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relacje osób zatrzymanych wskazują też na to, iż funkcjonariusze Policji interweniowali
także wobec osób, które nie uczestniczyły czynnie w zgromadzeniu na Krakowskim
Przedmieściu czy ul. Wilczej, a przyglądały się zajściu, a niektóre z tych osób znalazły się
tam przypadkowo i były to osoby, które akurat w danym momencie wyszły np. do sklepu
lub wracały z zakupami.
W związku z powyższym, kierując się konstytucyjnymi powinnościami Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz troską o przestrzeganie prawa i praw obywatelskich, uprzejmie proszę
Pana Komendanta o pisemne wyjaśnienie następujących kwestii:
 przyczyn i podstaw prawnych interwencji Policji wobec protestujących;
 okoliczności i przyczyn zatrzymania dużej liczby osób (z dostępnych obecnie
informacji wynika, że było to ok. 50 osób),
 natychmiastowego informowania osób zatrzymanych o przyczynach zatrzymania,
 powodów użycia przez funkcjonariuszy Policji środków przymusu bezpośredniego w
stosunku do poszczególnych osób protestujących, w tym tych którzy jedynie
przypadkowo znaleźli się w rejonie omawianych wydarzeń,
 realizacji praw poszczególnych osób zatrzymanych na posterunkach Policji, w tym
zwłaszcza umożliwienia im dostępu do adwokata lub radcy prawnego w czasie
czynności podejmowanych przez Policję.
Nadto uprzejmie proszę Pana Komendanta o zaprezentowanie Rzecznikowi Praw
Obywatelskich szczegółowych danych o wszystkich zainicjowanych przez Policję
postępowaniach wobec osób zatrzymanych podczas omawianych wydarzeń z dnia
7 sierpnia 2020 roku i aktualnego stanu tych postępowań.

Z poważaniem

-2-

