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Szanowny Panie Komendancie!

Uprzejmie informuję Pana Komendanta, że do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła
się Posłanka na Sejm RP – Pani Monika WIELICHOWSKA - wnioskując o podjęcie
przedsięwzięć mających na celu wyjaśnienie zdarzenia zaistniałego w dniu 18 listopada
2020 roku podczas demonstracji Strajku Kobiet w Warszawie, w którym funkcjonariusz
Policji naruszył jej nietykalność cielesną i złamał (zniszczył) jej legitymację poselską.
Korespondencja Pani Poseł do Rzecznika jednoznacznie wskazuje, że już w dniu 26
listopada 2020 roku, skierowała ona do Pana Komendanta pismo opisując w nim przebieg
omawianego zdarzenia, prosząc jednocześnie w treści tegoż pisma Pana Komendanta o
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, a także podjęcie stosownych działań i wszczęcie
postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego oraz powiadomienie jej o wynikach
postępowania w tej materii.
W związku z powyższym, mając na uwadze konstytucyjne powinności Rzecznika Praw
Obywatelskich, a także kierując się troską o przestrzeganie gwarantowanych konstytucyjnie
praw i wolności obywatelskich, uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedłożenie
Rzecznikowi pisemnej informacji o przedsięwzięciach podjętych w Komendzie Głównej
Policji w tej sprawie. W szczególności proszę o podanie, czy znane są personalia
funkcjonariusza Policji interweniującego w krytycznym dniu, wobec Pani Posłanki Moniki
WIELICHOWSKIEJ, jakie konkretnie przedsięwzięcia podjęto w zakresie wyjaśnienia tego
zdarzenia, które z pewnością nie powinno mieć miejsca, a także jaki jest obecny stan
postępowania w tym względzie.
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Zważywszy na znaczne ilości napływających do Biura RPO wniosków obywateli i
materiałów, w tym akt badanych przez nas spraw, uprzejmie proszę, aby
w kolejnej korespondencji powoływano naszą sygnaturę niniejszej sprawy tj.
II.519.1794.2020.SK.
Łączę wyrazy szacunku,
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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