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Szanowny Panie Komendancie,
na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął
informację o działaniach funkcjonariuszy policji podjętych wobec 7 osób, które
uczestniczyły w pogrzebie na Skwerze Kisiela w Piasecznie w dniu 18 maja 2020 r. Jak
wskazują dziennikarze, trzy osoby ukarano mandatami, skierowano dwa wnioski do
sądu o ukaranie i dwa do sądu rodzinnego (wobec dwóch nieletnich).
Działania podjęte przez funkcjonariuszy policji, zdaniem Rzecznika, należy uznać za
nieproporcjonalne w świetle nietypowych okoliczności sprawy oraz mając na względzie
fakt, że ta szczególna sytuacja dotyczyła tragicznej sytuacji i reakcji na nią osób młodych.
Konstytucja RP nakłada na organy władzy zasadę minimalnej ingerencji w prawa jednostki.
Rzecznik rozumie, że wyjątkowa sytuacja stanu epidemii, a którą się mierzymy wymaga
podjęcia określonych środków ostrożności, zmierzających do zapewnienia ochrony zdrowia
publicznego. Niemniej, każdorazowo interwencja funkcjonariuszy w tak newralgicznym
przypadku musi być proporcjonalna, adekwatna; przyświecać powinna jej optyka praw

Po pogrzebie 16-latki zabitej w Konstancinie policja ukarała żałobników, (polsatnews.pl, 19.05.2020r.),
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człowieka oraz empatii wobec obywateli. Powinna również opierać się na przyświecającej
Policji zasadzie „Pomagamy i chronimy”.
Policja jest organem ochrony porządku prawnego najbardziej widocznym w życiu
społeczeństwa. Zadaniem policji jest bowiem bezpośrednia, codzienna ochrona prawa,
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Kontakt jednostki z policjantem to najczęściej
występujące

bezpośrednie

zetknięcie

się

z

reprezentującym

władzę

państwową

funkcjonariuszem publicznym. Skierowanie w powyższych przypadkach wniosków
o ukaranie prowadzić może nie do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, ale do
utraty zaufania młodych ludzi do organów władz publicznych, w związku z poczuciem
niezrozumienia nietypowej sytuacji, a którą się mierzą. Wskazana interwencja może wiec
mieć przełożenie na konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa.
Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627)
zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do powyższego
stanowiska i udzielenie Rzecznikowi wyjaśnień w przedstawionej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Mirosław Wróblewski
Dyrektor Zespołu
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