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Uprzejmie zawiadamiam, że Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie sygnałów
w mediach podjął z urzędu sprawę interwencji funkcjonariuszy Policji wobec uczestników
pikiety antyfaszystowskiej w dniu 11. listopada 2017 r. w Warszawie w okolicach
ul. Smolnej, w tym zatrzymania i przewiezienie do jednostki Policji około 50 osób,
a następnie przetrzymanie tych osób przez kilka godzin oraz prowadzenia czynności
w sprawie dwóch z nich, wobec których policjanci powzięli podejrzenie o propagowanie
faszyzmu.
W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 958)
uprzejmie proszę o przedstawienie Rzecznikowi szczegółowych informacji dotyczących
wskazanych czynności policjantów,
prawidłowości tych działań.
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- jakie były faktyczne podstawy zatrzymania i przewiezienia do jednostki Policji
wskazanych na wstępie osób z uwzględnieniem materialnych przesłanek wskazanych
w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania karnego lub art. 45 Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia;
- jak długo trwało faktyczne pozbawienie wolności osób przewiezionych do jednostki
Policji;
- czy zostały sporządzone protokoły zatrzymania;
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-jakie czynności zostały przeprowadzone z zatrzymanymi;
- czy zatrzymanym umożliwiono kontakt z adwokatem lub radcą prawnym oraz czy
ktokolwiek złożył zażalenie na zatrzymanie;
- czy wobec którejkolwiek z zatrzymanych osób prowadzone jest postępowanie w sprawie
o wykroczenie lub postępowanie karne a jeśli tak - jaka została przyjęta kwalifikacja
czynów i jaki jest stan tych postępowań;
- jakie zachowanie dwóch z zatrzymanych osób stanowiło podstawę do podjęcia czynności
dotyczących ewentualnego propagowania przez nie faszyzmu i jaki jest stan postępowania
w tej sprawie.

