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Pan
Nadinspektor Paweł Dobrodziej
Komendant Stołeczny Policji
ePUAP

Szanowny Panie Komendancie!
Kontynuując wątek zainicjowany w moim piśmie do Pana Komendanta z dnia 23
października 2020 r. (VII.613.112.2020.MAW), uprzejmie informuję, że swoimi
działaniami objąłem także sposób reakcji Policji na protesty odbywające się w Warszawie w
dniach 24 i 25 października b.r.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie mi następujących
informacji i wyjaśnień, odnoszących się do działań Policji.
1. Jak przebiegały czynności Policji w związku z wydarzeniem "Międzynarodowy
Marsz o Wolność" w dniu 24 października 2020 r., które rozpoczęło się na pl. Defilad, w
tym w szczególności:
- jakie były podstawy faktyczne i prawne podjęcia interwencji oraz jak przebiegała ta
interwencja;
- jakie środki przymusu bezpośredniego zostały użyte przez Policję wobec uczestników
wydarzenia, jaka była podstawa faktyczna i prawna stosowania tych środków; czy użycie
przez funkcjonariuszy środków spełniało kryteria niezbędności do osiągnięcia celów tego
użycia, proporcjonalności do stopnia zagrożenia, oraz czy stosowano środki o możliwie jak
najmniejszej dolegliwości;
- ile osób zostało zatrzymanych, jakie były podstawy faktyczne i prawne tych zatrzymań,
jak długo zatrzymani byli faktycznie pozbawieni wolności; do jakich pomieszczeń dla osób
zatrzymanych zostali doprowadzeni po zatrzymaniu;
- w stosunku do ilu osób skierowano notatki policyjne do inspektoratów sanitarnych;
- ile osób zostało wylegitymowanych, jaka była podstawa faktyczna wylegitymowania;
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- jakie dalsze czynności Policja podjęła lub planuje podjąć w odniesieniu do osób
zatrzymanych i wylegitymowanych.
2. O analogiczne informacje proszę w odniesieniu do manifestacji osób
protestujących w dniu 24 października 2020 r. przeciwko wyrokowi Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., która zaczęła się w okolicach ul.
Nowogrodzkiej i skończyła w okolicach siedziby Trybunału Konstytucyjnego oraz w
odniesieniu do protestów z dnia 25 października 2020 r. między innymi pod Pałacem
Prezydenckim, na ul. Miodowej, na ul. Krakowskie Przedmieście (w okolicach kościoła
Świętego Krzyża).
Będę także wdzięczny za odniesienie się do następujących kwestii związanych z
wydarzeniami w okolicach Kościoła Świętego Krzyża:
- braku reakcji funkcjonariuszy Policji w sytuacji, gdy wobec protestującej kobiety pod
kościołem Świętego Krzyża użyta została przemoc – została ściągnięta ze schodów w
wyniku czego niezbędne było wezwanie pogotowia;
- wyjaśnienia czy funkcjonariusze Policji – w kontekście powyższej sytuacji – mogą
korzystać z pomocy działaczy prywatnej organizacji pozarządowej i nie reagować na
stosowane przez tych działaczy środki przemocy;
- braku reakcji Policji na niezakrywanie ust i nosa przez osoby blokujące wejście do tego
kościoła.

Łączę wyrazy szacunku,
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
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