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Szanowny Panie Komendancie! 

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie kampanii „STOP 
Pedofilii” prowadzonej na terenie m.st. Warszawy, uprzejmie dziękuję za wyjaśnienia 
udzielone Rzecznikowi pismem z dnia 12 czerwca 2019 r. (znak: D-N-3354/3050/19). 
Wskazano w nim, że do dnia 4 czerwca 2019 r. na obszarze działania Komendy Stołecznej 
Policji nie odnotowano żadnego incydentu, w tym zawiadomienia, którego przedmiotem 
procedowania było zdarzenie polegające na publicznym głoszeniu treści (w tym przy 
pomocy poruszającej się po mieście ciężarówki) łączących osoby nieheteronormatywne z 
pedofilią, a edukację seksualną z demoralizacją dzieci. Z informacji dostępnych 
Rzecznikowi wynikało wówczas, że do organów ścigania wpłynęło przynajmniej jedno 
zawiadomienie o zakłócaniu porządku i prezentowanie treści nieobyczajnych przez 
emitowanie z głośników ciężarówki homofobicznych haseł, co Rzecznik podkreślił w 
piśmie z dnia 23 maja 2019 r.  

Jednocześnie pragnę zauważyć, że w kwietniu 2020 r. furgonetka kampanii „STOP 
Pedofilii” ponownie pojawiła się na terenie m.st. Warszawy, a szerzone przy jej pomocy 
przez megafon komunikaty nawoływały do ochrony dzieci przed osobami 
nieheteronormatywnymi sugerując, że orientację homo- i biseksualną należy łączyć 
z pedofilią, chorobami i zagrożeniem oraz w inny sposób naruszały godność, dobre imię, 
a tym samym prawa człowieka osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych 
i transpłciowych). Z doniesień medialnych wynika przy tym, że w przedpołudnie dnia 25 
kwietnia 2020 r. ciężarówka została zablokowana na Alei Komisji Edukacji Narodowej 
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przez oburzonych kampanią obywateli, a na miejscu zdarzenia interweniowali 
funkcjonariusze Policji Komendy Rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy poinformowali 
obie strony o możliwości zgłoszenia sprawy Policji1. W artykule prasowym zaznaczono 
przy tym, że Komenda Stołeczna Policji udzielając redakcji komentarza do sprawy, 
wskazała że Policja nie dysponuje narzędziami, by zabronić wydawania takich 
komunikatów i w takiej formie.

W związku z powyższym pragnę zwrócić uwagę Pana Komendanta na fakt, 
że przywołane zdarzenie może wypełniać znamiona wykroczenia zakłócenia spokoju lub 
porządku publicznego z art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 821, t.j., dalej jako: „k.w.”), a ewentualnie również wykroczenia 
eksponowania nieobyczajnych treści z art. 141 k.w. Może także naruszać zakaz używania 
urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych 
oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za co zgodnie z 
art. 156 w zw. z art. 343 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) grozi kara grzywny. 

Ponadto warto podkreślić, że w innych miastach Polski, w których kampania „STOP 
Pedofilii” była prowadzona przy pomocy tej lub takiej samej ciężarówki, organy ścigania 
prowadzą lub prowadziły czynności w kierunku naruszenia ww. przepisów kodeksu 
wykroczeń2, a Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku objęła w związku ze 
sprawą ściganiem z urzędu czyn prywatnoskargowy z art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950) uznając, że wymaga tego interes 
społeczny3. Z kolei w postępowaniu cywilnym przed Sądem Okręgowym w Gdańsku (sygn. 
akt I C 1134/19), postanowieniem z dnia 26 września 2019 r., Sąd udzielił zabezpieczenia 
roszczeniu powoda – organizacji działającej na rzecz praw osób LGBT – zakazując 
dalszego rozpowszechniania w ramach kampanii „STOP Pedofilii” wskazanych 
homofobicznych treści, w tym na pojazdach przemieszczających się w ruchu publicznym 
oraz w formie komunikatu dźwiękowego. 

Mając to na uwadze, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, t.j.), zwracam się do Pana Komendanta z 
uprzejmą prośbą o:

1 Zob. publikacja prasowa dostępna w wersji elektronicznej na stronie: 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25898411,furgonetka-laczaca-edukacje-seksualna-z-pedofilia-
zablokowana.html
2 Czynności prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze pod sygn. E 6001/18 oraz przez Komisariat 
Policji Wrocław Fabryczna we Wrocławiu pod sygn. RsoW 15614/18/MB/1836. 
3 Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku pod sygn. 
akt PR I Ds 597.2019. 
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 wskazanie, czy Policja stołeczna prowadziła lub prowadzi obecnie postępowania 
w związku z kampanią „STOP Pedofilii” polegającą na rozpowszechnianiu 
omówionych wyżej komunikatów z ciężarówki poruszającej się po m.st. Warszawa; 

 udzielenie informacji, jakie czynności zostały podjęte przez Policję w związku z ww. 
zdarzeniem, do którego doszło dnia 25 kwietnia 2020 r. na Alei Komisji Edukacji 
Narodowej; 

 wskazanie, na jakim etapie są ww. postępowania lub czynności, w jakim przedmiocie 
się toczą, które jednostki Policji stołecznej je prowadzą i pod jakimi sygnaturami;

 poinformowanie, czy w związku z ww. kampanią złożono zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstw lub wykroczeń, w tym czynów ściganych z oskarżenia 
prywatnego, i jakie w związku z tym Policja podjęła czynności.

        Z poważaniem 

Magdalena Kuruś

Zastępca Dyrektora Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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