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Szanowny Panie Komendancie

Uprzejmie informuję, iż z własnej inicjatywy podjąłem działania w sprawie kolejnej 

już w ostatnim czasie interwencji funkcjonariuszy Policji wobec parlamentarzystów – 

użycia w dniu 28 listopada 2020 r. w Warszawie środka przymusu bezpośredniego 

w postaci ręcznego miotacza substancji obezwładniających wobec posłanki na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej Pani Barbary Nowackiej. 

Z przekazów medialnych wynika, że powyższy środek przymusu bezpośredniego 

został użyty wobec Pani Barbary Nowackiej w chwili, gdy pokazywała policjantowi 

legitymację poselską. 

Ponownie zatem zwracam uwagę, że z art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora wynika, że zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy 

obejmuje również wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła 

przez organy stosujące przymus. Niewątpliwie taką formą ograniczenia wolności osobistej 

wobec posła stanowi zastosowanie wobec niego środków przymusu bezpośredniego, środki 

te są bowiem stosowane w celu wymuszenia określonego zachowania jednostki, co oznacza 

ingerencję w sferę wolności osobistej. Opisana przez media interwencja funkcjonariusza 

Policji wobec posłanki na Sejm RP Pani Barbary Nowackiej może więc wskazywać na 
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naruszenie poprzez podjęcie tych interwencji art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora.

Szczegółowego wyjaśnienia zatem wymagają okoliczności podjęcia przedmiotowej 

interwencji a ponadto, która z opisanych w art. 11 pkt 1-13 ustawy o środkach przymusu 

bezpośredniego legalnych przesłanek użycia chemicznego środka obezwładniającego 

zaktualizowała się w przypadku zachowania Pani Posłanki Barbary Nowackiej i czy było to 

zachowanie wyczerpujące znamiona przestępstwa. Tylko takie bowiem zachowanie w 

świetle powołanego art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

uzasadniałoby ograniczenie sfery nietykalności parlamentarnej przysługującej Pani 

Posłance Barbarze Nowackiej. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627) zwracam się do 

Pana Komendanta o zbadanie postępowania podległych funkcjonariuszy Policji wobec 

posłanki na Sejm RP Pani Barbary Nowackiej i poinformowanie mnie o poczynionych 

ustaleniach i ewentualnie działaniach podjętych wobec policjantów naruszających ten 

immunitet.

                                                                                 Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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