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Mirosław Wróblewski 
Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego 
Międzynarodowego i Europejskiego 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00 -  090 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo VII.715.22.2019.MM z dnia 31 października 2019 roku 
dotyczące „działań podjętych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji II w Gdańsku 
w Teatrze Wybrzeże w związku ze spektaklem Śmierć białej pończochy” informuję, 
że w dniu 19 października 2019r. Policjanci otrzymali zgłoszenie mailowe od przedstawiciela 
organizacji pozarządowej o tym, że podczas spektaklu „Śmierć Białej Pończochy” 
wystawianego w Teatrze Wybrzeże w dniu 19 października 2019 roku o godzinie 16.30 może 
dojść do demoralizacji młodzieży.

Policjanci są zobligowani do wyjaśnienia każdej interwencji, każdego zgłoszenia 
i zweryfikowania informacji przekazanej od osoby zgłaszającej. Zgodnie z definicją 
interwencja -  jest to niezwłoczne włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia 
będącego przestępstwem, wykroczeniem, zagrożeniem lub innym faktem istotnym dla stanu 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, zmierzające do ustalenia charakteru, rodzaju 
i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przewrócenie 
naruszonego porządku i bezpieczeństwa publicznego. W myśl cytowanej wyżej podstawy 
policjanci są zobowiązani do podjęcia czynności służbowych mających na celu 
zweryfikowanie zastałej sytuacji i w zależności od ustaleń pouczenie uczestników w kwestii 
dalszego postępowania.

Tak też było i w tym przypadku. Na miejsce interwencji z polecenia Zastępcy 
Komendanta Komisariatu Policji II w Gdańsku - w celu ustalenia okoliczności zgłoszenia- 
skierowani zostali dzielnicowi. Funkcjonariusze podczas interwencji wyjaśnili sytuację i nie 
potwierdzili naruszenia przepisów prawa, A mianowicie w rozmowie z pracownikiem teatru 
ustalono, że w spektaklu będzie uczestniczyła zorganizowana grupa 30 osób oraz, że zalecany 
jest on dla widzów od 16 roku życia. W rozmowie z opiekunem grupy ustalono, że uczniowie 
uczestniczący w spektaklu są osobami powyżej 16 roku życia i posiadają zgodę rodziców na 
udział w wydarzeniu. Na tym interwencja została zakończona.

Interwencja była przeprowadzana przed rozpoczęciem spektaklu poza salą 
widowiskową, a jedynymi osobami wylegitymowanymi przez policjantów był pracownik 
teatru oraz opiekun grupy, której dotyczyło zgłoszenie. Na zakończenie interwencji 
uczestnicy interwencji zostali pouczeni przez policjantów o przysługującym prawie złożenia



zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób wykonania przez nich czynności 
służbowych -  zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 
roku w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów 
znajdujące swoje uregulowanie prawne w art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku 
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości.

W sprawie nie jest prowadzone żadne postępowanie w sprawie ewentualnej 
demoralizacji oraz nie są prowadzone żadne czynności wyjaśniające czy też postępowanie 
dyscyplinarne.

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się wystarczające.
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