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KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
W ŁODZI Łódź, dnia 26 lipca 2018 roku

T-II-BS-0511/317/18

b iu r o  r z e c z n ik a

PRAW OBYWATELSKICH Pan Adam Bodnar

wpł 20 Î8  ’ 0 7 -  3 i Rzecznik Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa

dot. pisma l.dz. 11.519.568.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku p. Piotra Soboty 
Naczelnika Wydziału do Spraw Postępowań Organów Ścigania Zespół Prawa 
Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

W nawiązaniu do pisma wymienionego powyżej informuję, że w dniu 
03 lutego 2018 roku około godziny 12.00 w Łowiczu na ul. Sybiraków patrol 
składający się z 2 funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Łowiczu przeprowadził legitymowanie grupy 
5 osób, w tym p. Z uwagi na znaczną liczbę legitymowanych
osób, do ud2 clenia pomocy wyżej wymienionemu patrolowi został skierowany przez 
dyżurnego jednostki drugi patrol OPI, również w składzie 2 funkcjonariuszy. 
Podstawą faktyczną do legitymowania było ujawnienie o godz. 11.45 tabliczek 
z napisami „Policja chroni marsz O.N.R. przed kobietami” oraz „Brudziński uprawia 
w sejmie propagandę polityczną na tle neonazizmu”, które zawieszone zostały na 
ławce oraz koszu na śmieci. Stanowiło to wykroczenie z art. 63a § 1 Kodeksu 
wykroczeń
(Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, 
afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je  na widok publiczny w innym 
miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny).

Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, że oddalające się osoby, które 
rozdawały ulotki i niosły transparenty z napisem „Konstytucja”, mogły pozostawić 
ww. afisze lub być świadkami ich pozostawienia, policjanci wylegitymowali 
wskazaną grupę osób. Podstawa prawna ich legitymowania wynikała z art. 15 ust. 1 
pkt. 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Z uwagi na powyższe zdarzenie w KPP w Łowiczu prowadzone zostały 
czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z art. 63a § 1 k.w. -  l.dz.

"Y  ", które w dniu 20 kwietnia 2018 roku zakończone zostały wnioskiem
o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu. W postępowaniu tym



wszystkie osoby legitymowane w dniu 03 lutego 2018 roku występowały 
w charakterze świadków.

W odniesieniu do złożenia przez z KPP w Łowiczu
wniosku z powództwa cywilnego informuję Pana Naczelnika, że Komendant 
Powiatowy Policji w Łowiczu nie został poinformowany o planowanym 
wykorzystaniu przez policjantkę danych legitymowanej osoby, tj. p.

a co za tym idzie nie zajmował stanowiska w tym zakresie przed 
skierowaniem pozwu. Jednocześnie informuję, że jak wynika z oświadczenia 
zainteresowanej policjantki dane legitymowanej osoby, których użyła do napisania 
pozwu zapamiętała z uwagi na specyfikę interwencji oraz dzięki udostępnieniu ich 
przez legitymowaną na portalu Facebook bez ograniczonego dostępu, gdzie na 
nagraniu słychać dokładnie numer Pesel.

Reakcją na złożenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych przez policjantkę 
było wpłynięcie w dniu 03 lipca 2018 roku do KPP w Łowiczu wniosku 
legitymowanej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko 
funkcjonariuszce z uwagi na przekroczenie przez nią uprawnień w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych. Wobec powyższego Komendant Powiatowy 
Policji w Łowiczu na zasadzie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji polecił wszczęcie 
czynności wyjaśniających. Czynności te pozostają w toku. Ponadto kopia 
skierowanej korespondencji została przesłana do wiadomości do Naczelnika 
Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz zgodnie z właściwością do 
Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, skąd po zarejestrowaniu pod sygn. akt 

została przesłana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi celem 
wyznaczenia innej jednostki. Do prowadzenia sprawy została wyznaczona 
Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach.

Jednocześnie informuję, że ze stanowiska zajętego wr sprawie przez 
Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu wynika, że nagranie przebiegu 
legitymowania z dnia 3 lutego 2018 roku udostępnione przez legitymowaną przeczy 
twierdzeniu, że legitymowanie przeprowadzono w ciemnej, bocznej ulicy. 
Na nagraniu widać, że zostało ono przeprowadzone w przestronnym jasnym, 
ogólnodostępnym i uczęszczanym miejscu. Natomiast sposób wypowiedzi 
i zachowTanie legitymowanych kobiet w żaden sposób nie wskazuje na ich strach, 
odczucie zagrożenia lub obawy o własne bezpieczeństwo. Działania podjęte przez 
funkcjonariuszy KPP w Łowiczu stanowiły jedynie realizację ustawowych zadań 
Policji wynikających z art. 1 ust. 2 pkt. 4 ustawy o Policji, tj.: wykrywania 
wykroczeń oraz ścigania ich sprawców

W odniesieniu do zdarzenia mającego miejsce w Łęczycy, dotyczącego 
obrażania pana Patryka Jakiego informuję, że w dniu 27 stycznia 2018 roku 
telefonicznie interwencję zgłosił Senator RP, który poprzez SMS przekazał zdjęcia 
tabliczek z plakatami umieszczonych wT koszu na śmieci m.in. o treści „P. Jaki 
zarozumiały prymitywny gnojek”. W związku z powyższym w trybie art. 308 k.p.k 
dokonano oględzin miejsca ujawnienia plakatów i ich procesowego zabezpieczenia. 
Zabezpieczony materiał został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, 
celem podjęcia merytorycznej decyzji w zakresie dalszego prowadzenia 
postępowania. W dniu 01 lutego 2018 roku prokurator nadzorujący postępowanie 
polecił wszcząć dochodzenie w kierunku art. 216 § 1 k.k., a ponadto skierował 
do pana Patryka Jakiego pismo o złożenie stosownego zawiadomienia i wniosku



I

o ściganie. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że podobne zdarzenie 
miało miejsce w Łowiczu, dlatego też nadzorujący postępowanie prokurator zlecił 
referentowi sprawy przesłuchanie osób, które były legitymowane przez 
funkcjonariuszy KPP w Łowiczu. Osoby te w ramach pomocy prawnej przesłuchane 
zostały w jednostkach Policji właściwych dla swojego miejsca zamieszkania. 
W dniu 21 maja 2018 roku do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy wpłynęło pismo 
z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisane przez pana Patryka Jakiego z informacją, 
że jako pokrzywdzony nie domaga się kontynuowania ścigania tego przestępstwa, 
na podstawie czego w dniu 28 czerwca 2018 roku prokurator nadzorujący 
postępowanie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia -  wobec braku 
interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu przestępstwa ściganego 
z oskarżenia prywatnego (art. 322 § 1 k.p.k).
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