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BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 

WPŁ. 2020 -12- 07 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Pan dr hab. Adam Bodnar 

w odpowiedzi na wystąpienie o sygnaturze VII.613.112.2020.MAW z dnia 4 listopada 
2020 r., z prośbą o podejmowanie takich środków i działań, które mieszczą się w granicach obowiązującego 
standardu konstytucyjnego, poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowej kwestii będącą 
we właściwości Policji. |i 

Na wstępie pragnę podkreślić, iż jednym z ustawowych zadań Policji jest utrzymywanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona zdrowia i mienia obywateli. Zadanie to realizowane 
jest między innymi poprzez reagowanie na zaistniałe w przestrzeni publicznej przestępstwa i wykroczenia 
oraz ściganie ich sprawców. Realizując powyższy obowiązek, Policja przeprowadza adekwatne do sytuacji 
czynności służbowe, które są oparte na kryterium celowości, z uwzględnieniem interesu społecznego 
i wymiaru sprawiedliwości. lednocześnie należy stwierdzić, że Policja jako organ władzy publicznej działa 
na podstawie i w granicach prawa. Tym samym należy podkreślić, że rolą Policji jako organu administracji 
publicznej nie jest stanowienie prawa i tworzenie systemowych rozwiązań legislacyjnych. Policja nie jest też 
powołana do badania zgodności ustanowionych nakazów, zakazów i ograniczeń z Konstytucją RP lub innymi 
ustawami. Rolą Policji jest natomiast egzekwowanie przestrzegania prawa oraz wykonywanie obowiązków 
w nim ustanowionych. 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że priorytetem w działaniach Policji podczas realizacji zabezpieczeń 
zgromadzeń jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób biorących w nich udział (zarówno uczestników 
zgromadzenia, jak i ich przeciwników oraz osób postronnych), jak również zapobieganie popełniania czynów 
niezgodnych z prawem oraz eskalacji konfliktów pomiędzy uczestnikami. Realizacja tego obowiązku 
jest niezależna od tego kto jest organizatorem danego zgromadzenia, kto jest jego uczestnikiem, 
jakie ma poglądy i przekonania polityczne czy religijne. Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Policji 
realizowane są w granicach prawa i adekwatnie do zaistniałych sytuacji. Nie mają na celu ograniczanie prawa 
do swobodnego demonstrowania, któremukolwiek z uczestników zgromadzeń, a jedynie zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

nadinsp. Tomasz Szyfiiański 
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