Warszawa, dnia

grudnia 2020 r.
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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

r

/

W odpowiedzi na pismo l.dz. VIL564.123.20^2O.MM z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie

działań podjętych przez Policję wobec fotoreporferki Pani Agaty Grzybowskiej relacjonującej

protesty przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 23 listopada 2020 r. informuję,
że w dniu 23 listopada 2020 r. policjanci przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej
w Warszawie przy Al. Szucha 25 w ramach prewencyjnego zabezpieczenia zabezpieczali protest

osób wyrażających

swój sprzeciw wobec zaostrzeniom

ustawy antyaborcyjnej. Spośród

zgromadzonych osób, które stały przy ogrodzeniu MEN, trzy osoby były w widoczny sposób

przykute metalowymi kajdankami do bramy. Do zgromadzonych osób Policja kierowała

komunikaty wzywające do rozejścia się i zachowania zgodnego z prawem. Około godz. 15.45,
w związku z brakiem reakcji ze strony osób zgromadzonych, policjanci przystąpili do ich odsunięcia

od gmachu MEN, aby uzyskać dostęp do przypiętych do bramy osób celem bezpiecznego

przeprowadzenia interwencji. Podczas wykonywania czynności jeden z funkcjonariuszy użył środka

przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej w stosunku do kobiety, która pomimo
nadawanych komunikatów i wydawanych poleceń przez Policję do rozejścia się nie opuściła
terenu nielegalnego zgromadzenia. Kobieta ta, przez wymienionego funkcjonariusza została

za pomocą chwytów transportowych przesunięta poza miejsce zgromadzenia. W trakcie tej
czynności funkcjonariusz został kopnięty przez wymienioną kobietę w prawe kolano. Wobec

powyższego policjant dokonał zatrzymania wskazanej kobiety, w związku z popełnieniem
przestępstwa określonego w art. 222 § 1 kk. Kobieta w trakcie zatrzymania zachowywała się

agresywnie, wyrywała się podczas wyprowadzania jej z tłumu fotoreporterów oraz kilkukrotnie
oślepiła policjanta fleszem aparatu fotograficznego. Wymieniona poinformowała policjanta,

że jest

dziennikarzem,

ale

nie

okazała

legitymacji

prasowej.

Podczas

doprowadzania

do radiowozu znajdując się przed funkcjonariuszem trzymała w ręku legitymację z napisem PRESS.

Zatrzymaną kobietę doprowadzono do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21,
w celu sporządzenia dalszej dokumentacji procesowej. Po wylegitymowaniu osobą zatrzymaną

okazała się być Pani Agata G. Następnie w KRP Warszawa I w obecności adwokata Pani Izabeli Ś.
zatrzymanej Agacie G. przedstawiono zarzut o czyn z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk oraz
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przesłuchano jq w charakterze podejrzanego. Po wykonaniu czynności procesowych o godz.

19:00 w dniu 23 listopada 2020 r. Agata G. została zwolniona.
Przedmiotowe zdarzenie w ramach nadzoru podlega wyjaśnieniu przez Biuro Kontroli
Komendy Głównej Policji.
Jednocześnie informuję, że w dniu 4 grudnia 2020 r. za pośrednictwem platformy

e-PUAP,

pismem

l.dz.

I-KIII-5573/4809/20

udzielono

odpowiedzi

na

Pana

wystąpienie

l.dz. ll.519.1659.2020.PS z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie działań Policji w związku

ze zgromadzeniem „Marsz Niepodległości" w Warszawie w dniu 11 listopada 2020 r.

Wvk. eaz. poi. e-PUAP
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