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Szanowny Panie Komendancie, 

uprzejmie informuję, że na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 627), Rzecznik podjął 
z własnej inicjatywy działania w opisywanej w mediach sprawie interwencji Policji wobec 
jednej z uczestniczek protestu, który  odbywał się w Głogowie w dniu 11 kwietnia 2021 r. 

Z nagrań dostępnych na portalach internetowych wynika, że kobieta ta została 
najpierw kilkukrotnie odepchnięta przez policjantów, a następnie chwycona za rękę, uderzona 
pałką i powalona na ziemię przez jednego z nich. Jego ruch rąk wskazywać może na to, 
że kobiecie założono kajdanki. Na sytuację nie zareagowali inni policjanci. Na nagraniach 
widać, że kobieta jest mocno pobudzona, ale nie stosuje w tym czasie agresji fizycznej wobec 
policjantów. Jest sama, odłączona od innych uczestników protestu.

W informacji na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej wyjaśniono, że policjant 
użył pałki służbowej „w celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z 
wydanym przez niego wcześniej poleceniem, zadając jedno uderzenie w kierunku 
umięśnionej części ciała”, następnie obezwładnił kobietę i zatrzymał. Wskazano także, 
że „jak w każdym przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego, również i w tym 
przebieg całej sytuacji jest obecnie drobiazgowo analizowany”.

Wrocław, 12-04-2021 r.

Szanowny Pan
Insp. Dariusz Wesołowski
Komendant Wojewódzki Policji
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Uwidoczniony na dostępnych w Internecie nagraniach przebieg zdarzenia budzi 
poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich przed nadużywaniem 
władzy. Nagrania te wskazywać mogą na rażące naruszenie zasad proporcjonalności, 
subsydiarności i minimalizowania szkód, sformułowanych w art. 6 i 7 ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej (dalej u.ś.p.b., tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2418). 

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że ochrona bezpieczeństwa jest jednym z 
podstawowych zadań Policji. Będąc odpowiedzialny za ochronę fundamentalnych praw i 
wolności człowieka i obywatela, zwłaszcza przed naruszeniami ze strony organów władzy 
publicznej, Rzecznik zdecydował o wszczęciu z urzędu postępowania wyjaśniającego w tej 
sprawie. 

W związku z tym, uprzejmie proszę Pana Komendanta o udzielenie wyjaśnień 
w przedstawionej sprawie i zaprezentowanie wyników zapowiadanej szczegółowej analizy 
użycia środków przymusu bezpośredniego wobec protestującej. Proszę także o nadesłanie:

 kopii protokołu zatrzymania kobiety widocznej na nagraniach;
 kopii badania lekarskiego przeprowadzonego u niej w związku z użyciem środków 

przymusu bezpośredniego;
 kopii notatki z użycia środków przymusu bezpośredniego, o której mowa 

w art. 54 u.ś.p.b..
Będę także wdzięczna za informacje:
 czy zatrzymanej zaproponowano kontakt z adwokatem lub radcą prawnym i czy do 

niego doszło;
 jak długo była ona zatrzymana
 czy złożyła zażalenie na zatrzymanie;
 jaki jest aktualnie stan prowadzonego przeciwko niej postępowania. 

Z publikacji na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej wynika, że wobec 101 osób 
biorących udział w zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2021 r. w  Głogowie, 
podjęto decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie, wobec 32 funkcjonariusze 
nałożyli mandaty karne, a 6 osób zatrzymano. 

W związku z tym, że wyżej wymienione środki zastosowano wobec znacznej liczby 
uczestników protestu (którego frekwencję szacowano na ok. 200 osób), uprzejmie proszę 
o przedstawienie informacji dotyczących działań Policji wobec jego uczestników. 
W szczególności proszę o następujące dane:

 w związku z jakimi czynami (proszę o wskazanie norm z kodeksu wykroczeń lub 
innego aktu prawnego) skierowano do sądu wnioski o ukaranie i nałożono mandaty;

 jakie były podstawy faktyczne i prawne dokonanych zatrzymań;
 ile osób zostało wylegitymowanych, jaka była podstawa faktyczna wylegitymowania.
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Będę wdzięczna za skierowanie odpowiedzi na niniejsze pismo na adres Pełnomocnika 
Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu.

Z poważaniem

Katarzyna Sobańska-Laskowska

Pełnomocnik Terenowy

/-podpisano elektronicznie/
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