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Szanowny Panie Komendancie,
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę działań Policji w
związku ze zgromadzeniem „Marsz Niepodległości” w Warszawie w dniu 11 listopada
2020 r.
Szereg zdarzeń mających miejsce podczas interwencji Policji, relacjonowanych przez
media, wymaga w ocenie Rzecznika wyjaśnienia z punktu widzenia prawidłowości i
adekwatności czynności policjantów w kontekście zapewnienia ochrony praw i wolności
uczestników Marszu i innych osób.
W szczególności proszę o przedstawienie Rzecznikowi następujących informacji i
wyjaśnień:
1. Jaki był przebieg zdarzeń w okolicy Ronda de Gaulle’a, gdzie – jak wynika z
przekazów medialnych –zostały użyte przez policjantów między innymi granaty
hukowe i gaz łzawiący, ze szczególnym uwzględnieniem oceny prawidłowości
reakcji policjantów i adekwatności użytych przez nich środków przymusu
bezpośredniego;
2. Jaki był przebieg zdarzeń w na błoniach koło Stadionu Narodowego oraz na peronie
stacji kolejowej i stacji metra – w tym zakresie również proszę o ocenę
prawidłowości działań policjantów i użytych przez nich środków przymusu
bezpośredniego;
3. W jakich okolicznościach została przez policjantów użyta broń gładkolufowa, czy
użycie tej broni było adekwatne i uzasadnione okolicznościami, jakie były skutki jej
zastosowania;

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

4. Jakie działania podjęła Policja w związku z podpaleniem racą mieszkania
prywatnego w okolicy wiaduktu Mostu Poniatowskiego, czy sprawca bądź sprawcy
zostali ustaleni i ewentualnie jakie dalsze czynności podjęto w tej sprawie;
5. Czy i jakie działania zostały podjęte przez policjantów wobec osób, które podczas
„Marszu” swoim zachowaniem (np. „hajlowaniem”) lub noszonymi symbolami (np.
krzyżami celtyckimi) wyrażali aprobatę dla ideologii faszystowskiej; zdjęcia
ilustrujące te zdarzenia znajdują się między innymi pod adresem
https://krytykapolityczna.pl/kraj/marsz-niepodleglosci-2020-relacja/ ; w załączeniu
uprzejmie przesyłam plik ze zdjęciami wyszukanymi w internecie, ilustrującymi tego
rodzaju zachowania;
6. Czy i jakie działania zostały podjęte wobec osób, używających podczas
zgromadzenia materiałów pirotechnicznych;
7. Jaka była przyczyna użycia środków przymusu bezpośredniego wobec mężczyzny
pochodzenia azjatyckiego na peronie stacji metra Stadion i nieudzielenia mu przez
policjantów pomocy, której potrzebował (sytuacja jest opisana pod adresem
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/marsz-niepodleglosci-11-listopada2020-relacja/cyp7cky);
8. Ile osób zostało zatrzymanych w związku z powyższymi wydarzeniami, na jakich
podstawach faktycznych i prawnych, jakie dalsze działania Policji prowadzone są
wobec tych osób.
Uprzejmie proszę także o odniesienie się w kontekście powyższych wydarzeń do
stanowiska organizatorów Marszu, jakoby zajścia w jego trakcie były wynikiem prowokacji
Policji lub innych osób niebędących uczestnikami Marszu.
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