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Szanowny Panie Komendancie 

Uprzejmie zawiadamiam, że Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie sygnałów 
w mediach podjął z urzędu sprawę przebiegu zabezpieczenia przez Policję „Marszu 
Niepodległości” w dniu 11. listopada 2017 r. w Warszawie w aspekcie podejmowania przez 
Policję działań związanych ze zdarzeniami podczas tego marszu takimi jak: wznoszone 
okrzyków i niesienia transparentów, których treść mogła stanowić przestępstwa z art. 119, 
255, 256 lub 257 kodeksu karnego, agresywne zachowania się uczestników Marszu wobec 
osób prezentujących hasła antyfaszystowskie oraz używanie w trakcie Marszu materiałów 
pirotechnicznych.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 958) 
uprzejmie proszę o przedstawienie Rzecznikowi szczegółowych informacji dotyczących 
działań Policji odnoszących się do wskazanych zdarzeń. 

W szczególności będę wdzięczny za przedstawienie danych dotyczących 
następujących okoliczności:

- wobec ilu osób, których zachowanie (wznoszenie okrzyków, prezentowanie 
transparentów, używanie materiałów pirotechnicznych) mogło stanowić przestępstwo lub 
wykroczenie zostały w trakcie Marszu podjęte działania Policji takie jak: wylegitymowanie, 
zatrzymanie, nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego, podjęcie innych czynności w 
sprawie o  wykroczenie lub przestępstwo i ewentualnie, jaki jest stan tych postępowań;
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- czy działania mające na celu identyfikację i przeprowadzenie stosownych postępowań 
zostały podjęte przez Policję po zakończeniu Marszu, ewentualnie ile jest takich 
postępowań i wobec ilu osób są prowadzone, jaki jest stan tych postępowań;

- jakie czynności podjęli policjanci w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
Marszu, którzy prezentowali hasła antyfaszystowskie i przeciwko którym skierowane 
zostały agresywne zachowania innych uczestników Marszu.

Z poważaniem 


