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Szanowny Panie Komendancie,

uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich na wnioski obywateli oraz
z własnej inicjatywy podejmuje czynności w sprawie działań podejmowanych przez
Policję wobec uczestników trwających zgromadzeń spontanicznych, będących reakcją
społeczną na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października br.
dotyczące stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów
ustawowych dotyczących dopuszczalności aborcji (sygn. akt K 1/20).
W świetle kolejnych doniesień medialnych oraz informacji publikowanych
w mediach społecznościowych o działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji
wobec demonstrujących, które mogą prowadzić do naruszenia ich konstytucyjnie chronionej
wolności zgromadzeń publicznych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), Rzecznik
zwraca się do Pana Komendanta z prośbą o podejmowanie takich środków i działań, które
mieszczą się w granicach obowiązującego standardu konstytucyjnego. Elementem tego
standardu konstytucyjnego jest także wolność zgromadzeń, która – co nie budzi żadnych
wątpliwości zarówno w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jak też art. 57 zdanie drugie
Konstytucji RP– legalnie może zostać ograniczona tylko w ustawie.
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Wiem, że motywem działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji jest
obowiązek ochrony porządku publicznego oraz zdrowia i mienia obywateli. Jednakże
wykonując ten obowiązek policjanci zobowiązani są respektować godność jednostki oraz
zobowiązani są do przestrzegania i ochrony praw człowieka (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji – Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.), w tym zobowiązani są
chronić wolność zgromadzeń, jeśli nie została ograniczona ustawą.
Rzecznik nie kwestionuje tych działań Policji, które są podejmowane, także
z użyciem adekwatnych środków przymusu bezpośredniego, wobec osób dopuszczających
się naruszeń prawa podczas protestów. Zwracam jednak uwagę, że sam pokojowy udział
w proteście stanowi korzystanie z konstytucyjnej wolności, która nie może zostać
ograniczona aktem normatywnym wydanym przez władzę wykonawczą. Ten formalny
aspekt wolności zgromadzeń powinien być brany pod uwagę, również przez wzgląd na treść
obowiązków wynikających z art. 14 ust. 3 ustawy o Policji, podczas podejmowania przez
funkcjonariuszy Policji czynności w stosunku do osób pokojowo wyrażających swoje
poglądy i swój stosunek do wymienionego na wstępie rozstrzygnięcia Trybunału
Konstytucyjnego.
Łączę wyrazy szacunku
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