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Rzecznik Praw Obywatelskich z ogromnym niepokojem przyjął informacje o przebiegu 

zgromadzenia publicznego, które odbyło się we Wrocławiu w dniu 18 listopada 2015 r. Z relacji 

medialnych jednoznacznie wynika, że prezentowane podczas tego zgromadzenia zachowania, 

w tym niektóre wypowiedzi uczestników demonstracji, przekroczyły granice wolności słowa, 

a nawet mogą być uznane za wypełniające znamiona czynu zabronionego – zwłaszcza znieważenia 

grupy ludności z powodu przynależności narodowej czy wyznaniowej lub nawoływania do 

nienawiści na tle różnic etnicznych czy wyznaniowych. Za szczególnie bulwersujące należy uznać 

spalenie kukły przypominającej postać ortodoksyjnego Żyda, co nie tylko stanowi drastyczny 

wyraz uprzedzeń, ale też uzasadnia podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 z późn zm.), zwracam się do Pana 

Komendanta z uprzejmą prośbą o przedłożenie informacji, na jakim aktualnie etapie jest 

prowadzone postępowanie karne w wyżej wymienionej sprawie, a także, czy w związku z tym 

zdarzeniem funkcjonariusze Policji skorzystali z uprawnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485). 

Będę także wdzięczna za powiadomienie, czy i jakie inne zdarzenia, w szczególności mające 

charakter przestępstw z nienawiści, o których mowa w art. 119, art. 256 i art. 257 Kodeksu karnego, 

zostały odnotowane w związku ze zgromadzeniem w dniu 18 listopada br. i na jakim etapie są 

prowadzone w związku z tym postępowania. Ponadto proszę o przedłożenie informacji w jaki 

sposób Policja zabezpieczała przebieg tego zgromadzenia. 
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