
 

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 

R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

 

VII.564.41.2018.KD 

Szanowny Panie Ministrze  

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka  

i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, z uwagą  

i troską analizuje wszelkie sygnały dotyczące problematyki zapewnienia 

przestrzegania konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania  

i rozpowszechniania informacji. 

Na podstawie doniesień medialnych
1
 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

informacje o legitymowaniu przez funkcjonariuszy policji, uczestników spotkań z posłami 

Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku oraz Witnicy, po tym jak próbowali zabrać głos. 

Uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu podjął te sprawy i zwrócił 

się do właściwych miejscowo komendantów policji z prośbą o przedstawienie wyjaśnień,  

a także podanie podstaw prawnych podjętych interwencji. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarła jednak skarga obywatela, iż praktyka taka 

stosowana jest także na spotkaniach z posłami Prawa i Sprawiedliwości w innych miastach. 

Ponadto, pojawiły się podejrzenia, iż jest ona wynikiem odgórnego żądania kierownictwa 

                                                           
1
 T. Molga, Zadała marszałkowi Kuchcińskiemu kłopotliwe pytanie. Później spisał ją policjant, portal internetowy 

wiadomości.wp.pl z dnia 27 maja 2018 r., dostęp: https://wiadomosci.wp.pl/zadala-marszalkowi-kuchcinskiemu-

klopotliwe-pytanie-pozniej-spisal-ja-policjant-6256270024284289a; "Komunistyczny prokurator". Uczestnik spotkania 

z Piotrowiczem spisany przez policję, portal informacyjny TVN24  z dnia 4 czerwca 2018 r., dostęp: 

https://www.tvn24.pl/uczestnik-spotkania-ze-stanislawem-piotrowiczem-spisany-przez-policje,842255,s.html 

Warszawa, dnia 13 czerwca 2018 r.  
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanego do właściwych 

miejscowo komendantów policji.  

Rzecznik Praw Obywatelskich zobowiązany jest konstytucyjnie i ustawowo do 

wyjaśniania wszystkich wątpliwości pod kątem zapewnienia przestrzegania podstawowych 

praw i wolności przysługujących obywatelom, w szczególności konstytucyjnej wolności 

wyrażania poglądów (art. 54 ust. 1  Konstytucji RP). Swoboda wypowiedzi, inaczej też 

wolność wyrażania poglądów stanowi jeden z fundamentów demokratycznego 

społeczeństwa oraz podstawowych warunków jego rozwoju i samorealizacji każdej 

jednostki. Rzecznik ma na względzie fakt, że działania podejmowane przez funkcjonariuszy 

policji tworzyć mogą „mrożący skutek” dla debaty publicznej, który w szczególności 

przejawiać się będzie w przyszłości powstrzymywaniem się przez obywateli od 

komentowania kontrowersyjnych wydarzeń dotyczących wybranych podmiotów władzy 

publicznej. 

Dlatego, mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958 

ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedłożenie Rzecznikowi 

stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w niniejszej sprawie.  

 

      Z poważaniem  

                                                        (Stanisław Trociuk) 


