
 

  



Postanowieniem Sądu aresztowano na okres 2 miesięcy aktywistkę LGBT+, 
Margot, działającą w kolektywie Stop Bzdurom. Aresztowanie miało związek 
z czynem, o który działaczka jest podejrzana, a który miał być popełniony 
27 czerwca 2020 r. Wydarzenie to wywołało liczne kontrowersje, ponieważ 
wskazywano, że nie pojawiły się w sprawie przesłanki dla zastosowania tej instytucji. 
W debacie publicznej, natomiast utożsamiano tymczasowe aresztowanie z karą, 
a uzasadniać ją miał charakter popełnianego czynu, co stanowi mylne rozumienie 
istoty tymczasowego aresztowania. Na mocy postanowienia Sądu Odwoławczego 
w Warszawie Margot jest tymczasowo aresztowana. 

Problem stosowania tymczasowego aresztowania jest w Polsce poruszany coraz 
częściej. Przez ostatnie 5 lat dwukrotnie wzrosła liczba tymczasowych aresztowań 
i pojawiło się o 70 % więcej wniosków o tymczasowe aresztowanie. Najczęściej 
zastosowanie tego środka zapobiegawczego jest uzasadniane przede wszystkim 
surowością grożącej kary lub charakterem zarzucanego czynu, podczas 
gdy tymczasowe aresztowanie jest środkiem mającym na celu przede wszystkim 
zapewnić prawidłowy bieg postępowania. Proces ten stanowi duże zagrożenie 
dla przestrzegania praw człowieka w zakresie gwarancji procesowych i prawa 
do obrony. 

Pomysły na wydarzenie: symulacja rozprawy w sprawie o tymczasowe aresztowanie 
z omówieniem postanowienia sędziego i jego konfrontacją ze statystykami, 
prelekcja o prawach aresztowanego (procedury w zakresie kontaktu z adwokatem, 
wnoszenia o odpowiednią dietę) 

 

 

 



W nocy z 7 na 8 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu zatrzymano ponad 40 osób 
protestujących przeciwko zatrzymaniu Margot. Wskazano na liczne nadużycia 
ze strony policji, które stanowią niepokojące przejawy łamania podstawowych praw 
człowieka. Wśród licznych nieprawidłowości wymienić należy w szczególności: 

1. Brak pouczenia o przysługujących zatrzymanym prawach, 
2. Brak natychmiastowego informowania o podstawach zatrzymania, 
3. Brak badań medycznych mimo pojawienia się ku temu przesłanek, 
4. Nieodnotowanie obrażeń u zatrzymanych, 
5. Nieuzasadniona i nieproporcjonalna brutalność ze strony policji, 
6. Odmowa podania obrońcom informacji o miejscu, do którego przewieziono 

zatrzymanych i utrudnianie kontaktu zatrzymanych z obrońcami. 

Powyższe nadużycie stosowane przeciwko protestującym, szczególnie aktywistom 
i osobom LGBT+, stanowi zaprzeczenie istotnej deklaracji podanej w oświadczeniu 
organizacji pozarządowych z dnia 8 sierpnia 2020 r. w sprawie: „ Przypominamy, 
że prawa człowieka są uniwersalne i przysługują każdemu, niezależnie od rasy, 
wyznania, narodowości, wyznawanych wartości, orientacji seksualnej 
czy tożsamości płciowej, a funkcjonariusze policji zobowiązani są do ich 
przestrzegania oraz traktowania każdego w sposób godny i humanitarny”. 
Nieprawidłowości policji zostały wskazane m.in. przez Okręgową Radę 
Adwokacką i Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. 

Spot o prawach zatrzymanego, który powstał z inicjatywy organizacji Wolne Sądy  

Link 

Pomysły na wydarzenia: spotkanie z Policjantem o prawach zatrzymanego, 
powtórzenie wiadomości z Zakładem Postępowania Karnego 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRvIBHLB0VY


Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego wywołało liczne wątpliwości i sprzeciwy 
wśród rodziców uczniów szkół podstawowych oraz licealnych. Szczególnie 
kontrowersyjnym rozwiązaniem jest obowiązek zakrywania nosa i ust oraz 
wprowadzanie izolatoriów w budynku szkolnym, w których mają przebywać dzieci 
z objawami choroby, np. z kaszlem czy gorączką. Oba powyższe środki ostrożności 
stanowią jednocześnie poważne ograniczenie wolności człowieka, w tym przypadku 
dziecka. Z tego względu powinna istnieć podstawa prawna określająca sposób 
wykonywania tego ograniczenia. Jednak na razie możliwość ustanowienia 
obowiązku noszenia maseczek przez dzieci jest przewidziana przez rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów 
i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednak podstawa prawna daje 
w tym wypadku wybór „kierującemu placówką”. Nie zostało określone kryteria 
ustanowienia tego obowiązku, czy sposób jego wykonywania, zatem występuje tu 
niebezpieczeństwo nadużycia władzy przez „kierującego placówką”. Oprócz tego, 
niedopuszczalnym naruszeniem standardów konstytucyjnych jest brak podstawy 
prawnej dla wspomnianych izolatoriów, które funkcjonują jedynie na mocy zaleceń 
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Dodatkowo, kontrowersyjną kwestią jest ograniczenie praw 
do edukacji dzieciom, które muszą być poddane kwarantannie. 

Pomysły na wydarzenia: oferowanie wsparcia dla dzieci, które nie mogą przebywać 
w szkole, korepetycje online, prelekcja o naruszeniach praw dziecka w czasach 
pandemii 

  

  

 



W środę 9 września 2020 roku skończyła się pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw 
Obywatelskich Adama Bodnara. Początkowo punkt o powołaniu nowego 
Rzecznika znajdował się w porządku głosowań na czwartek 17 września 2020 r., 
jednak wieczorem tego samego dnia, został on zdjęty z porządku głosowań. Jedyną 
zgłoszoną kandydatką jest mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która zdobyła 
poparcie blisko 700 organizacji społecznych. Co więcej, Pani Mecenas bardzo długo 
nie była informowana o planowanych zmianach w porządku głosowań i czekała na 
głosowanie w swojej sprawie na sejmowej podłodze. Do tej pory nie wiadomo, kiedy 
odbędzie się wspomniane głosowanie. W związku z brakiem wyboru nowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z ustawą, prof. Bodnar będzie pełnił 
tę funkcję, aż do momentu powołania następcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W ramach programu Right 2B warto obejrzeć serial dokumentalny „Love on the 
spectrum”. Opowiada on historie młodych Australijczyków, zmagających się na 
co dzień z autyzmem, jednocześnie próbujących funkcjonować w społeczeństwie 
jako dorośli ludzie – spełniać swoje marzenia i szukać miłości. Bohaterowie naszego 
reality show mają jeden wspólny cel – znaleźć drugą połówkę. Chcąc go osiągnąć, 
nie boją się niepowodzeń, niezręczności ani pokazania jacy są naprawdę, bo jak 
dobrze wiedzą – warto jest zaryzykować. 

  

  

 

 




