
Warszawa, dnia 0 4  lipca 2020 roku

Komendant Stołeczny Policji

l-KIII- /2136/20/MK

Zastępca
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W odpowiedzi na wystąpienie l.dz. VII.613J00.2020.MAW z dnia 16 czerwca 2020 roku, 
w sprawie zatrzymania w dniu 16 maja 2020 roku Pani Alicji K. przez funkcjonariuszy Policji 
na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, uprzejmie przedstawiam informacje 
w powyższym zakresie.

W dniu 16 maja 2020 roku w Warszawie odbyło się nielegalne zgromadzenie 
zorganizowane wbrew obostrzeniom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wykonując ustawowe zadania Policji określone w art. 1 ust. 2 ustawy o Policji między 
innymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykrywania 
przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, policjanci podejmowali czynności 
służbowe w stosunku do osób, które swoim zachowaniem stwarzały w sposób oczywisty 
zagrożenie dla zdrowia i życia.

W trakcie powyższych działań, do uczestników nielegalnego zgromadzenia, 
za pośrednictwem urządzeń nagłaśniających, policjanci wielokrotnie kierowali komunikaty 
wzywające do zachowania zgodnego z prawem oraz nieutrudniania działań Policji przez 
zgromadzone osoby. Podjęte działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Wobec osób, które nie stosowały się do powyższych komunikatów funkcjonariusze 
podjęli czynności służbowe, w tym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji 
przystąpiono do prewencyjnego zatrzymania tych osób. Wskazane czynności podjęto przy 
schodach posesji przy ul. Krakowskie Przedmieście 85 oraz w rejonie kościoła pw. św. Anny. 
Osoby obserwujące zgromadzenie oddzielono kordonem policyjnym, w celu usprawnienia 
działań.

Pani Alicja K. w dniu 16 maja 2020 roku w Warszawie na ul. Krakowskie Przedmieście 
została zatrzymana na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
o Policji podczas opisanych wyżej działań prewencyjnych, w związku ze stwarzaniem 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego w ten sposób, że nie stosowała się 
do ograniczeń wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 
r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, a w szczególności brała udział w zgromadzeniu i pomimo wielokrotnego wzywania 
przez Policję do zaprzestania zachowania stwarzającego zagrożenie dla niej i innych osób 
w związku z wystąpieniem epidemii, nie stosowała się do wydanego polecenia.

Z ustaleń wynika, że Pani Alicja K. została zatrzymana w dniu 16 maja 2020 roku 
o godz. 19:45, a następnie przewieziona do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, gdzie 
wykonano z jej udziałem dokumentację służbową, po czym o godz. 0:10 została zwolniona.
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Podczas zatrzymania, wobec wymienionej zastosowano środki przymusu bezpośredniego 
w postaci kajdanek oraz siły fizycznej w celu doprowadzenia zatrzymanej do radiowozu.

Wobec popełnienia wykroczenia z art. 54 Kw w zw. z nieprzestrzeganiem obostrzeń 
określonych we wskazanym wyżej rozporządzeniu, Pani Alicja K. została ukarana mandatem 
karnym kredytowanym w wysokości 100 zł.

Wobec Pani Alicji K. sporządzono notatkę urzędową dot. naruszeń nakazów, zakazów 
lub ograniczeń związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, 
którą przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Jednocześnie 
informuję, że wymieniona notatka nie stanowi wniosku o nałożenie kary administracyjnej. 
Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są w tym zakresie niezależne 
od Policji.

Jednostka właściwa miejscowo ze względu na miejsce zdarzenia -  Komenda 
Rejonowa Policji Warszawa I nie prowadzi obecnie czynności wyjaśniających w sprawie Pani 
Alicji K. Złożone przez wymienioną zażalenie na zatrzymanie zostało przekazane wraz z kopią 
zebranej dokumentacji do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, 
sygn. akt 2Kp. 1469/20 i obecnie oczekuje na wyznaczenia terminu rozpatrzenia.
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