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Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. 

Pan 

Mirosław Wróblewski 

Dyrel<tor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, 

IVIiędzynarodowego i Europejsl<iego 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskicłi 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

W odpowiedzi na pismo znak VII.613.14.2016.MKS z dnia 20 grudnia 2016 r., 

w sprawie interwencji związanej ze zgromadzeniami zwołanymi przed Pałacem 

Prezydencicim przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie w dniu 10 grudnia 2016 r., 

przedstawiam poniżej następujące wyjaśnienia. 

Do Urzędu m.st. Warszawy, w terminie określonym przepisami ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. Prawo o zgromadzeniach, wpłynęły zawiadomienia o 13 zgromadzeniach zwołanych 

w rejonie Pałacu Prezydenckiego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, w dniach 

9 i 10 grudnia 2016 r. (w tym całodobowo). Jedno zawiadomienie zostało później przez 

organizatora pisemnie odwołane. 

Zawiadomienie Pana Wojciecha Kinasiewicza o zgromadzeniu zwołanym 

od godz. 22.00 w dniu 9 grudnia 2016 r. do godz. 22.00 w dniu 10 grudnia 2016 r wpłynęło 

do Urzędu m.st. Warszawy w dniu 9 listopada 2016 r. o godzinie 13.27 i było pierwszym 

zawiadomieniem dotyczącym zgromadzenia, które miało odbywać się przed Pałacem 

Prezydenckim w dniach 9 i 10 grudnia 2016 r. Zawiadomienia o zgromadzeniach zwołanych 

w dniu 10 grudnia 2016 r. złożone przez organizatorów tzw. „miesięcznicy smoleńskiej" 

wpłynęły do Urzędu m.st. Warszawy w dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 00.01 oraz w dniu 

2 grudnia 2016 r. Wszystkie zawiadomienia, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo 

o zgromadzeniach, przekazane zostały niezwłocznie Komendantowi Rejonowemu Policji 

Warszawa I, a informacja o zgromadzeniach umieszczona została w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu m.st. Warszawy. 

W dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I 

przy ul. Wilczej 21 przeprowadzone zostało pierwsze spotkanie z przedstawicielami 



organizatorów tzw. „miesięcznicy smoleńsl<iej" i ruchu Obywatele R P , na którym obecny był 

również przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

m.st. Warszawy. W trakcie spotkania organizatorzy wszystkich zgromadzeń podtrzymali 

zamiar ich zwołania w miejscach i czasie wskazanych w zawiadomieniach oraz 

zadeklarowali pokojowy ich przebieg. Żaden z organizatorów nie podjął decyzji o zmianie 

miejsca lub czasu swojego zgromadzenia. Jednocześnie Pan Wojciech Kinasiewicz 

oświadczył stanowczo, że w grudniu nie zamierza, wzorem poprzednich miesięcy, usuwać 

się z miejsca wskazanego w zawiadomieniu. 

W dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 10.15 w siedzibie Biura Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (BBiZK) przy ul. Młynarskiej 43/45 miało 

miejsce kolejne spotkanie, w którym udział wzięły osoby związanie z ruchem Obywatele R P 

(organizatorzy i przewodniczący zgromadzeń zwołanych w dniach 9 i 10 grudnia br. 

w rejonie Pałacu Prezydenckiego), w tym Pan Wojciech Kinasiewicz. Ce lem spotkania było 

omówienie kwestii organizacyjnych oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i porządku w czasie przedmiotowych zgromadzeń. W trakcie spotkania uzyskałam 

zapewnienie, że zgromadzenia planowane przez ruch Obywatele R P będą całkowicie 

pokojowe i będą miały formę niemego protestu, a organizatorzy nie przewidują w trakcie 

zgromadzeń jakichkolwiek przemówień. Jednocześnie organizatorzy zadeklarowali, że 

rozważają możliwość zastosowania w trakcie zgromadzenia naniesień w postaci barier, 

mających na celu odgrodzenie ich od uczestników innych zgromadzeń zwołanych tego dnia 

w tym rejonie. Zapewnili także, że umożliwią uczestnikom innych zgromadzeń swobodny 

dostęp m.in. do „tablic smoleńskich", przy których co miesiąc składane są kwiaty. Będą 

również czynili starania, aby uzyskać od administratora terenu - Zarządu Dróg Miejskich -

zgodę na ustawienie naniesień w miejscu zgromadzenia. Powyższe informacje odnotowane 

zostały w notatce z przebiegu spotkania. 

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w Komendzie Stołecznej Policji przy 

ul. Nowolipie 2 odbyło się jeszcze jedno spotkanie z udziałem przedstawiciela organizatora 

tzw. „miesięcznicy smoleńskiej" oraz służb odpowiedzialnych z a zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku oraz wybranych służb miejskich. Na spotkaniu obecni byli 

również przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

m.st. Warszawy, którzy przedstawili Policji ustalenia przyjęte na spotkaniu zorganizowanym 

w Biurze w dniu 7 grudnia 2016 r. 

Należy podkreślić, ż e art. 12 ustawy - Prawo o zgromadzeniach odnosi się do 

sytuacji, w której nie jest możliwe odbycie dwóch lub więcej zgromadzeń, które mają zostać 

zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał 

życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. O takiej sytuacji, szczególnie 

w świetle zapewnień uzyskanych od organizatorów zgromadzeń, w omawianym przypadku 



w ocenie organu przyjmującego zawiadomienie nie mogło być mowy. Ponadto organowi 

znane było jednoznaczne stanowisko organizatorów wszystl<icli zgromadzeń, z l<tórego 

wynikało, że nie zamierzają oni dokonywać jakicłikolwiek zmian w zakresie miejsca i czasu 

zwołanycłi zgromadzeń. W związku z powyższym nie została podjęta decyzja 

0 przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w trybie art. 13 ww. ustawy. Na uwagę 

zasługuje również fakt, że w dniu 7 grudnia 2016 r. zwróciłam się do Komendanta 

Stołecznego Policji z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom wszystkich zwołanycłi w tym dniu zgromadzeń - kopia 

ww. pisma w załączeniu. Odpowiedź nie dawała podstaw do zastosowania art. 14 ustawy 

1 wydania decyzji zakazującej przeprowadzenia któregokolwiek ze zgromadzeń publicznycłi. 

Pragnę poinformować Pana Dyrektora, iż kwestia zgromadzeń publicznycłi, a przede 

wszystkim konstytucyjne wolności obywateli związane z icłi organizacją są dla władz Miasta 

priorytetem. Dlatego z wielką starannością i uwagą analizuję każde zawiadomienie 

o zwołanym zgromadzeniu mając na uwadze przede wszystkim prawa i wolności 

obywatelskie. Ważną wskazówką i niezwykle istotnym jest dla mnie także wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego dnia 18 stycznia 2006 r. nr K 21/05, w którym określone zostały zasady 

realizacji wolności zgromadzeń. Według nicłi „ współczesne rozumienie wolności 

zgromadzeń oparte jest na kilku powszecłinie akceptowanycłi regułach. Reguły te zostały 

wypracowane w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

". Wynika z nich m.in., że: 

1) ewentualność kontrdemonstracji nie może prowadzić do pozbawienia prawa 

do zgromadzeń nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo naruszenia 

w trakcie tnwania zgromadzenia porządku publicznego przez wydarzenia, na które 

organizatorzy zgromadzenia nie mają wpływu, a władza publiczna uchyla się 

od podjęcia skutecznych działań w celu zagwarantowania realizacji wolności 

zgłoszonego zgromadzenia." 

2) na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony zgromadzeń 

i osób biorącym w nich udział. Bo tylko tak można zagwarantować wolność 

zgromadzeń, nawet, jeżeli opinie i poglądy na nich głoszone są kontrowersyjne, pod 

warunkiem, że nie naruszają obowiązującego prawa. 

Wyznaczyłam też swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniach zwołanych 

w rejonie Pałacu Prezydenckiego w dniu 10 grudnia 2016 r. w godzinach 18.00 - 22.00. 

Nie był on więc świadkiem wydarzeń opisywanych przez Pana Wojciecha Kinasiewicza 

w nocy z 9 na 10 grudnia br. Niestety Urząd nie może pozwolić sobie na obecność swoich 

przedstawicieli w trakcie wszystkich zgromadzeń zwoływanych w Warszawie (do chwili 

obecnej w bieżącym roku odbyło się ich w stolicy ponad 2 300), ponieważ część z nich tnwa 

nieprzenwanie i całodobowo od marca tego roku - przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, 



kolejne od sierpnia - przed Sądem Najwyższym, a jeszcze inne rozpoczęły się w grudniu 

2016 r. - przed Sejmem R P . Należy też zwrócić uwagę, iż ustawa wymaga wyznaczenia 

przedstawiciela tylko w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku 

publicznego w trakcie tnwania zgromadzenia. 

Spotkania z organizatorami i przewodniczącymi zgromadzeń zwoływanych przed 

Pałacem Prezydenckim w dniu 10 każdego miesiąca organizowane są przez Urząd 

m.st. Warszawy każdorazowo od wielu miesięcy. Rozprawa administracyjna z udziałem 

zainteresowanych stron, w tym także Pana Wojciecha Kinasiewicza, przeprowadzona 

została w dniu 18 kwietnia 2016 r. Zakończyła się ona wypracowaniem pomiędzy 

organizatorami zgromadzeń takich uzgodnień dotyczących ich przebiegu, które wydawały się 

satysfakcjonować wszystkie strony. W ich wyniku zwoływane od marca br. zgromadzenia, 

organizowane równolegle przez oba wspomniane wyżej środowiska przed Pałacem 

Prezydenckim, przebiegały dotychczas bez żadnych zakłóceń i bez naruszenia prawa, 

a uzgodnienia przyjęte podczas przeprowadzonej rozprawy administracyjnej były w pełni 

realizowane i respektowane przez obie strony. 

Chcę podkreślić, iż zawsze delegowanie są osóby na zgromadzenia, które niosą 

ryzyko, iż w ich trakcie może dojść do naruszenia porządku publicznego, a podczas 

największych z nich, takich jak np. Marsz Niepodległości, Parada Równości, itp., organizuję 

w Centrum Bezpieczeństwa Sztab z udziałem służb porządkowych i miejskich, który 

koordynuje działania i zarządza infrastrukturą miasta (komunikacją publiczną, sprzątaniem, 

zamykaniem i otwieraniem ulic, itp.). 

Ponadto informuję, że w toku prowadzonych działań, związanych z opisywanymi 

powyżej zgromadzeniami, prowadzona była korespondencja z Komendantem Stołecznym 

Policji, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma. 

Z poważaniem, 

. BIURA 8EZpl£CZEf^S7WA 

iw ła(vor 

Załączniki (kopie pism) - 5 na 7 ark.: 

1) ZK-WV.5310.2756.2016.DKA L.dz. 1992/2016 - 6 z dnia 7.12.2016 r.. 

2) SK-I-7734/16/RG z dnia 8.12.2016 r., 

3) SK-I-7703/16/RG z dnia 7.12.2016 r., 

4) ZK-WV.5310.2756.2016.DKA L.dz. 1992/2016 - 7 z dnia 8.12.2016 r., 

5) ET-10659/16 z dnia 10.12.2016 r. 
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Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. 
ZK-WV.5310Xl ' '^ .2016.DKA 
L.dz . l^f^Ij /2016 

Pan 

Robert Żebrowski 

Komendant Stołeczny Policji 

Szanowny Panie Komendancie 

W związku ze zwołaniem w dniu 10 grudnia 2016 r. kilkunastu zgromadzeń przed 

Pałacem Prezydenckim przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, uprzejmie proszę 

o udzielenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia br. do godz. 13.00 odpowiedzi 

na następujące pytania. 

1. Czy Policja, jako fonnacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 

utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewni spokój w miejscach 

publicznych podczas wszystkich zgromadzeń przeprowadzanych w dniu 10 grudnia 

2016 r. na terenie m.st. Warszawy, o czasie i miejscu których Komendant Rejonowy 

Policji Warszawa I został powiadomiony zgodnie z art. 8 ustawy - Prawo 

o zgromadzeniach? 

2. Jakie działania zostaną podjęte przez Policję, w celu zapewnienia pokojowego przebiegu 

powyższych zgromadzeń? 

3. Czy zdaniem Policji odbycie zgromadzeń zgłoszonych w tym samym miejscu i czasie jest 

możliwe w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu 

w znacznych rozmiarach, a w przypadku istnienia takiego niebezpieczeństwa których 

zgromadzeń może to dotyczyć? 

f poważaniem 

D Y R E K T O R 
BIURA etZPifcafcNSTWA 

I 2ARZĄ0ZAN|X'KRY2)^WEG0 
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Warszawa, dnia grudnia 2016 r. 

Komendant Stołeczny Policji 
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^ 08. 12. 201 ^ 

DYREKTOR BIURA BEZPIECZ^łSTWA 
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ^ J),j) .^i^, 
URZĘDU M. ST. WARSZAWY _ - A 

Pani Ewa Gawor 

W odpowiedzi na pismo ZK-WV.5310.2756.2016.DKA l.ldz. 1992/2016-6 z dnia 
7 grudnia br. dotyczące planowanych zgromadzeń publicznych przed Pałacem 
Prezydenckim w Warszawie w druu 10 grudnia br., informuję, iż zgodnie z art. 1 ust. 
1 Ustawy o Policji, Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą 
społeczeństwu i przeznaczoną do oclirony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Mając na uwadze powyższe zapisy oraz wolność zgromadzeń określoną w art. 
57 Konstytucji RP informuję, iż Komenda Stołeczna Policji dopełni wszelkich starań 
celem niedopuszczenia do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Jednocześnie analizując czas, miejsce oraz cel poszczególnych zgromadzeń nie 
można wykluczyć, iż może dochodzić do prób zakłócenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego zarówno w miejscach zarejestrowanych zgromadzeń, jak 
również na trasach dojśda i rozejścia się ich uczestników. Przygotowując działania 
zabezpieczające należy brać pod uwagę zarówno deklaracje poszczególnych 
organizatorów o pokojowym przebiegu przedsięwzięcia jak rówriież ryzyko 
wystąpienia zakłóceń. W tym też względzie ważną rolę spełnia rozprawa 
administracyjna określona w art. 13 Ustawy Prawo 0 Zgromadzeniach. 

Ponadto pragnę nadmienić, iż w zakresie analizy zagrożeń związanych 
z organizaqą powyższych zgromadzeń, swoje stanowisko przedstawiłem w piśmie 
nr SK-I-7703/16/RG, które zostało przesłane w dniu 7 grudnia br. na ręce Pani 
Dyrektor. ^ 

Urząd Miasta 08-12-2016 inspektor Ro' rowski 

ZK-K/7849/15 
Langnerl 

Komenda Stołeczna Policji 
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6036392, fax (022) 6038516 



Warszawa, dnia 

Urząd Miasta 07-12-2015 

Komendant Stołeczny Policji 
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BIURA BŁ^t 
I ZARZĄDZANI, 

DYREKTOR BIURA BEZPIECZ 
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOW^GjO 
URZĘDU M. ST. WARSZAWY 

Pani Ewa Gawor ' 
I 

1 

BTWJ^ 

w nawiązaniu do planowanych w dniu 10 grudnia br. zgromadzeń 
publicznych, związanych z katastrofą samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 
w 2010 r., oraz zgromadzeń organizowanych przez przedstawicieli nieformalnej 
grupy „Obywatele RP" w załączeniu przesyłam opracowaną w Komendzie 
Stołecznej Pohcji analizę zagrożeń związanych z organizacją ww. przedsięwzięć, 
celem dalszego wykorzystania. 

W dniu 10 grudnia br. przed Pałacem Prezydenckim i jego okohcy 
zaplanowano szereg zgromadzeń publicznych. W tym samym miejscu i czasie mają 
się spotkać osoby o odmiennych poglądach politycznych, co może doprowadzić 
do konfrontacji skutkującej zagrożeniem dla życia i zdrowia gromadzących się tam 
osób. 

W ostatnim okresie czasu miały miejsce incydenty związane z naruszeniem 
przepisów artykułu 193 kk. t j . naruszenie miru domowego przez cztery osoby 
związane z ruchem „Obywatele RP", które w dniu 30 listopada br. przebywały na 
terenie Sejmu bez wymaganych zezwoleń, z których dwie z nich są organizatorami 
zgromadzeń w dniu 10 grudnia br. przed Pałacem Prezydenckim. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, iż podczas trwania tych zgromadzeń ich uczestnicy będą 
dążyć do konfrontacji oraz naruszenia porządku publicznego. 

Kolejny incydent miał miejsce w dniu 3 grudnia br. około godziny dziesiątej 
gdzie NN mężczyzna usiłował dostać się do Pałacu Prezydenckiego aby spotkać się 
z Prezydentem RP. Próbę wtargnięcia uniemożliwił funkcjonariusz BOR. W reakcji 
na jego interwencję NN mężczyzna w stosunku do funkcjonariusza BOR użył 
niecenzuralnych słów. Wyżej wymieniony nie stosował się do wydawanych poleceń 
i groził pobiciem/uszkodzeniem ciała, po czym wyjął nóż kuchenny. Funkcjonariusz 
w związku z zaistniałą sytuacją wezwał wsparcie, a sprawca oddalił się w kierunku 
Krakowskiego Przedmieścia, gdzie został ujęty przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej. 

Komenda Stołeczna Policji 

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6036392, fax (022) 6038516 



z analizy informacji oraz komentarzy zamieszczanych na portalach 
internetowych wynika jednoznacznie, iż środowiska powiązane z organizatorami 
zgromadzeń zwołanych przez grupę „Obywatele RP" będą dążyć do naruszenia 
porządku publicznego i sprowokowania zamieszek. 

Jak podkreślał w artykułach prasowych Cezary Kasprzak „Prawo 
do kontrmanifestacji jest istotną częścią prawa do demonstracji. My chcemy im 
pokazać nasz sprzeciw wobec tego, co oni głoszą tam miesiąc w miesiąc na 
Krakowskim Przedmieściu. (...) Egzekwując to prawo, posługujemy się szantażem -
my możemy stanąć również tam, gdzie Kaczyński zwykle ustawia swoją drabinkę 
i gdzie smoleński lud ustawia swój ołtarzyk" . 

Ponadto przedstawiciele grupy „Obywatele RP" informowali medialnie, 
iż w dniu 10 grudnia br. planują zorganizować w Warszawie demonstrację m.in. 
przeciw ograniczeniu prawa do zgromadzeń publicznych, a KOD ma 
współorganizować protesty w dniu 13 grudnia br. pod hasłem „Stop dewastacji 
Polski". Powyższe zapowiedzi padły w dniu 4 grudnia br. na wspólnej konferencji 
prasowej obu organizacji. Ponadto przedstawiciel „Obywateli RP" stwierdził, 
że termin i miejsce demonstracji zostały wybrane nieprzypadkowo, gdyż chodzi 
o kontrmanifestację do obchodzonych 10 dnia każdego miesiąca „miesięcznic 
smoleńskich", upamiętniających katastrofę z dnia 10 kwietnia 2010 roku. 

Analizując sposób działania powyższego środowiska stwierdzić należy, 
iż ich zachowania mogą doprowadzić do konfrontacji z uczestnikami zgromadzenia 
0 odmiennych poglądach w celu uzyskania medialnego rozgłosu. 

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń mających się 
odbyć w dniu 10 grudnia br. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I w dniach 
1 i 6 grudnia br. spotkał się z ich organizatorami. Podczas pierwszego spotkania nie 
zostały podjęte wiążące decyzję natomiast podczas drugiego spotkania w dniu 
6 grudnia br. uczestnicy zajęli następujące stanowiska: 

^ Tadeusz Jakrzewski (Obywatele RP) - do godz. 15.00 w dniu 8 grudnia 
br. poinformuje o miejscu przeprowadzenia zgromadzenia pod 
warunkiem uzyskania zapewnienia, że teren przed Galerią Kordegarda 
nie zostanie zajęty przez jakąkolwiek ekspozycję organizowaną przez 
Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komendant 
Rejonowy Policji Warszawa I zobowiązał się przeprowadzić stosowne 
ustalenia z przedstawicielem ministerstwa i przekazać informację 
zainteresowanemu. 

v̂  Wojciech Kinasiewicz (Obywatele RP) - nie zmieni miejsca 
zgromadzenia, pozostanie przed Pałacem Prezydenckim przy tablicy 
smoleńskiej. 
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^ Agnieszka Markowska (Obywatele RP) - nie zmieni miejsca manifestacji 
pozostanie po prawej stronie Pałacu Prezydenckiego od strony hotelu 
Bristol. 

^ Arkadiusz Szczurek (Obywatele RP) - pozostaje przed Galerią 
Kordegarda. 

^ Lucyna Łukian (Obywatele RP) - pozostaje przy pomniku księcia Józefa 
Poniatowskiego (wspólnie z Wojciechem Kinasiewiczem). 

^ Ewa Borguńska (Obywatele RP) - pozostaje w wyznaczonym miejscu 
w okolicy pomnika Bolesława Prusa. 

^ Zuzanna Stec reprezentująca Wiesława Mazurka (Solidarni 2010) -
pozostaje przy Galerii Kordegarda. 

^ Maciej Bajkowski reprezentujący Krystynę Malinowską (Obywatele RP) 
- pozostaje w wyznaczonym miejscu przy północnym skrzydle Pałacu 
Prezydenckiego. 

^ Jarosław Lewandowski (środowisko związane z partią PiS) - nie zmieni 
miejsca zgromadzenia (pozostaje przed kościołem NMP, skąd przejdzie 
chodnikiem przed Pałac Prezydencki). 

^ Cezary Jurkiewicz reprezentujący Anitę Czerwińską (środowisko 
związane z partią PiS) - nie zmieni miejsca zgromadzenia pozostaje 
przed Pałacem Prezydenckim. 

v̂  Wojciech Kinasiewicz reprezentujący Przemysława Dudę (Obywatele 
RP) - pozostaje przed Pałacem Prezydenckim. 

Podczas spotkania Komendant zaapelował o uszanowanie dotychczas 
wypracowanych i stosowanych od kilku miesięcy ustaleń w kwestii rozmieszczania 
zgromadzeń odbywających się jednocześnie w tym samym miejscu i czasie. Pomimo 
podjętych starań, organizatorzy zgromadzeń oświadczyli, iż nie zmienią miejsc, 
które zostały wskazane w zawiadomieniach kierowanych do Urzędu m.st. 
Warszawy. 

W związku z powyższym, z uwagi na możliwość doprowadzenia do 
konfrontacji z uczestnikami organizowanych od kilku lat zgromadzeń publicznych 
mających na celu „oddanie hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku", jak również 
brak gwarancji, aby ich przebieg miał charakter pokojowy i nie zagrażał życiu lub 
zdrowiu ludzi, w oparciu o art. 14 Ustawy prawo o zgromadzeniach, proszę 
o rozważenie wydania decyzji o zakazie zgromadzeń publicznych organizowanych 
w dniu 10 grudnia br. przez nieformalną grupę „Obywatele RP". 

inspektor Robert. 
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Pan 

Robert Żebrowski 

Komendant Stołeczny Policji 

Szanowny Panie Komendancie, 

W odpowiedzi na pismo znak SK-I-7703/16/RG z dnia 7 grudnia 2016 r., w sprawie 

zgromadzeń zwołanych w dniu 10 grudnia br. w rejonie Pałacu Prezydenckiego przy 

ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, poniżej przedstawiam stanowisko dotyczące 

przedmiotowej sprawy. 

Art. 14 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485), 

określa przypadki, w których organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia. Możliwe jest 

to wtedy, gdy: 

1) cel zgromadzenia narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza 

art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń, albo cel zgromadzenia lub jego 

odbycie naruszają przepisy karne, 

2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 

rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których 

mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy. 

Należy podkreślić, że wszystkie zawiadomienia o organizacji zgromadzeń zwołanych 

przez osoby związane z ruchem Obywatele R P spełniają wymogi fomalne, a charakter ich jest 

pokojowy. Trzy z nich zostały zgłoszone w trybie uproszczonym, co wiąże się z brakiem 

możliwości wydania decyzji zakazującej ich przeprowadzenie. Ponadto, trzy zgromadzenia 

wymienionego środowiska zostały zgłoszone do Urzędu m.st. Warszawy wcześniej, niż 

zgromadzenia organizowane przez środowiska związane z partią Prawo i Sprawiedliwość. 

Z uwagi na to, że organizatorzy wszystkich zgromadzeń wykluczają możliwość zmiany ich 

miejsca i czasu - zgodnie z art. 14 w związku z art. 12 ustawy i sugestią Pana Komendanta 

należałoby zakazać przeprowadzenia zgromadzeń organizowanych przez środowisko PIS. 

Jednakże wydanie takiego zakazu też nie jest możliwe, z uwagi na upływ terminu określonego 

w art. 14 wymienionej ustawy, gdyż do dnia przeprowadzenia zgromadzenia pozostało mniej niż 

96 godzin. W związku z powyższym dalsze rozważania w tym zakresie stają się 

bezprzedmiotowe. Wierzę, że zgodnie z wypowiedzią Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Policja zapewni bezpieczeństwo uczestnikom wszystkich zwołanych w tym dniu 

zgromadzeń publicznych. 

Z poważaniem, 

DYkf.KTOk 
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Stołeczne Stanowisko Kierowania 
Komendy Stołecznej Policji 

E T - APC^^/ló 

Warszawa, dnia 10 grudnia 2016 r. 

D Y R E K T O R 
BIURA BEZPIECZEŃSTWA 
I ZARZĄDZANIA 
K R Y Z Y S O W E G O 
URZĘDU M. ST. WARSZAWY 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zwracam 
się o rozwiązanie zgromadzenia publicznego zwołanego przez osobę prywatną (Wojciecha 
Kinasiewicza) w terminie od godz. 22.00 w dniu 9 grudnia br., do godz. 22.00 w dniu 10 grudnia 
br., którego celem jest wyrażenie protestu „przeciwko ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej" 
z zadeklarowanym udziałem 10 - 100 osób. Przedmiotowe zgromadzenie zgłoszono w Biurze 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy za l.dz. 
ZK.WV.5310.2759.2016.DKA. 

Uczestnicy, pomimo zapewnień o pokojowym charakterze zgromadzenia, po jego 
rozpoczęciu w dniu 9 grudnia 2016 r. bez wymaganych zgód nanieśli w miejscu organizowanego 
zgromadzenia wygrodzenie w postaci płotów, stwarzając jednocześnie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ochranianego przez Biuro Ochrony Rządu Pałacu Prezydenckiego, a także osób 
ochranianych w nim przebywających. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz medialne zapowiedzi Obywateli RP o planowanym 
zakłóceniu porządku publicznego, prowokacjach oraz blokowaniu mających się odbyć 
w dniu 10 grudnia br., zgromadzeń publicznych organizowanych przez osoby o odmiennych 
poglądach, należy stwierdzić, iż przedmiotowe zgromadzenie utraciło pokojowy charakter. 

W związku z powyższym mając na względzie bezpieczeństwo uczestników wszystkich 
zgromadzeń wnoszę jak na wstępie. 

01^3 

Korne Policji 

orz KACZMAREK 

Kierowania 
CtNlłiyilS^reOjyt^^ 2, tel. (22) 603-66-59, 603-72-17 fax: 603-69-40 


