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Zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo nr Vll.613.101.2020.MAW z dnia 17 czerwca 2020 roku 
w sprawie działań funkcjonariuszy Policji podjętych wobec uczestników happeningu „Tęczowe 
Disco", zorganizowanego w dniu 11 czerwca 2020 roku przed Pałacem Prezydenckim 
w Warszawie, przedstawiam informacje w przedmiotowym zakresie.

W dniu 11 czerwca 2020 roku, przed gmachem Pałacu Prezydenckiego przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 w Warszawie, w godzinach 19:00 - 20:00 miało miejsce 
spotkanie grupy osób, podczas którego uczestnicy tańczyli w rytm muzyki emitowanej 
z przenośnego głośnika. Osoby te w trakcie trwającej zabawy miały założone maseczki 
ochronne, które zasłaniały usta i nos, a ponadto zachowywały 2 metrowe odstępy.

Około godz. 20:00, część osób biorących udział we wskazanym spotkaniu wyjęła 
transparenty o treści „Polska dla wszystkich”, „LGBT RTV AGD”, „HAPPY DISCO”, inicjując 
zgromadzenie publiczne oraz nie zachowując wymaganych odstępów. W związku z zakazem 
organizowania zgromadzeń, wynikającym z § 15 ust. 1 obowiązującego wówczas 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - policjanci przystąpili 
do legitymowania tych osób, w związku z ich udziałem w nielegalnym zgromadzeniu.

W reakcji na podjęte legitymowanie uczestnicy zgromadzenia zaczęli się rozchodzić 
w różnych kierunkach, jednak funkcjonariusze kontynuowali podjęte wobec nich czynności. 
Wylegitymowano łącznie 12 uczestników zgromadzenia, w tym 2 osoby nieletnie.

Wobec pełnoletnich uczestników, którzy popełnili wykroczenia z art. 54 kw 
w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń określonych w cytowanym rozporządzeniu 
zastosowano postępowanie mandatowe - 4 osoby przyjęły nałożoną grzywnę, natomiast 
w stosunku do 6 osób, które skorzystały z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, 
w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I wdrożono czynności wyjaśniające w sprawie 
o wykroczenie. Czynności te pozostają w toku realizacji.
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W stosunku do nieletnich uczestników nielegalnego zgromadzenia sporządzono 
notatki urzędowe, które w dniu 6 lipca 2020 roku zostały przekazane do Sądu Rejonowego dla 
Warszawy-Wola w Warszawie.

Żadna z legitymowanych wówczas osób nie została zatrzymana.
W zakresie stwierdzonego w powyższym przypadku naruszenia obostrzeń określonych 

we wskazanym rozporządzeniu przekazano notatki urzędowe dotyczące wszystkich 
12 uczestników nielegalnego zgromadzenia do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. Podkreślić przy tym należy, że notatki te nie stanowią wniosku o nałożenie kar 
administracyjnych. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tym 
zakresie są niezależne od Policji.
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