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w związku z otrzymaną korespoKdencją z dnia' 19.12.2016 roku, 
(11.51'). 1305.2016.KM) dotyczącą pana Wojciecha Kinasiewicza organizatora 
zgron.adzenia publicznego nieformalnej grupy obywatelskiej „Obywatele RP", 
które odbyło się w dniu 10 grudnia 2016 roku przed Pałacem Prezydenckim 
z zapytaniem, czy działania funkcjonariuszy Policji były zasadne i adelcwatne 
do przewid5rwanych zagrożeń, informuję o podjętych czynnościach przez 
funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w opisywanej sprawie. 

W nawiązaniu do problematyki dotyczącej bezprawnego zepchnięcia 
przez funkcjonariuszy Policji w dniu 10 grudnia 2016 roku uczestników 
legalnej demonstracji zorganizowanej przed Pałacem Prezydenckim 
informuję, że w opisywanym dniu na terenie dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy odbyło się jedenaście zgromadzeń publicznych 
zarejestrowanych uprzednio w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. 

^ dniu 6 grudnia 2016 roku w Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa I odbyło się spotkanie z uczestnikami zgromadzeń przed Pałacem 
Prezyc enckim zarejestrowanych na dzień 10 grudnia 2016 roku. Podczas 
wsponmianego spotkania Komendant Rejonowy Policji Warszawa I 
insp. Sławomir Piekut zaapelowałem do organizatorów powyższych 
zgromadzeń o uszanowanie zasad współpracy, wielokrotnie zwracał uwagę 
na potrzebę odpowiedniego rozmieszczenia planowanych 11 zgromadzeń, 
które ^niafy się odbyć w tym samym miejscu i czasie. Podkreślił konieczność 



wyznaczenia stref buforowych pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami, 
zaznaczając jednocześnie, iż jest to bardzo trudne zadanie, aby zapewnić 
właściwy poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zgromadzeń. 
Następnie zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie 
i zibranie głosu przez organizatorów poszczególnycłi zgromadzeń 
publ:cznycłi. Niestety wszyscy uczestnicy spotkania oświadczyli, 
że nie zamierzają zmieniać miejsca zgromadzeń i będą manifestować przed 
Pałacem Prezydenckim oraz w jego najbliższej okolicy. Niestety nie osiągnięto 
w przedmiotowym zakresie konsensusu. 

Po wysłucłianiu oświadczeń ze strony organizatorów wspomnianycłi 
zgromadzeń publicznycłi. Komendant KRP Warszawa I ponownie zaapelował 

0 respektowanie przez nicłi zasad, które gwarantowałyby swobodę 
zamanifestowania swoicli poglądów przez wszystkie zainteresowane strony. 
Zaznaczył po raz kolejny, że w innym przypadku będzie bardzo trudno 
zape\mić bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się przed Pałacem 
Prezydenckim. Niemniej jednak organizatorzy poszczególnycłi zgromadzeń 
nie zmienili zdania w przedmiotowej sprawie. 

W dniu 10 grudnia 2016 roku w godz. 06:00-22:00 odbyły się cztery 
zgromadzenia zrzeszające około 4300 osób. 

Od godz. 22:00 dnia 9 grudnia do godz. 22:00 dnia 10 grudnia 2016 
rolcu odbyło się na terenie podległym KRP Warszawa I siedem innycłi 
zgrorradzeń publicznych, zrzeszających około 3500 osób. Ponadto w dniu 
10 grjdnia 2016 roku w godz. 08:00-10:00 Prezes Rady Ministrów - Pani 
Beata Szydło oraz inne osoby ochraniane przez Biuro Ochrony Rządu 
uczes ;niczyły w mszy św. odbywającej się w Kościele Wniebowzięcia NMP 

1 św, Józefa Oblubieńca przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 
w V^arszawie. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia 
w zab ezpieczaniu podobnych przedsięwzięć, należało liczyć się z możliwością 
zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym z możliwościami 
wystą]3ienia zdarzeń mogących powodować sytuacje kryzysowe. 

W dniu 9 grudnia 2016 roku od godz. 22:00 do godz. 21:35 dnia 
10 grudnia 2016 roku przed Pałacem Prezydenckim przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 48/50, odbyło się zgromadzenie publiczne zwołane przez osobę 
prywa;ną, którego celem był: „protest przeciwko ekshumacji ciał ofiar 



katastrofy smoleńskiej". W zgromadzeniu w punkcie kulminacyjnym brało 
udział 150 osób. O godz. 22.00 Pan Wojciech Kinasiewicz rozpoczął w/w 
zgromadzenie publiczne, a około godz. 22:05 wspomniany organizator 
wystawił metalowe płotki (w sumie 10 sztuk). W związku z tym został 
poinformowany, że właściciel terenu, na którym odbywa się zgromadzenie 
jest Zarząd Dróg Miejskich, który to nie wyraził na powyższe zgody. O fakcie 
wygrodzenia terenu przed Pałacem Prezydenckim niezwłocznie 
powiadomiono przedstawiciela BOR. 

Około godz. 22:25 do Policji wpłynęło pismo od Oficera Operacyjnego 
BOR, który na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Biurze Ochrony 
Rządu zwrócił się z wnioskiem o spowodowanie natychmiastowego usunięcia 
wygrodzeń rozstawionych przez uczestników zgromadzenia przed Pałacem 
Prezydenckim, które ze względu na brak możliwości sprawdzenia 
pirotechnicznego, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ochranianego 
przez Biuro Ochrony Rządu obiektu oraz osób w nim przebywających. 
O poivyższym fakcie niezwłocznie poinformowano organizatora niniejszego 
zgrorr adzenia. Około godz. 23:50 nawiązano kontakt z Zastępcą Dyrektora 
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy 
Panem Mirosławem Szymankiem, który oświadczył, że wszyscy organizatorzy 
zgromadzeń zostali poinformowani, że nanoszenie podestów, wygrodzeń, 
namiotów na pasie drogi, wymaga zgody ZDM. Około godz. 01:10 w dniu 
10 gnidnia 2016 roku uczestnicy zgromadzenia dobrowolnie zdemontowali 
wygrodzenie i przestawili je na ulicę Ossolińskich. 

W dniu 10 grudnia 2016 roku w godz. 08:35-18:00 odbyło się 
zgromadzenie publiczne zwołane przez osobę prywatną z udziałem około 300 
osób. Około godz. 08:20 przybyli na miejsce przedstawiciele Biura Ochrony 
Rządu którzy nawiązywali kontakt z organizatorem zgromadzenia 
public;;nego Panem Wojciechem Kinasiewiczem i poprosili go o usunięcie 
manifestantów, w taki sposób, aby umożliwić im przeprowadzenie 
sprawcz;enia pirotechnicznego przed Pałacem Prezydenckim, na potrzeby 
realizacji swoich czynności w ramach pobytu osób ochranianych, 
a w szczególności Premier RP Beaty Szydło. Około godz. 08:25 przedstawiciel 
Biura Ochrony Rządu Pan Paweł Tymiński, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 
Ustaw\ o Biurze Ochrony Rządu, zażądał od funkcjonariuszy Policji pomocy 



podc zas sprawdzenia pirotechnicznego przed Pałacem Prezydenckim, z uwagi 
na fjikt, iż w tym miejscu przebywać będzie Premier RP Pani Beata Szydło. 
W O Decności funkcjonariuszy Policji przedstawiciele Biura Ocłirony Rządu 
poin brmowali o tym fakcie organizatora zgromadzenia publicznego Pana 
Wojciecha Kinasiewicza, który nie wyraził żadnego sprzeciwu. 

Około godz. 08:35 organizator Pan Jarosław Lewandowski oficjalnie 
rozpoczął zgromadzenie publiczne mające na celu uczczenie pamięci ofiar 
katastrofy smoleńskiej. Pod koniec sprawdzenia pirotechnicznego uczestnicy 
tego zgromadzenia, wśród których znajdowali się, m.in. Prezes Rady 
Ministrów Pani Beata Szydło, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Pan Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Zagranicznych Pan Witold 
Wasz:zykowski, Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński 
oraz Darlamentarzyści PiS, zaczęli zajmować teren sprawdzony przez BOR, 
W miarę napływu osób zaczęło dochodzić do wzajemnego przepychania się 
uczestników obydwu zgromadzeń. W związku z powyższym, policjanci którzy 
asystowali funkcjonariuszom BOR podczas sprawdzenia pirotechnicznego 
utworzyli kordon oddzielający zgromadzone osoby o odmiennych poglądach, 
aby zapobiec ewentualnej konfrontacji między w/w. Około godz. 09:10 
manifestację opuściły osoby o statusie VIP, natomiast w rejonie Pałacu 
Prezydenckiego w obydwu zgromadzeniach pozostało po około 30 osób, 
które w dalszym ciągu ze względów bezpieczeństwa były oddzielone 
kordonem policyjnym. W trakcie zabezpieczenia w/w zgromadzenia 
nie doszło do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

î̂ odczas trwania w/w zgromadzenia publicznego, około godz. 17:55, 
trzy r / n osoby przechodząc obok zgromadzenia zorganizowanego przez 
p. Kinasiewicza wdały się z jego uczestnikami w utarczki słowne. Organizator 
poprosił Policję o interwencję, jednak nie potrafił wskazać żadnej z w/w 
osób, ponieważ oddaliły się one w nieznanym kierunku. W trakcie 
przedmiotowego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń ciała. W związku 
z zasygnalizowaną przez organizatora problematyką wzmocniono kordon 
policyjiy i skierowano w ten rejon funkcjonariuszy z Zespołu 
Antykcnfliktowego Policji. 

Około godz. 21:15 uczestnik wspominanego zgromadzenia publicznego 
- Pan Jakrzewski, zgłosił funkcjonariuszom Policji zakłócenie przebiegu 



wsptimnianej manifestacji przez samochód z nagłośnieniem, z którego 
odtwarzana była głośna muzyka. Przedmiotowy pojazd przemieścił się 
w rejon Pałacu Prezydenckiego wraz ze zgromadzeniem, które rozpoczęło się 
przed Archikatedrą Świętego Jana przy ul. Świętojańskiej 8 w Warszawie. 
W zvdązku z powyższym pouczono organizatora zgromadzenia, do którego 
naleiał samochód z nagłośnieniem, by wyłączył muzykę, co niezwłocznie 
uczynił, a samochód odjechał. 

W trakcie zabezpieczania w/w zgromadzeń nie doszło do zbiorowego 
zakłó:enia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Informuję, że żadne z działań podjętych przez funkcjonariuszy Policji 
w dn ach 9 i 10 grudnia 2016 roku nie miały na celu ograniczania prawa 
do swobodnego demonstrowania, któremukolwiek z uczestników 
w/w zgromadzeń, a jedynie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Działania Policji były w granicach prawa i adekwatne 
do zailstniałych sytuacji. 
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