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W odpowiedzi na pismo VII.613.10.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. dotyczące 

interwencji Policji wobec uczestników akcji „Uwolnić Nawalnego" w dniu 21 kwietnia 2021 r. 

pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie, uprzejmie informuję, że funkcjonariusze 

Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, mając na uwadze zapewnienie porządku 

publicznego oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa, w związku ze stanem epidemii 

wywołanej przez wirusa Sars-Cov-2, przed wyznaczoną datą manifestacji nawiązali kontakt 

telefoniczny z organizatorami zgromadzeń publicznych mających odbyć się we wskazanym 

wyżej terminie pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej. W trakcie rozmowy organizatorzy zostali 

poinformowani o prawach i obowiązkach wynikających z Ustawy Prawo o Zgromadzeniach 

oraz o dotyczących ich ograniczeniach wyrażonych w § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Organizatorzy zgromadzeń publicznych 

oświadczyli, że przekazane im informacje są dla nich w pełni zrozumiałe, oraz że zamierzają 

się do obowiązujących ograniczeń zastosować.

Cała procedura związana z poinformowaniem organizatorów o ww. przepisach 

prawa, dla bezpieczeństwa, została powtórzona, gdy stawili się oni w dniu 21 kwietnia 2021 r. 

w miejscu pikiety. Ponownie organizatorzy potwierdzili, że obowiązujące zapisy, 

w tym § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

są dla nich zrozumiałe, oraz że zamierzają się do nich zastosować. 
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Ponadto, każdy z organizatorów został poproszony przez prowadzących rozmowę 

policjantów, by wskazali osoby, które są uczestnikami jego zgromadzenia. Pozostałe osoby, 

były przez organizatorów proszone o opuszczenie miejsca zgromadzenia. Wobec osób, 

które nie zastosowały się do wezwania organizatorów i usiłowały zgromadzić się w pobliżu, 

funkcjonariusze Policji podjęli stosowne czynności, w wyniku których pouczono cztery osoby, 

nałożono cztery mandaty karne kredytowane oraz sporządzono dwie notatki urzędowe 

do wniosku o ukaranie (w związku z popełnieniem przez dwie osoby wykroczenia 

skodyfikowanego w art. 116 § 1 a kw w zw. z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia ww. określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Należy więc podkreślić, że policjanci biorący udział w zabezpieczeniu 

przedmiotowych zgromadzeń publicznych nie podejmowali interwencji z udziałem 

uczestników manifestacji wskazanych przez organizatorów, poza ich wylegitymowaniem.

Wobec faktu, że przewodniczący zgromadzeń zadeklarowali stosowanie 

się do § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

ww. określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, funkcjonariusze Policji podjęli interwencje wobec osób gromadzących się w rejonie 

przyległym, nie będących uczestnikami zarejestrowanych zgromadzeń. Należy przy tym 

zaznaczyć, że w przypadku osób poproszonych przez policjantów o oddalenie się, 

które opuściły ww. miejsce, nie podejmowano żadnych czynności, odstąpiono 

również od ich legitymowania.

Wspomniane w przedmiotowym wystąpieniu określenie „strasząc mandatami” 

oznacza w rzeczywistości informowanie przez policjantów o tym, że niestosowanie 

się do zawartej w § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii dyspozycji, zagrożone jest mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. 

Należy więc podkreślić, że była to informacja o obowiązujących przepisach ustanowionego 

prawa, które Policja zobowiązana jest egzekwować, nie zaś sformułowanie mające 

na celu zastraszanie obywateli.

Istotny jest również fakt, że jedna z podjętych interwencji przeprowadzona została 

na wyraźną prośbę jednego z organizatorów z uwagi na to, że w jego ocenie, mogło dojść 

do zakłócenia przebiegu zgromadzenia.

Przez cały czas trwania pikiety pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej funkcjonariusze 

Policji pozostawali w stałym kontakcie z ich organizatorami, którzy nie zgłaszali zastrzeżeń 

i aktywnie współpracowali na rzecz zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu manifestacji 

oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa uczestników. Dlatego też stwierdzenie, że „działania 
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policjantów doprowadziły do decyzji o przedwczesnym rozwiązaniu zgromadzenia 

przez przewodniczącą" nie można uznać za uzasadnione.

Zaprzeczyć również należy stwierdzeniu, że biorący udział w zabezpieczeniu Policjanci 

podejmujący interwencję nie zachowywali zasad etyki zawodowej poprzez podejmowanie 

w odmienny sposób interwencji wobec obywateli polsko oraz obcojęzycznych. 

Wobec wszystkich z nich egzekwowane były ściśle te same przepisy prawa nie dopuszczając 

do dyskryminacji kogokolwiek.

Ponadto, do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nie wpłynęła, żadna skarga 

na działania podejmowane przez policjantów w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Warszawie 

pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej.
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