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W odpowiedzi na pismo l.dz. II.519.549.2020.PS z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie
likwidacji przez Policję „miasteczka przedsiębiorców" w nocy 8 maja 2020 roku, w którym
uczestniczył miedzy innymi kandydat na prezydenta RP Pan Paweł Tanajno, przedstawiam
informacje w przedmiotowym zakresie.
W dniu 7/8 maja 2020 roku funkcjonariusze KRP Warszawa I i Oddziału Prewencji Policji
w Warszawie w godz. 0.30 - 4.00 realizowali działania związane z nielegalnym
zgromadzeniem, zorganizowanym wbrew obostrzeniom wprowadzonymi przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Uczestnicy protestu zgromadzili się naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w Al. Ujazdowskich w Warszawie, gdzie rozstawili 6 namiotów. Około godz. 1.00
do zgromadzonych zostali skierowani funkcjonariusze Zespołu Antykonfliktowego, którzy
podjęli próby przekonania protestujących do rozejścia się i opuszczenia miejsca
zgromadzenia. Prowadzone negocjacje nie przyniosły efektu. Następnie część
zgromadzonych osób przemieściła w kierunku Placu Na Rozdrożu, gdzie znajdował się wóz
transmisyjny stacji telewizyjnej TVN, skąd po chwili osoby te powróciły w rejon namiotów
rozstawionych przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Z uwagi na nieprzestrzeganie obostrzeń określonych w przywołanym powyżej
rozporządzeniu Rady Ministrów, policjanci przy użyciu urządzeń nagłaśniających wielokrotnie
podawali komunikaty wzyw ające zgromadzone osoby do zachowania zgodnego z prawem
i opuszczenia zgromadzenia. Wykonując ustawowe zadania Policji określone w art. 1 ust. 2
pkt 4 ustawy o Policji, policjanci podejmowali czynności służbowe w stosunku do osób, które
nie stosowały się do wydaw anych komunikatów i poleceń i swoim zachowaniem stwarzały
zagrożenia dla zdrowia i życia. Osoby te były informowane o podstawach prawnych
podejmowanych w obec nich czynności.
W trakcie działań w obec 26 osób funkcjonariusze Policji w zależności od sytuacji użyli
środków przymusu bezpośredniego odpowiednio siły fizycznej i/lub kajdanek zgodnie
z ustawą z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Ponadto w wyniku podjętych działań policjanci wylegitymowali 43 osoby:
- 39 osób w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 54 kw
w zw. z nieprzestrzeganiem obostrzeń wprowadzonych przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
- 4 inne osoby, w tym 2 osoby w miejscu działań Policji, które wykonywały czynności
prasowe oraz 2 osoby, które zobowiązały się do uprzątnięcia przedmiotów
z „miasteczka przedsiębiorców".
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W trakcie prowadzonych działań zatrzymano 37 osób na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3
ustawy o Policji. Wobec tych osób prowadzone sq czynności wyjaśniające w sprawie
o wykroczenia z art. 54 kw w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w zwigzku z wystąpieniem stanu epidemii.
W zwiqzku z dużą liczbą osób, w obec których policjanci podejmowali wówczas
czynności, ze względów bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 wystąpiła
konieczność przetransportowania tych osób do jednostek Komendy Stołecznej Policji, w celu
przeprowadzenia dalszych czynności. W odniesieniu do Pana Pawła Tanajno i dwóch innych
osób podjęto decyzję o przewiezieniu do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
W odniesieniu do działań realizowanych w obec osoby Pana Pawła Tanajno informuję,
że policjanci podjęli czynności w stosunku do wymienionej osoby około godz. 1.40.
Wymieniony mężczyzna znajdował się wśród uczestników nielegalnego zgromadzenia.
Nie stosował się do obostrzeń wprowadzonych przepisami rozporządzenia ani do poleceń
w ydaw anych przez funkcjonariuszy Policji. Przystępując do czynności służbowych wobec
Pana Pawła Tanajno policjant przedstawił się, podając stopień, imię i nazwisko
oraz podstawę prawną legitymowania (art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji). Następnie
poinformował mężczyznę, że przyczyną podjęcia czynności służbowych jest popełnienie
przez niego wykroczenia z art. 54 kw w związku z nieprzestrzeganiem regulacji zawartych
w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku i zastosował
postępowanie mandatowe (grzywna w drodze mandatu karnego kredytowanego w kwocie
500 zł). Funkcjonariusz poinformował wymienionego o prawie do odmowy przyjęcia mandatu
karnego, skutkiem czego będzie skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. Pan Paweł Tanajno
odmówił przyjęcia mandatu karnego. Po wykonaniu tych czynności Pan Paweł Tanajno
dobrowolnie udał się z policjantami do pojazdu służbowego, a następnie został przewieziony
do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, celem przeprowadzenia dalszych czynności.
W trakcie tych czynności w obec wymienionego funkcjonariusze Policji nie stosowali żadnych
środków przymusu bezpośredniego.
W godz. 2.00-2.40 policjanci przemieścili się pojazdem służbowym wraz z patrolem
zmotoryzowanym oraz z zatrzymanymi osobami, w tym Panem Pawłem Tanajno,
do KPP w Legionowie. Następnie na terenie wymienionej jednostki sporządzona została
dokumentacja procesowa. W godz. 2.40-5.50 Pan Paweł Tanajno pod nadzorem
funkcjonariuszy oczekiwał w pojeździe służbowym. Powyższy tok postępowania
spowodowany był panującą na terenie kraju epidemią COVID-19. Podczas pobytu
zatrzymanego w radiowozie włączony był system ogrzewania postojowego, zapewniający
w e wnętrzu pojazdu optymalną temperaturę, a Pan Paweł Tanajno nie sygnalizował, że jest
mu zimno. Zatrzymanym mężczyznom umożliwiono palenie papierosów poza radiowozem.
Do budynku komendy Pan Paweł Tanajno, tak jak i pozostali zatrzymani, byli wprowadzani
tylko w przypadku konieczności podpisania dokumentacji bądź sprawdzenia stanu
trzeźwości. W momencie przemieszczania się z pojazdu służbowego do budynku komendy
zatrzymani mieli założone kajdanki na ręce trzymane z przodu.
Po wykonanych czynnościach osoby zwolniono. Ze sporządzonego protokołu
zatrzymania Pana Pawła Tanajno wynika, że czas jego zatrzymania trwał 4 godziny i 15 minut
(od godz. 01.40 do godz. 05.55).
W trakcie działań zatrzymano 37 osób, w obec których w Komendzie Rejonowej Policji
Warszawa I:
- w stosunku do 35 zatrzymanych osób prowadzone są czynności wyjaśniające
w sprawach o wykroczenia, zarejestrowane pod 35 odrębnymi sygnaturami.
Czynności te pozostają w toku realizacji.
- Wobec 1 osoby nieletniej (Cezary D.), zgromadzony materiał przekazano do Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy z wnioskiem o wszczęcie postępowania o demoralizację,
- Wobec 1 osoby zastosowano postępowanie mandatowe (Bartłomiej K.). Mężczyzna
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został ukarany prawomocnym mandatem karnym w wysokości 500 zł za czyn
z art. 54 kw.
Wobec wszystkich zatrzymanych osób sporządzono notatki do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Informuję jednocześnie, że wymieniona notatka nie stanowi wniosku
o nałożenie kary administracyjnej. W tym zakresie działania Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego sq niezależne od Policji.
W odniesieniu do osób zatrzymanych informuję, że w żadnym przypadku
nie przekroczono ustawowego czasu zatrzymania osoby wynikającego z treści
art. 46 § 6 kpow. Należy przy tym dodać, że był to czasookres wymagany
do przeprowadzenia wszystkich czynności z udziałem zatrzymanych osób.
Ponadto z posiadanych informacji wynika, że spośród 37 osób zatrzymanych zażalenia
na zatrzymanie złożyły 2 osoby (Mateusz J. i Szczepan K.).
Odnosząc się do kwestii przekazania kopii protokołów zatrzymania osób informuję,
że w powyższej sprawie w obec 36 z 37 osób zatrzymanych prowadzone są postępowania
w sprawach o wykroczenia oraz skierowano do Sądu wniosek o wszczęcie postępowania
w sprawie dotyczącej demoralizacji osoby nieletniej. W związku z powyższym, zgodnie
z treścią art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
nie jest możliwe udostępnienie żądanych materiałów, z uwagi na fakt, że w powyższych
sprawach prowadzone są postępowania i dotychczas nie zapadły w nich rozstrzygnięcia.
Natomiast w przypadku jednej osoby ukaranej mandatem karnym, postępowanie zostało
zakończone i możliwe jest przedstawienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich do wglądu
protokołu zatrzymania wymienionej osoby, na zasadach określonych w treści przywołanego
przepisu ustawy.
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