
Komendant Stołeczny Policji
l-K llk.^ ito^.... /2664/20/MK

Warszawa, dn ia/^ lipca 2020 r.

Zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich

Pan Stanisław Trociuk

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na wystąpienie l.dz. VII.613.98.2020.MAW, z dnia 8 lipca 2020 roku,

podejmowanych w dniu 1 czerwca 2020 roku wobec obywateli manifestujących poglądy 
polityczne - przedstawiam informacje w powyższym zakresie.

W dniu 1 czerwca 2020 roku, ok. godz. 8:55 policjanci Oddziału Prewencji Policji 
w Warszawie podczas prewencyjnego patrolu rejonu przyległego do Sądu Najwyższego 
w Warszawie przy PI. Krasińskich 2/4/6, podjęli interwencję wobec pięciu osób, które brały udział 
w niezarejestrowanym w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy 
zgromadzeniu i posiadały rozwinięty transparent o treści: „Izba Dyscyplinarna to nie $qd". 
Zgromadzone osoby zostały wezwane przez policjantów do rozejścia się z uwagi 
na obowiązujące obostrzenia wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wobec braku reakcji ze strony zebranych osób 
na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy, policjanci przystąpili do ich legitymowania 
na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

W związku z popełnieniem przez zgromadzonych wykroczenia z art. 54 Kodeksu 
wykroczeń, polegającego na niestosowaniu się do zakazu wynikającego z § 15 ust. 1 
wskazanego wyżej rozporządzenia, funkcjonariusze Policji zastosowali wobec tych osób środek 
oddziaływania wychowawczego z art. 41 Kodeksu wykroczeń w postaci pouczenia. 
Zgromadzeni zostali również poinformowani o prawie złożenia zażalenia do właściwego 
miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzenia wobec nich czynności, po czym rozeszli się.

Wykonywane przez policjantów czynności służbowe prowadzone były z zachowaniem 
zasad i środków ostrożności w związku z panującą epidemią koronawirusa, w sposób 
zmniejszający do minimum ryzyko ewentualnego zarażenia się.

Ponadto, wobec osób uczestniczących w przedmiotowym zgromadzeniu, sporządzono 
notatki urzędowe dotyczące naruszeń nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, które przekazano Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Jednocześnie informuję, że wymienione notatki 
nie stanowią wniosków o nałożenie kar administracyjnych. Działania Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego są w tym zakresie niezależne od Policji.
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