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W odpowiedzi na pismo ll.519.620.2020.PS z dnia 27 maja 2020 roku, dotyczące 

interwencji funkcjonariuszy Policji, podjętej w  dniu 22 maja 2020 roku, w obec osób 

zgromadzonych przed siedzibą redakcji Programu 3 Polskiego Radia 

przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w  Warszawie, przedstawiam informacje w  przedmiotowym zakresie.

W dniu 22 maja 2020 roku, przed siedzibą redakcji Programu 3 Polskiego Radia odbyło 

się nielegalne zgromadzenie. Kilku uczestników zgromadzenia trzymało transparenty o treści, 

m.in: „wolne m edia” , „murem za niedźwiedziem", „trójka kocham i rozumiem, trójki oddać 

nie umiem” . Uczestnicy zgromadzenia nie przestrzegali obostrzeń, wynikających z treści 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

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

poprzez m.in. niezasłonięcie ust oraz nosa, niezachowanie odpowiedniej odległości 

(2 metrów) oraz przebywanie w  grupie osób. Wobec powyższego funkcjonariusze Policji, 

realizując zadania określone w  art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, 

do zgromadzonych osób, za pośrednictwem urządzenia nagłaśniającego nadali komunikaty 

o obowiązku zachowania zgodnego z prawem, wzywając do rozejścia się i opuszczenia 

miejsca nielegalnego zgromadzenia oraz zastosowania się do wydawanych na podstawie 

prawa poleceń. Pomimo wielokrotnego wystosowania komunikatów, uczestnicy 

nie zastosowali się do nich.

W związku z popełnieniem przez wymienione osoby wykroczenia 

z art. 54 kw. wzw . z § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i § 16 ust. 1 pkt 1 wskazanego rozporządzenia policjanci, 

na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, przystąpili do legitymowania zgromadzonych 

osób.

W wyniku podjętych działań funkcjonariusze Policji wylegitymowali 16 uczestników 

zgromadzenia:

- w obec 5 uczestników zgromadzenia, na podstawie art. 41 kw, zastosowano środek 

oddziaływania wychowawczego w  postaci pouczenia,
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- w obec 11 uczestników zgromadzenia zastosowano postępowanie m andatowe - 

3 osoby przyjęły MKK, a wobec 8 osób, w  związku z odmową przyjęcia m andatów karnych, 

sporządzono stosowną dokumentację, na podstawie której w Komendzie Rejonowej Policji 

Warszawa I prowadzone są czynności wyjaśniające w  sprawie o wykroczenia z art. 54 kw 

w  związku z niestosowaniem się do obostrzeń określonych w  treści wskazanego 

rozporządzenia.

Wobec osób zgromadzonych policjanci nie stosowali środków przymusu 

bezpośredniego.

Wskazane powyżej czynności wykonywane były na miejscu interwencji.

Żadna z osób, wobec których funkcjonariusze Policji podjęli czynności służbowe, 

nie została zatrzymana, w  związku z czym Komenda Stołeczna Policji nie dysponuje 

informacją, odnośnie ewentualnych zażaleń złożonych w  tym zakresie.

Osoby uczestniczące w  zgromadzeniu poinformowano, że w związku naruszeniem 

obostrzeń określonych w  cytowanym rozporządzeniu zostaną sporządzone notatki urzędowe, 

które następnie przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Podkreślić należy, że notatki te nie stanowią wniosku o nałożenie kary administracyjnej. 

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  tym zakresie są niezależne 

od Policji.
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