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W odpowiedzi na pismo ll.519.623.2020.PS z dnia 25 maja 2020 r.( w sprawie czynności
funkcjonariuszy Policji podjętych w o bec rowerzystki, która została zatrzymana w dniu
23 maja 2020 r. w Warszawie przed siedzibę Programu 3 Polskiego Radia, przedstawiam
informacje w przedmiotowym zakresie.
W dniu 23 maja 2020 r. funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie podjęli
interwencję w obec grupy ośmiu osób, stojących z transparentami przed siedzibą redakcji
Trzeciego Programu Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Osoby te
nie zachowywały między sobą odstępów i zgromadziły się, pomimo obowiązujących
obostrzeń wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w

sprawie

ustanowienia

określonych

ograniczeń,

nakazów

i

zakazów

w związku

z wystąpieniem stanu epidemii.
Na widok policjantów osoby rozeszły się w różnych kierunkach. Na miejscu pozostała
kobieta z rowerem, na którym zawieszone były transparenty. Wzbudzała ona zainteresowanie
osób postronnych, które w grupach 3-5 osobowych zatrzymywały się przy niej, rozmawiały
oraz robiły zdjęcia, przy czym nie zachowywano odstępów społecznego bezpieczeństwa.
Policjanci podjęli czynność legitymowania kobiety, z uwagi na popełnienie przez nią
wykroczenia z art. 54 Kodeksu wykroczeń w związku z niestosowaniem się do obostrzeń
określonych w treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
W trakcie legitymowania kobieta oświadczyła funkcjonariuszom, że nie posiada przy
sobie dokumentu tożsamości i jednocześnie odmówiła podania swoich danych. Pomimo
wielokrotnych wezwań do podania danych osobowych oraz poinformowaniu wymienionej
o odpowiedzialności karnej z art. 65 Kodeksu wykroczeń, w przypadku odmowy ich podania
- kobieta nadal odmawiała ich wskazania. Policjanci poinformowali wówczas kobietę,
że w przypadku odmowy podania swoich danych, zostanie doprowadzona do najbliższej
jednostki Policji, w celu ustalenia jej tożsamości. Wobec wyrażonej odmowy podjęto decyzję
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o doprowadzeniu kobiety do siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Wymieniona
nie ch ciała dobrowolnie wejść do pojazdu służbowego, w związku z czym funkcjonariusze
użyli w obec niej środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, chwytając kobietę
pod ramiona i wprowadzając do radiowozu.
Kobieta wraz z rowerem została przewieziona do Komendy Rejonowej Policji
Warszawa I, w celu ustalenia jej tożsamości. W jednostce Policji wymieniona podała swoje
dane personalne (Pani Beata R.). Po potwierdzeniu tożsamości Pani Beata R. została
zwolniona. Nie sporządzano protokołu zatrzymania osoby. Kobieta została poinformowana
o prawie do złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia na sposób
przeprowadzenia czynności z jej udziałem.
W związku z popełnieniem przez Panią Beatę R. wykroczeń z art. 65 Kodeksu
wykroczeń oraz z art. 54 Kodeksu wykroczeń w związku z niestosowaniem się do obostrzeń
określonych w treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii - zastosowano w obec wymienionej środek oddziaływania wychowawczego
w postaci pouczenia na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń.
We właściwej dla adresu ul. Myśliwiecka 3/5/7 Prokuraturze Rejonowej WarszawaŚródmieście nie zostało złożone zażalenie Pani Beaty R. na czynności wykonywane w obec
jej osoby przez funkcjonariuszy Policji w dniu 23 maja 2020 r.
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