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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 10 czerwca 2020 roku,
dotyczące korespondencji Pana
podejmowanych

wobec

w sprawie działań funkcjonariuszy Policji

obywateli manifestujqcych poglqdy polityczne - przedstawiam

informacje w powyższym zakresie.
Uprzejmie informuję, że z analizy posiadanej dokumentacji wynika, iż w Systemie
Wspomagania

Dowodzenia Policji nie odnotowano żadnych interwencji w rejonie Sądu

Najwyższego tj. ul. Świętojerska oraz PI. Krasińskich w dniu 28 maja 2020 roku wobec osób
wskazanych w korespondencji Pana

. Ponadto w Komendzie Rejonowej

Policji Warszawa I, która jest jednostką właściwą miejscowo dla siedziby Sądu Najwyższego
w Warszawie,

nie są prowadzone

w

opisanej

sprawie

żadne

czynności,

w tym czynności

wyjaśniające w sprawie o wykroczenie.
Natomiast w
że w godz. 8:30

-

odniesieniu
9:00

do zdarzenia

policjanci

Oddziału

w

dniu 4 czerwca

Prewencji

Policji

w

2020 roku,

ustalono,

Warszawie

dokonali

zabezpieczenia prewencyjnego rejonu przyległego do Sądu Najwyższego w Warszawie przy
PI. Krasińskich 2/4/6, w związku z nielegalnym zgromadzeniem z udziałem pięciu osób, które
posiadały transparent z napisem: „Izba Dyscyplinarna nie jest sqdem!". 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 osób protestujących na polecenia wydawane przez
funkcjonariuszy,

ok. godz. 8:45 policjanci przystąpili do dalszych

w tym na podstawie art.

15 ust.

1 pkt

czynności służbowych,

1 ustawy z dnia 6 kwietnia

1990 roku o Policji,

do legitymowania uczestników nielegalnego zgromadzenia. W związku z niestosowaniem się
przez zgromadzonych do obostrzeń wynikających z powyższego rozporządzenia, funkcjonariusze
nałożyli na nich grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego. Zgodnie z art. 97 § 3
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.),
funkcjonariusze poinformowali o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego oraz skutkach
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prawnych takiej odmowy. Zgromadzeni odmówili przyjęcia mandatów karnych, w zwiqzku
z czym, na podstawie art. 54 k.p.w., w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I wdrożono
czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z art. 54 k.w. w związku z § 15 ust. 1 pkt 1
cytowanego rozporządzenia.
Podkreślić należy, że 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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