
Komendant Stołeczny Policji

l - K I I I - 1567/20

Warszawa, dnia li czerwca 2020 roku

Pan Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich

V2im«h '̂ e cs& uŁU .

W odpowiedzi na pismo l.dz. II.519.549.2020.PS z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie 
działań Policji wobec uczestników zdarzeń w dniu 23 maja 2020 roku w Warszawie, 
przedstawiam informacje w przedmiotowym zakresie.

W dniu 23 maja 2020 roku, o godz. 13.30 na Placu Defilad w Warszawie, przed 
wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki miało miejsce nielegalne zgromadzenie 
zorganizowane przez Pana Pawła Tanajno pod hasłem „Strajk Przedsiębiorców”. W związku 
z przedmiotowym zgromadzeniem, które zorganizowano wbrew zakazom określonym w treści 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, funkcjonariusze 
Policji przeprowadzili działania w stosunku do osób stwarzających w oczywisty sposób 
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W ramach protestu odbyło się również 
wydarzenie organizowane pod hasłem „Ruch Obywatelski". W trakcie działań, 
za pośrednictwem urządzeń nagłaśniających, wyemitowano komunikaty dotyczące 
obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikające z sytuacji epidemicznej. 
Do zgromadzonych zostali skierowani funkcjonariusze Zespołu Antykonfliktowego, którzy 
podjęli próby przekonania protestujących do rozejścia się i opuszczenia miejsca 
zgromadzenia. Podjęte działania i negocjacje nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

W związku z powyższym policjanci podjęli czynności legitymowania osób 
niestosujących się do obowiązujących obostrzeń. W trakcie trwania zgromadzenia Pan 
Paweł Tanajno, poprzez urządzenia nagłaśniające, wezwał zgromadzonych 
do przemieszczenia się przed Pałac Prezydencki. W związku z powyższym protest 
przedsiębiorców przybrał charakter wielomiejscowy, a osoby w nim uczestniczące 
przemieszczały się po terenie dzielnicy Śródmieście. Z uwagi na nieprzestrzeganie obostrzeń 
określonych w przywołanym powyżej rozporządzeniu Rady Ministrów, policjanci przy użyciu 
urządzeń nagłaśniających ponownie podawali komunikaty wzywające zgromadzone osoby 
do zachowania zgodnego z prawem i opuszczenia zgromadzenia. Ponowne działania 
Zespołu Antykonfliktowego nie przyniosły skutku.

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 stosując się 
do wydawanych komunikatów i poleceń, swoim zachowaniem stwarzały zagrożenia 
dla zdrowia i życia. Osoby te były informowane o podstawach prawnych podejmowanych 
w obec nich czynności.

W trakcie prowadzonych czynności służbowych funkcjonariusze Policji 
w indywidualnych przypadkach, jako uprawnieni na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, używali 
środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek w obec uczestników 
zgromadzenia, którzy swoim zachowaniem stwarzali zagrożenie dla życia lub zdrowia.
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Wymienione środki zostały użyte zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, tj. w sposób 
niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, 
wybierając środek o możliwie najmniejszej dolegliwości, w odniesieniu do art. 11 przytoczonej 
ustawy.

W wyniku podjętych czynności służbowych funkcjonariusze Policji w związku 
z przedmiotowym protestem wylegitymowali 347 osób, w tym:

• 182 w związku z popełnieniem wykroczenia, z czego:
>  w obec 7 osób zastosowali postępowanie mandatowe (w tym: wobec 5 osób 

o czyn z art. 54 kw, w obec 2 osób o czyn z art. 43' ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

>  w obec 95 osób zastosowali, na podstawie art. 41 kw, środek oddziaływania 
wychowawczego w postaci pouczenia w związku z popełnieniem wykroczenia 
z art. 54 kw,

>  w stosunku do 80 osób, sporządzili dokumentację w celu skierowania wniosku
0 ukaranie do sądu w związku z popełnieniem wykroczenia.
W KRP Warszawa I w odniesieniu do wymienionych 80 osób prowadzone są czynności 

wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, w tym:
S  w obec 74 osób z art. 54 kw w zw z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
1 zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

s  wobec 5 osób z art. 54 kw w zw z § 13 ust. 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia Rady 
Ministrów i art. 65 § 1 kw, 

s  wobec 1 osoby z art. 54 kw w zw z § 13 ust. 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia Rady 
Ministrów i art. 66 § 1 kw.
Czynności te pozostają w toku realizacji.
W obec 180 osób sporządzono notatki urzędowe do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Informuję jednocześnie, że przedmiotowa notatka nie stanowi 
wniosku o nałożenie kary administracyjnej. W tym zakresie działania Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego są niezależne od Policji.

Względem osób, które zareagowały na wydawane przez Policję polecenia 
do zachowania zgodnego z prawem, funkcjonariusze nie realizowali dalszych czynności 
służbowych. W stosunku do tych osób nie są również prowadzone inne czynności.

Ponadto informuję, że funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie 
w trakcie przedmiotowego zabezpieczenia wylegitymowali 7 osób (spośród 347 
legitymowanych), które przebywały w rejonie prowadzonych działań i poinformowały 
funkcjonariuszy, że są dziennikarzami wykonującymi zadania zawodowe. W związku 
z powyższym policjanci odstąpili od wykonywania z wymienionymi jakichkolwiek czynności 
służbowych.

W trakcie działań zabezpieczających w dniu 23 maja 2020 roku w Warszawie 
zatrzymanych zostało 5 osób w tym:

• 2 osoby (Pan Paweł Tanajno i Piotr K.) zatrzymane na podstawie art. 244 kpk -  
w związku z uzasadnionym przypuszczeniem popełnienia przestępstwa odpowiednio 
z art. 222 § 1 kk i art. 226 § 1 kk oraz wystąpieniem przesłanek do przeprowadzenia 
w obec tych osób postępowania w trybie przyspieszonym,

• 3 osoby na podstawie art. 45 § 1 kpow -  w związku z popełnieniem wykroczenia 
z art. 65 kw i art. 54 kw.
W odniesieniu do osób zatrzymanych informuje, że w żadnym przypadku 

nie przekroczono czasu zatrzymania wynikającego z art. 46 § 6 kpow i art. 248 kpk. Należy 
przy tym dodać, że był to czas wymagany do przeprowadzenia wszystkich czynności 
z udziałem zatrzymanych osób.

Z posiadanych informacji wynika, że zażalenie na zatrzymanie złożyły 3 osoby 
(Pan Daniel D„ Pan Piotr K. i Pan Paweł Tanajno).
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W przedmiocie zażalenia złożonego przez Pana Pawła Tanajno na czynność 
zatrzymania informuję, że w dniu 24 maja 2020 roku dokumentacja w tym zakresie została 
przekazana do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. W wyniku 
rozpatrzenia wymienionego środka zaskarżenia Sąd uznał zatrzymanie Pana Pawła Tanajno 
za zasadne, legalne i prawidłowe.

Jednocześnie informuję, że w dniu 8 czerwca 2020 roku do KRP Warszawa I wpłynęło 
zażalenie na zatrzymanie złożone przez Pana Piotra K. Dokumentacja w tym zakresie została 
przekazana do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście (sygn. akt. 2 Kp 1597/20). 
Zażalenie na zatrzymanie złożone do protokołu zatrzymania przez Pana Daniela D. zostało 
przekazane w dniu 5 czerwca 2020 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście II 
Wydział Karny (sygn. akt. 2 Kp 1548/20). Obydwie sprawy oczekują na wyznaczenie terminu 
posiedzenia.

W odniesieniu do zatrzymania Pana Pawła Tanajno informuję, że policjanci podjęli 
czynności w stosunku do wymienionej osoby w związku z popełnieniem czynu zabronionego 
(naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy Policji). Ponadto Pan Paweł Tanajno 
znajdował się wśród uczestników nielegalnego zgromadzenia, nie stosując się do obostrzeń 
wprowadzonych przepisami rozporządzenia ani do poleceń wydawanych przez 
funkcjonariuszy Policji. Przystępując do czynności służbowych wobec wymienionego 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 przestępstwa z art. 222 § 1 kk. 
Ponadto, w związku z popełnionym przez wymienionego wykroczeniem z art. 54 kw w związku 
z nieprzestrzeganiem regulacji zawartych w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
16 maja 2020 roku, zastosowano 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. 
Mężczyzna został doprowadzony do pojazdu służbowego Policji, a następnie przewieziony 
do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, celem przeprowadzenia dalszych czynności.

W powyższej sprawie przeciwko Panu Pawłowi Tanajno, w KRP Warszawa I 
prowadzone jest postępowanie przygotowawcze z art. 222 § 1 kk (l.dz. KRP-PZ-2143/20). 
W przedmiotowym postępowaniu w dniu 23 maja 2020 roku wymienionemu przedstawiono 
dwa zarzuty o czyny z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 75a § 1 kk. W dniu 25 maja 2020 roku 
materiały powyższej sprawy przekazano do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 
w Warszawie z wnioskiem o jej rozpoznanie w trybie przyspieszonym. Decyzją Sądu 
wymieniona sprawa została odroczona z uwagi na złożone przez obrońcę podejrzanego 
wnioski dowodowe. Decyzją Sądu zatrzymany został zwolniony w dniu 25 maja 2020 roku 
o godz. 16.50. Aktualnie postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest w trybie 
zwyczajnym. Akta postępowania znajdują się w dyspozycji Prokuratury Rejonowej Warszawa- 
Śródmieście Północ w Warszawie.
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