
B IU R O

R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H

Warszawa,

Zespół Prawa Konstytucyjnego, 
Międzynarodowego i Europejskiego

VII.613.11.2018.MKS r a n i
Ewa Gawor
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy
ul. Młynarska 43/45 
01-170 Warszawa

roUUJk \

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi dotyczące rozwiązania 

zgromadzenia publicznego - VII Marszu Powstania Warszawskiego - w dniu 1 sierpnia 

2018 r przez Prezydent m.st. Warszawy. Jak wynika z treści skarg, zostały one skierowane 

także do Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Rzecznik zobowiązany jest 

zatem przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w przedstawionej sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela 

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych, w tym wolności 

zgromadzeń. Jednocześnie Rzecznik wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich działań 

uczestników zgromadzenia publicznych, które dotyczą propagowania rasizmu, 

faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści 

na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odniesienie się do zarzutów 

przestawionych w skardze obywatela, a także o szczegółowe informacje, w trybie pilnym, 

dotyczące decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w dniu 1 sierpnia 2018 r., w szczególności:

- na jakiej podstawie prawnej zgromadzenie publiczne zostało rozwiązane,

-jakie były okoliczności rozwiązania zgromadzenia publicznego,
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- czy urzędnicy urzędu miasta zawiadomili organizatora i policję o rozwiązaniu 

zgromadzenia,

- czy przedstawiciele urzędu miasta odnotowali zachowania uczestników 

zgromadzenia, które mogły stanowić czyn zabroniony pod groźbą odpowiedzialności 

karnej, a jeśli tak to na czym dokładnie one polegały,

- czy jeśli odnotowano takie czyny, to czy przedstawiciele urzędu miasta 

poinformowali o nich organizatorów zgromadzenia z zastrzeżeniem o możliwości 

rozwiązania zgromadzenia; jeśli tak, to jaka była reakcja organizatorów zgromadzenia,

- czy zostało wniesione przez urząd miasta jakiekolwiek zawiadomienie

o popełnieniu przestępstwa przez uczestników zgromadzenia.

Ponadto, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie 

art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 958 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o nadesłanie wszelkich 

dokumentów w przestawionej sprawie, w szczególności decyzji o rozwiązaniu 

zgromadzenia, odwołaniu od decyzji, jeżeli zostało wniesione, a także wszelkich materiałów 

dotyczących przedstawionej sprawy, które pomogą Rzecznikowi w przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego.
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1. Skarga obywatela dotycząca rozwiązania zgromadzenia w dniu 1 sierpnia 2018 r.
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Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz A Pani Prezydent,

jesteÁmy zbulwersowani decyzjÁ podlegÁego Pani pracownika UrzÁdu Miasta Warszawy o 
rozwiÁzaniu zgromadzenia VII Marszu Powstania Warszawskiego. Skandaliczna byÁa nie tylko 
sama decyzja, ale rÁ3wnieÁ1/  dziaÁania majÁce na celu prowokowanie uczestnikA3w tego 
wydarzenia i postawienie Policji w sytuacji ryzyka zagroA%enia dla bezpieczeÁstwa 
uczestnikA3w marszu. UrzÁdnik w sposA3b haniebny naruszyÁ konstytucyjne prawa do 
zgromadzeÁ dziesiÁtek tysiÁcy maszerujÁcych obywateli i zakoÁczyÁ manifest zwiÁzany z 
upamiAtnieniem Powstania Warszawskiego.

Decyzja zostaÁa wydana w sposA3b bezprawny i z naruszeniem przepisA3w ustawy z dnia 25 
lipca 2015 roku áPrawo o zgromadzeniachá. PrzewodniczÁcy zgromadzenia nie zostaÁ 
poinformowany o przyczynach rozwiAzania, a jedynie przekazane zostaÁy wydrukowane 
wczeÁniej paragrafy przepisA3w prawnych, ktA3re bez podania Á%adnych dowodA3w rzekomo 
zostaÁy zAamane w trakcie zgromadzenia. ZwaÁ1/4ywszy na udziaÁ kilkudziesiÁciu tysiAcy 
uczestnikA3w zgromadzenia, ktA3rzy pomimo upaÁu chcieli uczciÁ pamiÁÁ Powstania 
Warszawskiego, wydanie takiej decyzji w tych warunkach spowodowaÁo zagroÁ%enie dla ich 
zdrowia, a nawet A%ycia. W szczegA3lnoAci zagroA%enie to dotyczyÁo osA3b starszych, kobiet 
i dzieci. TuA1/  po zablokowaniu przez policjÁ VII Marszu Powstania Warszawskiego doszÁo 
rA3wnieA% do prowokacji z udziaÁem Pani pracownikA3w. Akurat w tym czasie, kiedy emocje 
z powodu decyzji Pani urzÁdnika byÁy najwiÁksze, dwa samochody UrzAdu Miasta Warszawy 
przejeA%dA%aAy przez tÁum ludzi napÁywajÁcych z ulicy Alei Jerozolimskich w kierunku 
zablokowanej dla maszerujÁcych ulicy Nowy Áwiat. Zgodnie z definicjÁ zawartÁ w artykule 
drugim kodeksu drogowego, nie byÁy to w samochody uprzywilejowane, a byliAmy 
Áwiadkami taranowania poprzez powolny ruch pojazdÁ3w ÁciÁniÁtej grupy uczestnikA3w 
zgromadzenia. W zwiÁzku z tak skrajnie nieprofesjonalnymi i stronniczymi dziaÁaniami 
wymierzonymi w kierunku przeciwnej Pani ideowo grupie ludzi, informujemy o przygotowaniu 
przez naszych prawnikA3w zawiadomienia do prokuratury, dotyczÁcego raÁ^Ácego
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przekroczenia uprawnieA Prezydenta miasta Warszawa i podlegAych jej urzAdnikA3w. 
A»Adamy wyciAgniAcia surowych konsekwencji w stosunku do osA3b, ktA3re bezprawnie 
naduA%yAy swojej wAadzy wzglAdem dziesiAtek tysiAcy zgromadzonych 1 sierpnia ludzi. List 
zostaje rA3wnieA% przekazany do wiadomoAci: - Rzecznika Praw Obywatelskich Adama 
Bodnara - Amnesty International Polska A

ObA3z Narodowo-Radykalny, Stowarzyszenie aMarsz NiepodlegAoAci,

i wszyscy podpisani pod listem petycyjnym

ligia konecka
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