
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

 II.519.549.2020.PS

Szanowny Panie Komendancie

Podczas dalszego ciągu protestu przedsiębiorców, który miał miejsce po południu w 

dniu 8 maja 2020 r. w Warszawie w rejonie Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater Policja 

podjęła szeroko zakrojone działania wobec uczestników tego protestu. Z informacji 

dostępnych w mediach (np. https://www.youtube.com/watch?v=RaEOeyANSVM, 

https://www.facebook.com/wolnemediapl/videos/229758581659795/, 

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/srodmiescie/protest-przedsiebiorcow-w-warszawie-

zatrzymano-60-osob-4578937) wynika, że w trakcie interwencji zatrzymanych zostało 

kilkadziesiąt osób, w tym po raz drugi tego samego dnia kandydat na prezydenta RP, Pan 

Paweł Tanajno; wobec protestujących miały zostać użyte między innymi granaty hukowe. 

Na wyposażeniu interweniujących oddziałów było także urządzenie LRAD (Long Range 

Acoustic Device), mające zastosowanie do rozpraszania demonstracji za pomocą dźwięków 

wysokiej częstotliwości, którego użycia nie przewidują jednak przepisy polskiego prawa. 

W związku z powyższym, kontynuując wątki podjęte w moim piśmie do Pana 

Komendanta skierowanym w dniu 8 maja 2020 r., dotyczącym likwidacji przez Policję 

„miasteczka przedsiębiorców”, uprzejmie proszę o przedstawienie szczegółowych 

informacji dotyczących działań Policji związanych także z protestem przedsiębiorców po 

południu w dniu 8 maja 2020 r. w Warszawie.

Warszawa, 11-05-2020 r.

Pan 
Nadinspektor Paweł Dobrodziej
Komendant Stołeczny Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
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W szczególności, proszę uprzejmie o następujące dane dotyczące popołudniowej 

interwencji Policji:

- jakie były podstawy faktyczne i prawne podjęcia interwencji oraz jak przebiegała ta 

interwencja;

- czy w trakcie działań Policji używane były środki przymusu bezpośredniego, jakie i w 

odniesieniu do ilu osób, w tym jaka była podstawa faktyczna użycia przez Policję granatów 

hukowych;

- jaki był cel i sposób wykorzystania urządzenia LRAD podczas działań Policji;

- ile osób zostało zatrzymanych, jakie były podstawy faktyczne i prawne tych zatrzymań, 

jak długo zatrzymani byli faktycznie pozbawieni wolności; będę wdzięczny za nadesłanie 

kopii wszystkich protokołów zatrzymań oraz za informację, którzy z zatrzymanych wnieśli 

do sądu zażalenia na zatrzymanie;

- ile osób zostało wylegitymowanych, jaka była podstawa faktyczna wylegitymowania;

- jakie dalsze czynności Policja podjęła lub planuje podjąć w odniesieniu do osób 

zatrzymanych i wylegitymowanych.  

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/


		2020-05-11T13:23:46+0000
	Rzecznik Praw Obywatelskich




