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Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie szeregu doniesień medialnych Rzecznik powziął informacje o podjęciu
przez funkcjonariuszy Policji interwencji poprzez zablokowanie ulicy Wiejskiej
w Warszawie w związku ze zgromadzeniami spontanicznymi odbywającymi się od
października 2020 roku.
Rozumiejąc konieczność ochrony zarówno osób protestujących, jak i osób
przebywających w budynkach parlamentarnych, należy w sposób szczególny rozważyć
proporcjonalność takich działań z perspektywy ochrony konstytucyjnie gwarantowanej
wolności zgromadzeń publicznych. Okolice Sejmu RP są bowiem miejscem kluczowym dla
debaty publicznej i częstokroć stanowią miejsce demonstracji o istotnym społecznie
znaczeniu. Jednocześnie należy wskazać, że ulica Wiejska jest drogą gminną zarządzaną
przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110). Wyłączenie ulicy
w centrum

miasta

wiąże

się

zaś

z

koniecznością

podjęcia

szeregu

działań

zabezpieczających, umożliwiających reorganizację ruchu.
Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się we wskazanej
sprawie do Zarządu Terenów Publicznych Miasta Warszawy. Jak wynika z udzielonej
odpowiedzi Zarząd Terenów Publicznych, jako zarządca drogi ul. Wiejskiej w Warszawie,
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nie był informowany o ustawieniu wygrodzeń, nie opiniował projektu czasowej organizacji
ruchu jak również nie wprowadzał zmian w organizacji ruchu stosownie do art. 20 ust. 14
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
Według ustaleń wygrodzenia zostały ustawiane przez Policję na wniosek Komendanta
Straży

Marszałkowskiej,

w

związku

z

koniecznością

zapewnienia

porządku

i bezpieczeństwa kompleksu sejmowego na czas odbywających się przed Sejmem RP
zgromadzeń publicznych.
Jednocześnie należy wskazać, że podmioty uprawnione (Policja, Żandarmeria
Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe) do wprowadzania tymczasowego
ograniczenia lub zakazu ruchu, zgodnie z § 10 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
drogowym oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
zobowiązane są do informowania organu zarządzającego ruchem i zarząd drogi
w przypadku wyznaczania objazdów.
Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do
Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie wskazanej sprawy oraz praktyki Policji w tym
zakresie. Proszę o poinformowanie mnie o rezultatach dokonanej analizy.
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