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w odpowiedzi na pismo nr VII.564.37.2019.MM z dnia 14 maja 2019 roku, dotyczące 

działań Policji w związku z publicznym pokazem filmu dokumentalnego pt. „Tylko nie mów 

nikomu" na tasadzie budynku Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie 

- przedstawiam informację w przedmiotowym zakresie. 

W dniu 13 maja 2019 roku na Placu Krasińskicti w Warszawie odbyło się spontaniczne 

zgromadzenie publiczne zorganizowane przez partię „Wiosna". Funkcjonariusze Policji realizujący 

zabezpieczenie tego zgromadzenia ustalili, że w jego trakcie przewidziana jest konferencja 

prasowa, podczas której odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Tylko nie mów 

nikomu". Film miał zostać wyświetlony na fasadzie Katedry Polowej Wojska Polskiego, jednak na 

działanie takie organizator zgromadzenia nie uzyskał zgody administratora obiektu. Z tego 

względu organizator zgromadzenia został uprzedzony, że wyświetlanie filmu na ścianie budynku 

bez zgody administratora wyczerpuje znamiona wykroczenia określonego w art. 63a § 1 

Kodeksu wykroczeń, a z ctiwilą rozpoczęcia projekcji filmu na elewacji budynku zostanie 

podjęta interwencja w stosunku do organizatora zgromadzenia oraz osoby odpowiedzialnej 

za projekcję. Mimo to, w trakcie trwania konferencji prasowej organizatorów zgromadzenia, 

około godz. 21:40-21:45 rozpoczęto wyświetlanie filmu. 

Mając na uwadze fakt popełnienia wykroczenia z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń 

podjęto decyzję o procesowym zabezpieczeniu projektora, za pomocą którego wyświetlano 

ten obraz. Czynność tę udokumentowano protokolarnie. Z treści protokołu wynika, że projektor 

funkcjonariuszom Policji został wydany dobrowolnie. Czynność zakończono w dniu 13 maja 2019 

roku o godz. 22:02. 

Następnie, o godz. 22:20 od administratora budynku przyjęto zawiadomienie 

o wykroczeniu oraz przesłuchiano go w charakterze świadka. W trakcie czynności administrator 

obiektu potwierdził brak zgody na wyświetlanie filmu w dniu 13 maja 2019 roku na fasadzie 

budynku w ramach trwającego w tym czasie zgromadzenia publicznego. 
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Odnosząc się do kwestii podstawy prawnej zabezpieczenia w dniu 13 nnaja 2019 rol<u, 

projektora multimedialnego intormuję, że czynność ta zostało przeprowadzona na podstawie 

ort. 48 § ] Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 63a § 2 Kodeksu 

wykroczeń. Przywołane regulacje prawne stanowią, że Policja i inne organy uprawnione 

do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie mogą dokonać 

tymczasowego zajęcia przedmiotu, jeżeli w zakresie swego działania dowiedziały się 

lub ujawniły wykroczenie zagrożone przepadkiem przedmiotów, o zajęcie takie jest niezbędne 

dla zabezpieczenia wykonania tego przepadku. Ustawa kodeks wykroczeń stanowi, 

że za wykroczenie z art. 63a § 1 można orzec przepadek przedmiotów służących 

lub przeznaczonych do popełniania wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy. 

Zatem działania podjęte w tym zakresie przez Policję znajdują oparcie w obowiązującym stanie 

prawnym. 

W związku z przedmiotowym zdarzeniem w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I 

prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z art. 63a § 1 Kodeksu 

wykroczeń (KRP-PR-W-2865/19). Czynności wyjaśniające w powyższej sprawie pozostają w toku. 
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