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W odpowiedzi na pismo l.dz. II.519.549.2020.PS z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie
działań Policji w o b e c uczestników protestu przedsiębiorców w dniu 8 maja 2020 roku,
przedstawiam informacje w przedmiotowym zakresie.
W dniu 8 maja 2020 roku funkcjonariusze KRP Warszawa I i Oddziału Prewencji Policji
w Warszawie realizowali działania związane z nielegalnym zgromadzeniem publicznym
z udziałem wielu osób na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Około godz. 15.30 uczestnicy protestu zgromadzili się w rejonie stacji Metro Centrum
w Warszawie. Z uwagi na nieprzestrzeganie obostrzeń określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, policjanci przy
użyciu urządzeń nagłaśniających wielokrotnie podawali komunikaty wzywające
zgromadzone osoby do zachowania zgodnego z prawem i opuszczenia zgromadzenia.
Komunikaty podaw ane przez urządzenia nagłaśniające nie dały oczekiwanego rezultatu.
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 stosowały się
do w ydaw anych komunikatów i poleceń i swoim zachowaniem stwarzały zagrożenie
dla zdrowia i życia. Zgromadzone osoby zaczęły przemieszczać się zwartą grupą schodami
do góry w rejon Dworca Śródmieście, a następnie chodnikiem przez Plac Defilad na ulicę
Emilii Plater przy galerii handlowej „Złote Tarasy", gdzie funkcjonariusze podjęli w obec nich
czynności służbowe. Osoby, w stosunku do których podejmowano działania były
informowane o podstawie prawnej podejmowanych w obec nich czynności.
Około godz. 18.35 policjanci podjęli czynności m.in. w obec Pana Pawła Tanajno.
Wymieniony mężczyzna znajdował się wśród uczestników nielegalnego zgromadzenia.
Nie stosował się do obostrzeń wprowadzonych przepisami cytowanego rozporządzenia ani
do poleceń w ydaw anych przez funkcjonariuszy Policji. Przystępując do czynności służbowych
w obec Pana Pawła Tanajno policjant przedstawił się, podając stopień, imię i nazwisko
oraz podstawę prawną legitymowania. Następnie poinformował mężczyznę o podstawach
faktycznej i prawnej podjęcia w obec niego interwencji. Pan Paweł Tanajno został
poinformowany, że z uwagi na popełnienie wykroczenia z art. 54 kw w związku
z nieprzestrzeganiem obostrzeń określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja
2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, zostanie ukarany grzywną w drodze mandatu karnego.
Wymieniony został pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu, z którego skorzystał.
W związku z oświadczeniem wymienionego funkcjonariusz poinformował sprawcę
wykroczenia o tym, że zostanie skierowany w obec niego wniosek o ukaranie do sądu.
Wymieniony został doprowadzony do pojazdu służbowego (Ruchomy Punkt Zatrzymań),
zaparkowanego przy ul. Emilii Plater. Po chwili pojazd ten otoczyli uczestnicy nielegalnego
zgromadzenia, utrudniając jego odjazd. Osoby te kładły się lub siadały na jezdni. Następnie
zaczęły napierać na funkcjonariuszy stojących w kordonie oddzielającym uczestników
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nielegalnego zgromadzenia od wymienionego pojazdu służbowego. W wyniku tych działań
uszkodzony został poprzez przecięcie przedniej opony radiowóz RPZ. W związku z powyższym
ponownie za pośrednictwem urządzenia nagłaśniającego podane zostały komunikaty
i wezwania do zachowania zgodnego z prawem o treści, cyt. „Proszę nie atakow ać
policjantów. Wzywa się do opuszczenia miejsca działań policji osoby postronne, posłów,
senatorów oraz inne osoby posiadajqce immunitet, a także dziennikarzy, przedstawicieli
m ediów i kobiety w ciqży. Wzywamy również osoby do nieutrudniania działań
podejm ow anych przez policjantów”. W związku z powyższymi utrudnieniami Pan Paweł
Tanajno został przetransportowany do drugiego pojazdu służbowego.
Z uwagi na fakt, że nadaw ane komunikaty nie przyniosły oczekiwanego rezultatu,
funkcjonariusze użyli środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej w stosunku
do osób blokujących, usuwając ich z drogi. Około godz. 19.40 przejazd został udrożniony
i pojazd służbowy z osobami zatrzymanymi opuścił rejon prowadzonych działań.
W związku z dużą liczbą osób, w obec których policjanci podejmowali wówczas
czynności, ze względów bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 wystąpiła
konieczność przetransportowania tych osób do różnych jednostek Komendy Stołecznej
Policji, w celu przeprowadzenia dalszych czynności. W odniesieniu do Pana Pawła Tanajno
i pięciu innych osób podjęto decyzję o ich przewiezieniu do Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim. Pan Paweł Tanajno, po wykonaniu czynności z jego
udziałem, został zwolniony w dniu 8 maja 2020 roku o godz. 22.55.
Odnosząc się do kwestii rzekomego użycia przez Policję granatów hukowych
informuję, że w trakcie zabezpieczenia w dniu 8 maja 2020 roku funkcjonariusze Policji
nie używali tego rodzaju środków.
Informuję również, że urządzenie specjalistyczne LRAD (Long Rangę Acoustic Device)
użyto w trakcie działań wyłącznie do nadaw ania komunikatów. Nadmienić należy, że pojazd
specjalistyczny LRAD używany był zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi
przepisami prawa. Funkcja emitowania fal o wysokiej częstotliwości była w tym pojeździe
nieaktywna, a głośność urządzenia była dostosowana do panujących wówczas warunków.
W trakcie zabezpieczenia w stosunku do 40 osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej użyto środków
przymusu bezpośredniego w postaci odpowiednio siły fizycznej i/lub kajdanek.
W wyniku podjętych czynności służbowych funkcjonariusze Policji w związku
z przedmiotowym protestem:
• wylegitymowali 91 osób,
• zatrzymali 62 osoby (4 osoby na podstawie art. 244 kpk - jako osoby podejrzane
o dokonanie przestępstw z art. 222 § lkk, art. 223 kk, art. 224kk, art. 226 § 1 kk
oraz 58 osób na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji),
• zastosowali w obec 11 osób środek oddziaływania wychowawczego w postaci
pouczenia z art. 41 kw,
• nałożyli 24 mandaty karne, w tym:
> 20 m andatów z art. 54 kw w zw. z § 14 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
> 1 m andat z art. 141 kw,
> 3 mandaty z art. 43’ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• sporządzili 47 notatek dotyczących skierowania do sądu wniosku o ukaranie
za popełnione wykroczenie,
• do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego skierowano 71 notatek
dotyczących
naruszeń
nakazów,
zakazów
lub
ograniczeń
związanych
z przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-19.
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W KRP Warszawa I prowadzone sq następujące postępowania karne:
• KRP-PZ-1963/20 - przeciwko podejrzanemu Michałowi S., w dniu 10 maja 2020 roku
skierowano wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie
o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym. W dniu 11 maja 2020 roku sąd
(sygn. akt II K 359/20) w ydał wyrok skazujący, orzekając o uznaniu Michała S. winnym
popełnienia czynów z art. 222 § 1 kk, 224 § 2 kk i 226 § 1 kk,
• KRP-PZ-1961/20 - przeciwko Katarzynie R. o czyn z art. 223 kk. W dniu 9 maja 2020 roku
w przedmiotowej sprawie wszczęto dochodzenie z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 222 § T kk.
Akta wymienionego postępowania zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej
Warszawa Śródmieście Północ z wnioskiem o zatwierdzenie czynności przeszukania
osoby,
• KRP-PZ-1964/20 - przeciwko Bogdanowi L. oraz Grzegorzowi W., którym przedstawiono
zarzuty popełnienia czynów z art. 222 § 1 kk. W dniu 10 maja 2020 rok sprawę
skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie
z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym. Decyzją sądu
przedmiotowe postępowanie zostało przekazane do KRP Warszawa I do rozpatrzenia
w trybie zwyczajnym. Bogdan L. i Grzegorz W. zostali zatrzymani także w związku
z popełnieniem wykroczenia i w tym zakresie wobec Grzegorza W. toczą się czynności
wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, natomiast w obec Bogdana L. skierowano
wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.
Spośród 58 osób zatrzymanych na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 roku o Policji, w obec 18 osób zastosowano postępowanie mandatowe.
Wymienione osoby przyjęły mandaty karne.
Jednocześnie informuje, że w KRP Warszawa I prowadzone są czynności wyjaśniające
w sprawach o wykroczenia w obec 41 osób zatrzymanych w związku z uczestnictwem
w nielegalnym zgromadzeniu.
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 czasookres wym agany do przeprowadzenia wszystkich czynności
z udziałem zatrzymanych osób.
Z posiadanych informacji wynika, że spośród 62 osób zatrzymanych zażalenia
na zatrzymanie złożyły 2 osoby (Maciej P. i Tadeusz S.).
Odnosząc się do kwestii przekazania kopii protokołów zatrzymania osób informuję,
że w powyższej sprawie w obec 44 z 62 osób zatrzymanych prowadzone są postępowania
w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. W związku z powyższym, zgodnie z treścią
art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich nie jest
możliwe udostępnienie żądanych materiałów, z uwagi na fakt, że w powyższych sprawach
prowadzone są postępowania i dotychczas nie zapadły w nich rozstrzygnięcia. Natomiast
w przypadku 18 osób ukaranych mandatami karnymi, postępowanie zostało zakończone
i możliwe jest przedstawienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich do wglądu protokołów
zatrzymania wymienionych osób, na zasadach określonych w treści przywołanego przepisu
ustawy.
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