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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo l.dz. VII.613.104.2020.MAW z dnia 29 czerwca 2020 roku 
w sprawie korespondencji Pana dotyczqcej działań funkcjonariuszy Policji
pod ję tych  w obec niego w dniu 25 czerwca 2020 roku, przedstawiam informacje 
w przedmiotowym zakresie.

W dniu 25 czerwca 2020 roku funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, 
realizowali zadania związane z zabezpieczeniem zarejestrowanego zgromadzenia 
publicznego pod nazwą „Strajk Kobiet” , zaplanowanego w godzinach 17.00-19.00 
na ul. Krakowskie Przedmieście. Około godziny 16.45 policjanci bezpośrednio przed obiektem 
objętym szczególna ochroną tj. Pałacem Prezydenckim, zauważyli mężczyznę, który 
trzymając w ręku transparent o treści „ Precz z Faszyzmem", zaczepiał przechodniów, głosząc 
i przekonując do swych poglądów. Mężczyznę tego policjanci widywali na różnego rodzaju 
zgromadzeniach publicznych, gdzie niejednokrotnie swoim zachowaniem dążył do ich 
zakłócenia. Z uwagi na fakt, iż we wskazanym miejscu za 15 minut miało rozpocząć 
się zaplanowane zgromadzenie, w celu niedopuszczenia do zakłócenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, a także z uwagi na podejrzenie popełnienia przez wskazanego 
mężczyznę wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 1 kw (cyt.: {...)Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić 
w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia funkcjonariusze
wykonując ustawowe zadania Policji określone w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 roku o Policji, przystąpili do jego legitymowania. Policjant prowadzący czynność 
przedstawił się podając stopień, imię, nazwisko, podstawę prawną - art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o Policji oraz podstawę faktyczną podjęcia czynności służbowych -  podejrzenie popełnienia 
wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 1 kw. Mężczyzna odmówił okazania dokumentu tożsamości oraz 
podania danych osobowych, a także wskazania powodu swojej obecności przed Pałacem 
Prezydenckim. Podczas trwania interwencji funkcjonariusz poinformował mężczyznę, że jeżeli 
nie podana swoich danych osobowych, zostanie przewieziony do KRP Warszawa I w celu 
ustalenia tożsamości. Mimo to mężczyzna nadal odmawiał przekazania żądanych danych. 
W związku z tym funkcjonariusz polecił mężczyźnie by udał się do radiowozu w celu 
przeprowadzenia kontroli osobistej. Polecenia te spotkały się z ponowną odmową 
wskazanego.

Wobec powyższego policjant pouczył wymienionego o treści art. 65 kw oraz uprzedził, 
że w przypadku niepodporządkowania się wydawanym poleceniom może zostać wobec 
niego zastosowany środek przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. 
W związku z tym, że mężczyzna nie wykonywał poleceń i stosował bierny opór (usiadł 
na chodniku), funkcjonariusze jako uprawnieni zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 
maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, użyli wobec 
wymienionego siły fizycznej w celu przetransportowania go do radiowozu zaparkowanego 
w odległości około 30 metrów od miejsca interwencji. Zastosowany środek przymusu
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bezpośredniego został użyty zgodnie z art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy, w sposób niezbędny 
do osiągnięcia celów, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie 
jak najmniejszej dolegliwości.

W pojeździe służbowym, w trakcie kontroli osobistej mającej na celu sprawdzenie czy 
mężczyzna nie posiada dokumentu tożsamości oraz przedmiotów niebezpiecznych, 
wymieniony dobrowolnie wyjął z kieszeni ich zawartość, między innymi kartę bankomatową, 
na której widniały dane Zbigniew K. Wszystkie przedmioty ujawnione podczas 
przeprowadzonej kontroli osobistej zostały zwrócone mężczyźnie. Zbigniew K. poinformowany 
o prawie żądania sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli osobistej, nie skorzystał 
z tego uprawnienia.

W trakcie trwania interwencji na miejsce przybył funkcjonariusz Wydziału Sztab Policji 
KRP Warszawa I, który potwierdził tożsamość legitymowanego mężczyzny.

Podczas prowadzonych czynności Zbigniew K. poinformował policjantów 
o powodach swojej obecności przed Pałacem Prezydenckim oraz oświadczył, że nie chce 
zakłócać przebiegu zgromadzenia i zamierza przebywać we wskazanym miejscu około 
dwóch godzin. W związku z tym, że Zbigniew K. nie popełnił wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 1 kw 
funkcjonariusze w tym zakresie nie stosowali wobec wymienionego żadnych środków. 
Natomiast w odniesieniu do czynu z art. 65 kw zastosowali wobec mężczyzny określony 
w art. 41 kw środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Przed zakończeniem interwencji Zbigniew K. poprosił funkcjonariuszy obecnych 
w radiowozie o przedstawienie się ze stopnia, imienia i nazwiska. Policjanci wykonujący 
czynności z udziałem wymienionego ponownie podali swoje dane. Mężczyzna nie mógł 
zapamiętać przekazanych informacji, w związku z czym usiłował nagrać podawane dane 
telefonem komórkowym.

Zbigniew K, został poinformowany przez legitymującego go funkcjonariusza
o prawie złożenia zażalenia na sposób przeprowadzonych czynności do właściwego 
miejscowo prokuratora. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście -  Północ 
nie odnotowano wpływu zażalenia Zbigniewa K. na czynności wykonywane wobec jego 
osoby przez funkcjonariuszy Policji w  dniu 25 czerwca 2020 roku.

Ponadto informuje, że interwencję przeprowadzali umundurowani funkcjonariusze 
Policji, którzy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie byli zobowiązani do okazania 
legitymacji służbowej. Obowiązek wynikający z art. 61 ustawy o Policji i polegający 
na okazaniu legitymacji służbowej w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość 
odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko policjanta -  
dotyczy wykonywania czynności przez policjantów nieumundurowanych.
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