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Białystok, dnia 31 lipca 2019 iua.u

Komendant Wojewódzki Policji 
w Białymstoku

J

Marek Łukaszuk

Dyrektor
Zespołu Prawa Karnego
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi^jtó^pismo nr I1.519.889.2019.PS z dnia 22 lipca 2019 roku dotyczące

pn. „Pierwszy Marsz Równości w Białymstoku”, poniżej przesyłam informacje na pytania 
zawarte w nadesłanej korespondencji.

1. W jaki sposób przeprowadzone było zabezpieczenie „Marszu Równości”, w tym

W dniu 20 lipca br., w Białymstoku w godz. 14.00 -  17.00 zaplanowane było 
zgromadzenie w formie przemarszu pn. „Pierwszy Marsz Równości w Białymstoku”. 
Organizator deklarował udział około 1500 osób. Powyższe przedsięwzięcie wywoływało wiele

przemarszu. Dwa zgromadzenia zostały zgłoszone przez osoby utożsamiane ze środowiskiem 
kibicowskim, w tym jedno jako „Ogólnopolski zjazd kibiców [...]”. Planowana liczba 
uczestników tych zgromadzeń wynosiła ok. 10 000. Mając na uwadze ochronę życia i zdrowia 
ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochronę 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju w miejscach publicznych 
oraz w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i koordynacji przedsięwzięć związanych 
z przygotowaniem i kierowaniem działaniami policyjnymi Komendant Wojewódzki Policji 
w Białymstoku zarządził operację policyjną (najwyższa forma organizacyjna działań 
policyjnych zgodnie z Zarządzeniem nr 23 KGP z dnia 24 września 2014 roku w sprawie metod 
i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowym)

sposobu i przebiegu zabezpieczenia w dniu 20 lipca br., zgromadzenia w formie przemarszu

w szczególności w kontekście oddzielenia manifestacji od kontrmanifestacji?

kontrowersji wśród lokalnej społeczności. Jednocześnie w tym dniu w różnych przedziałach 
czasowych zaplanowanych było przeprowadzenie 52 zgromadzeń, w tym 17 w formie
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Mając na uwadze rangę przedsięwzięcia oszacowano potrzeby w zakresie sił i środków 
Policji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w ramach operacji policyjnej, w wyniku 
czego:

1) podjęto działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie sił i środków 
garnizonu podlaskiego;

2) wnioskowano o przydzielenie sił wsparcia dla garnizonu podlaskiego z terenu innych 
Komend Wojewódzkich Policji w kraju oraz sił pozapolicyjnych;

3) biorąc pod uwagę prawidłową realizację celów operacji, dokonano jej podziału 
na cztery podoperacje;

4) dokonano podziału sił i środków;
5) wypracowano wielowariantową taktykę działania ukierunkowaną na zapobieżenie 

zakłóceniom porządku publicznego, a w przypadku ich zaistnienia podjęcia czynności 
przeciwdziałających eskalacji zagrożenia oraz jego neutralizacji.

Od rozpoczęcia zgromadzenia pn. „Pierwszy Marsz Równości w Białymstoku” całe siły 
Policji z pełnym zaangażowaniem realizowały określone zadania, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom przemarszu, którzy w ilości ok. 800 osób przemaszerowali 
ulicami miasta Białegostoku. Celem oddzielenia uczestników zgromadzenia od osób kontr 
manifestujących osoby biorące w przemarszu m.in. objęto asystą kroczącą.

2. Czy została dokonana analiza przebiegu zabezpieczenia „Marszu Równości 
„z punktu widzenia zrealizowania przyjętych przez Policję założeń i ewentualnie 
jakie wnioski wynikają z tej analizy?

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów biorących udział w przeprowadzonych 
działaniach w ramach operacji policyjnej nie dopuszczono do eskalacji wydarzeń, w tym 
do całkowitego zablokowania legalnego zgromadzenia lub jego rozwiązania przed 
planowanym zakończeniem. Po zakończeniu operacji policyjnej działania Policji zostały 
ukierunkowane na identyfikację osób, które swym zachowaniem wyczerpały znamiona czynów 
zabronionych jako przestępstwa lub wykroczenia, w tym analizę zgromadzonego materiału foto 
-  video.

Wstępnie przebieg działań zabezpieczających oceniam bardzo wysoko i zostały one 
zrealizowane w sposób profesjonalny.

3. Ile osób zostało zatrzymanych podczas zabezpieczenia oraz w kontekście jakich 
przestępstw i zarzutów?

W trakcie działań w ramach operacji policyjnej rozliczono ogółem 25 osób, tj.:
1) Sprawcy przestępstw 4 osoby:

a) art. 13 § 1 kk w zw z art. 222 § 1 kk:
b) art. 224 § 2 kk;
c) art. 13 § 1 kk w zw z 222 § 1;
d) art. 158 § 1 kk w zw z art. 57a § 1 kk;

2) Sprawcy wykroczeń 21 osób:
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a) Sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu 2 osoby:
S  art. 54 kw 1 osoba,
S  art. 90 kw 1 osoba;

b) art. 51 § 1 kw 4 osoby -  ukarane MKK na kwotę 1600 zł;
c) art. 51 §2 kw 1 osoba -  ukarana MKK na kwotę 100 zł;
d) art. 52§2kw 10 osób -  ukarane MKK na kwotę 5000 zł;
e) art. 140 kw 2 osoby -  ukarane MKK na kwotę 200 zł;
f) art. 145 kw 2 osoby -  ukarane MKK na kwotę 500 zł.

4. Ile osób zostało wylegitymowanych oraz w jakim kontekście?

W trakcie działań w ramach operacji policyjnej wylegitymowano łącznie 49 osób -  
sprawców przestępstw i wykroczeń jaki i świadków zdarzeń.

5. Czy zidentyfikowani zostali sprawcy napaści ( na dostępnych w internecie 
nagraniach można znaleźć co najmniej dwa takie zdarzenia -  napaść 
na dziewczynę oraz młodego chłopaka)?

Na podstawie materiałów uzyskanych z Internetu jak również materiałów operacyjnych 
i zabezpieczonych monitoringów miejskich zidentyfikowano sprawców napaści, w tym 
na dziewczynę oraz młodego chłopaka.

6. Ile było aktów przemocy w stosunku do policjantów, czy zostali ustaleni 
sprawcy?

W stosunku do przemocy wobec policjantów ustalono sprawców:
• art. 13 § 1 kk w zw. z art. 222 § 1 kk -  zatrzymany Piotr Sz. (usiłowanie 

naruszenia nietykalności funkcjonariuszki OPP w Warszawie) -  
R sd .0 .101.2019;

•  art. 13 § 1 kk w zw. z art. 222 § 1 kk -  zatrzymany Krzysztof D. (usiłowanie 
naruszenia nietykalności funkcjonariusza OPP w Warszawie) -  
R sd .0 .102.2019;

• art. 224 § 2 kk -  zatrzymany Sebastian Ł. (stosowanie groźby oraz przemocy 
wobec insp. Jacka A« i i nadkom. Roberta K ) -  R sd .0 .103.2019;

Ponadto ustalono i zatrzymano sprawców innych przestępstw:
• R sd .0 .104.2019 -  dwa czyny z art. art.158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk -  ustalony 

i rozliczony sprawca Łukasz W. (tymczasowy areszt);
• R sd .0 .105.2019 -  art. 160 § 2 kk -  ustalony i rozliczony sprawca Krzysztof C. 

(narażenie jedenastomiesięcznego syna na niebezpieczeństwo);
• R sd .0 .106.2019 -  art. 43 Prawo Prasowe, art. 216 § 1 kk, art. 217 § 1 kk - ustalony 

i rozliczony sprawca Piotr P.;
• Art. 157 § 2 kk -  uszkodzenie ciała nieletniej Wiktorii Z. -  materiały przesłano 

do prokuratury z wnioskiem o objęciem ścigania czynu z urzędu 
i przesłuchanie nieletniej przez Sąd. Prokurator objął ściganiem z urzędu, na chwilę
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obecną na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalono wizerunek sprawcy.
• W dniu 30.07.2019r. dokonano zatrzymania Mariusz J., osoby podejrzanej 

o uszkodzenia ciała w dniu 20.07.2019r. na ul. Suraskiej ustalonego pokrzywdzonego 
Michała P., (czynności w kierunku art. 157 § l kkw  zw. z art. 57a § 1 kk)

7. Czy były składane zawiadomienia dotyczące niewłaściwego zachowania 
policjantów przez uczestników marszu lub inne osoby?

Na chwilę obecną nie wpłynęły do KMP w Białymstoku zawiadomienia dotyczące 
niewłaściwego zachowania policjantów przez uczestników marszu lub inne osoby.

8. Czy Policja dysponuje nagraniami z monitoringu?

Policja dysponuje zabezpieczonymi nagraniami monitoringu miejskimi, materiałami 
operacyjnymi, na bieżąco zabezpieczane są nagrania z Internetu.

9. Jakie działania podjęła w związku z poszukiwaniem sprawców?

Wizerunki sprawców zarówno przestępstw i wykroczeń opublikowano na stronach 
internetowych, co skutkowało uzyskaniem szeregu informacji o danych osobowych sprawców. 
Ponadto na prośbę policji społeczeństwo samo informuję i przesyła wizerunki sprawców.

10. Jaki był cel użycia przez Policję krążącego na bardzo niskiej wysokości 
helikoptera podczas „Marszu Równości”, czy w tym zakresie zostały dochowane 
standardy bezpieczeństwa?

W ramach prowadzonych działań w formie operacji policyjnej śmigłowiec Straży 
Granicznej realizował niżej wymienione zadania:

a) monitorowanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz miejsc na terenie m. Białystok, 
w tym na trasie przemieszczania się uczestników zgromadzeń;

b) rejestracja zachowań niezgodnych z prawem osób, które usiłowały zakłócić przebieg 
legalnego zgromadzenia, celem utrwalenia i zabezpieczenia materiału dowodowego 
na potrzeby ewentualnie prowadzonych postępowań przygotowawczych lub w sprawach 
o wykroczenie;

c) współpraca załogi statku powietrznego z patrolami Policji prowadzącymi działania 
na ziemi, polegająca na przekazywaniu informacji o bieżącej sytuacji operacyjnej oraz 
pojawiających się zagrożeniach.

Lot wykonywany był przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy realizowali 
go w oparciu o obowiązujące ich unormowania prawne.
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Jednocześnie informuję, że na dzień 30 lipca 2019r. na podstawie zebranych różnego 
rodzaju materiałów ukarano sprawców różnego rodzaju wykroczeń:

• nałożono 75 MKK;
• skierowano 4 wnioski o ukaranie;
• poinformowało w jednym przypadku Sąd Rodzinny

W przypadku 30 zarejestrowanych zdarzeń trwają nadal ustalenia operacyjne.

Wyk, w 2 euz./AKO
- egz. nr 1 -  adresat
- egz. nr 2 -aa.
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