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Rzecznik Praw Obywatelskich 
Pan Adam BODNAR

W odpowiedzi na pismo l.dz. VII.613.14.2020.MAW z dnia 20 maja 2020 roku w  sprawie 
działań podjętych przez funkcjonariuszy Policji wobec uczestników akcji protestacyjnej „List", 
w ramach której w dniu 6 maja 2020 roku artyści przenieśli i4-metrowy transparent spod poczty 
Głównej do budynku Sejmu -  przedstawiam informacje w przedmiotowym zakresie.

W dniu 6 maja 2020 roku około godz. 17.10 przy ul. Jasnej 1 w  Warszawie policjanci 
z Oddziału Prewencji Policji w  Warszawie w  związku z nielegalnym zgromadzeniem publicznym 
podjęli czynności służbowe wobec grupy 11 osób, niosącej transparent o treści „ŻYĆ NIE, 
UMIERAĆ". W związku ze stwierdzonym naruszeniem obostrzeń wynikających z rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 792), policjanci 
wykonując ustawowe zadania Policji określone w  art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji, przystąpili 
do legitymowania 11 osób. Osoby te oświadczyły, że niosą transparent w ramach wykonywania 
czynności zawodowych związanych z akcją artystyczną „List", na zlecenie Fundacji Nowej Kultury 
Bęc Zmiana, z siedzibą w  Warszawie. Ponadto wskazały, że zamierzają przemieścić się chodnikiem 
sprzed budynku Poczty Głównej pod gmach Sejmu RP, a przed siedzibą Sejmu RP transparent 
mają zamiar przekazać obradującym posłom.

Funkcjonariusze poinformowali wskazane osoby, że swoim zachowaniem zagrażają życiu 
i zdrowiu swojemu oraz innych osób, a także, że ich zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia 
określonego w  art. 54 kw wzw. z § 14 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia.

Wobec wszystkich wymienionych 11 osób, w tym wobec wymienionych w  treści niniejszego 
wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich Panów Michała F. i Pawła Onufrego Ż., policjanci 
podjęli decyzję o nałożeniu grzywien w drodze mandatu karnego w  wysokości 100 zł. W związku 
z odm ową przyjęcia m andatów karnych przez wszystkie z ww. osób, sporządzono stosowną 
dokumentację, w  celu skierowania wniosków o ukaranie do sądu.

Ponadto w  zakresie stwierdzonego naruszenia obostrzeń związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, przekazano notatki urzędowe 
dotyczące wymienionych 11 osób Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
Informuję jednocześnie, że wymienione notatki nie stanowią wniosku o nałożenie kar 
administracyjnych. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie 
są niezależne od Policji.
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