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W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 15 grudnia 2020 r. l.dz. VII.564.135.2020/MAW
dotyczące działań wobec osób pokojowo manifestujących poprzez ekspresję artystyczną, poniżej
przedstawiam stanowisko Policji w przedmiotowej sprawie.
Na wstępie zaznaczyć należy, że jednym z ustawowych zadań Policji jest utrzymywanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez między innymi reagowanie na zaistniałe
w przestrzeni publicznej przestępstwa i wykroczenia oraz podejmowanie adekwatnych do sytuacji
czynności służbowych, które są oparte na kryterium celowości, z uwzględnieniem interesu
społecznego i wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów, funkcjonariusze Policji
zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w toku wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych,
podejmowanych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, mają
prawo między innymi do: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymywania osób
w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
dokonywania kontroli osobistej, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary.
Odnosząc się do kwestii legitymowania osób z koksownikiem i w mundurach milicjantów
informuję, że w dniu 12 grudnia 2020 r. w rejonie ul. Mickiewicza w Warszawie, grupa 6 osób
ubranych w mundury milicyjne, pozostawiła na chodniku przed posesją przy ul. Mickiewicza
w Warszawie metalowy koksownik. Osoby te przemieszczały się zwartą grupą, uchylały się
od obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz nie reagowały na wydawane przez funkcjonariuszy Policji
polecenia do zachowania zgodnego z prawem. Dodatkowo próbowały rozwiesić transparent na
ogrodzeniu jednej z posesji, Co zostało uniemożliwione przez policjantów. W związku
z niezastosowaniem się do wydawanych poleceń, podjęto czynności legitymowania wobec tych
osób, a podstawą faktyczną było popełnienie wykroczenia określonego w art. 116 § la k.w. w zw.
z § 25 ust. 1 i § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Przystępując do wykonania czynności służbowych policjanci przedstawili się podając
stopień, imię, nazwisko, podstawę prawną legitymowania tj. art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji.
Osoby wobec których podjęto czynności, poinformowano o skierowaniu wniosków o ukaranie do

właściwego miejscowo sądu rejonowego, w związku z popełnionymi przez nich wykroczeniami.
W przedmiotowym zakresie w Komisariacie Policji Warszawa Żoliborz prowadzone są czynności
wyjaśniające w sprawie o wykroczenia z art. 116 § la k.w. oraz art. 63a k.w., które pozostają
w toku.
Odnosząc się do legitymowania grupy osób, które na Placu Piłsudskiego
chciały rozwinąć flagę Unii Europejskiej informuję, że w dniu 10 grudnia 2020 r. grupa osób
wtargnęła na obszar wyłączony Z ruchu pieszego. Po zwróceniu uwagi przez funkcjonariuszy
i wyprowadzeniu tych osób z wy] ączonej strefy, wzięły one udział w zarejestrowanym w Biurze
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy zgromadzeniu publicznym
i swobodnie rozwinęły flagę Uni
nn Europejskiej na chodniku przy budynku na ul. Wierzbowej
w Warszawie. Wobec tych osób ni.
lie podejmowano innych czynności.

Natomiast w odniesieniu do działań z osobami zamieszkałymi w budynku przy
ul. Mickiewicza, w którym wysti wioną została inscenizacja „Dziadów” Adama Mickiewicza
informuję, że w dniu 31 paździemi :a 2020 r. funkcjonariusze Policji realizowali ustawowe zadania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego podczas odbywających się w Warszawie
manifestacji. Podczas tych działań Policji w rejonie ul. Mickiewicza wylegitymowano 3 osoby,
z czego 2 dopuściły się popełnieni a wykroczenia z art. 145 k.w. W związku z odmową przyjęcia
mandatu karnego kredytowanego, sporządzono dokumentację, w celu przeprowadzenia czynności
wyjaśniających w sprawie o wykroczenia. Jednocześnie informuję, że w związku z przedmiotową
inscenizacją w dniu 2 grudnia 2020 r. od mieszkańca jednego z bloków przy ul. Mickiewicza
w Warszawie przyjęto zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 54 k.w. oraz z art. 51 § 1 k.w.
W związku z powyższym, w Komisariacie Policji Warszawa Żoliborz prowadzone są czynności
wyjaśniające, które pozostają w toku.

r

nadinsp. Tomasz SZYMAŃSKI

2

