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W odpowiedzi na pismo l.dz. ll.519.1694.2020.PS z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 

interwencji Policji wobec uczestników protestu, który odbył się na ulicach Warszawy w dniu 

18 listopada 2020 r, miedzy innymi w rejonie ronda de Gaullea, ul. Wareckiej i ul. Wilczej, informuje, 

że sprawy dotyczące:

> stosowania środków przymusu bezpośredniego przez nieumundurowanych policjantów 

realizujących czynności w okolicach Placu Powstańców Warszawy, podczas operacji 

policyjnej kryptonim „LISTOPAD 4" w dniu 18 listopada 2020 r„

> czynności służbowych podjętych wobec Wicemarszałka Sejmu RP Pana Włodzimierza 

Czarzastego, przed Sejmem RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie w dniu 18 listopada 

2020 r.

w ramach nadzoru podlegają wyjaśnieniu przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, 

w związku z powyższym pytania w tym zakresie należy kierować do Komendy Głównej Policji.

Jednocześnie informuje, że w wyniku działań prowadzonych w dniu 18 listopada 2020 r. 

podczas operacji policyjnej kryptonim „LISTOPAD 4" funkcjonariusze Policji wylegitymowali 

745 osób.

• 633 w związku z popełnieniem wykroczenia ( w tym 3 nieletnich):

> wobec 24 osób zastosowali postępowanie mandatowe,

> sporządzili 550 notatek dotyczących skierowania do sądów wniosków o ukaranie 

za popełnione wykroczenie,

> wobec 56 osób zastosowali, na podstawie art. 41 kw, środek oddziaływania 

wychowawczego w postaci pouczenia w związku z popełnionym wykroczeniem.

• zatrzymali 21 osób, z czego:

> 13 osób na podstawie art. 244 § 1 kpk - jako osoby podejrzane o dokonanie przestępstw 

z art. 226 § 1 kk i art. 222 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, art. 222 § 1 kk 

i art. 254 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1, art. 254 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, 

art. 224 § 1 kk, art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

> 8 osób w związku z popełnionym wykroczeniem, z czego:

a 3 osoby na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji,
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J 5 osób no podstawie art. 45 § 1 kpów,

wobec 272 osób sporządzono notatki urzędowe do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Przedmiotowe notatki nie stanowią wniosku o nałożenie kary 

administracyjnej. W tym zakresie działania Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego są niezależne od Policji.

Wobec trzynastu osób zatrzymanych na podstawie art. 244 §1 kpk w KRP Warszawa I 

prowadzone są postępowania przygotowawcze.

W żadnym przypadku nie przekroczono czasu zatrzymania wynikającego 

z art. 46 § 6 kpów i art. 248 kpk.

W Komendzie Stołecznej Policji nie odnotowano wpływu zażaleń na zatrzymanie złożonych 

przez osoby zatrzymane w dniu 18 listopada 2020 r. Informuję, że Komenda Stołeczna Policji 

przekazuje informacje, którymi dysponuje w zakresie złożonych zażaleń na zatrzymania oraz 

zapadłych w tych sprawach rozstrzygnięć. Jednakże osoby zatrzymane mają uprawnienia 

do składania tego typu zażaleń do sądów bezpośrednio, a rozstrzygnięcia sądów wpływają 

do organu Policji w różnym czasie, stąd informacje te są często niepełne. Biorąc powyższe pod 

uwagę proszę, aby w przedmiotowej sprawie, a także w przypadku tego typu pytań, w przyszłości 

zapytania te były kierowane wyłącznie do Sądów nie do Policji. Sądy podlegają pod inny resort 

administracji rządowej niż Policja podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyk, eaz. poi. e-PUAP
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