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W odpowiedzi na pismo l.dz. ll.519.1590.2020.PS z dnia 3 listopada 2020 r„ w sprawie 
zatrzymania działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza 
(m.in. Marty R.) jadących w dniu 30.10.2020 na autostradzie w okolicach Pruszkowa 
do Warszawy z zamiarem wzięcia udziału w trwających protestach - przedstawiam informacje 
w przedmiotowym zakresie.

Podstawą faktyczną interwencji Policji wobec 5 osób podróżujących w dniu 
30 października 2020 r. autostradą A2 w rejonie Pruszkowa (wśród nich Marty R.) była potrzeba 
dokonania sprawdzenia prewencyjnego, z uwagi na podejrzenie, iż osoby te mogą przewozić 
niebezpieczne przedmioty, które mogłyby zostać użyte podczas demonstracji w Warszawie. 
Podstawą prawną przeprowadzenia tych czynności był art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o Policji.

Podstawą faktyczną użycia wobec tych osób środków przymusu bezpośredniego 
w postaci siły fizycznej oraz kajdanek było wyegzekwowanie wymaganego prawem 
zachowania zgodnie z wydanym przez funkcjonariuszy Policji poleceniem oraz potrzeba 
zapewnienia bezpieczeństwa doprowadzenia. Podstawą prawną użycia środka przymusu 
bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek były art. 11 pkt 1 i 9, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 
i art. 15 ust. 6. ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Podstawą prawną przeprowadzenia badania stanu trzeźwości był art. 129 ust. 2 pkt 3 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, a podstawą prawną przeprowadzania badań kierującego 
pojazdem pod kątem zawartości środków odurzających w ślinie był art. 129 j ustawy Prawo 
o ruchu drogowym oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r., 
w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu.

Osoby, wobec których podjęto interwencję poinformowano o jej przyczynach 
oraz przysługujących uprawnieniach. Nie były one przeszukiwane ani zatrzymane.

Przemieszczające się pojazdem osoby złożyły zażalenie na zatrzymanie. W dniu 10 
listopada 2020 r. zażalenie zostało przekazane do Sądu Rejonowego w Pruszkowie celem 
rozpatrzenia. Wyznaczone na dzień 27 listopada 2020 r. posiedzenie Sądu dotyczące 
rozpatrzenia przedmiotowego zażalenia zostało odwołane. Nie wyznaczono nowego terminu 
posiedzenia Sądu w tej sprawie.
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