
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

 II.519.549.2020.PS

Szanowny Panie Komendancie

W dniu 16 maja 2020 r. Policja podjęła interwencję wobec zgromadzenia, które 

rozpoczęło się około godziny 15 na placu Zamkowym w Warszawie. Jak wynika z 

przekazów w mediach, w trakcie interwencji funkcjonariusze użyli wobec uczestników 

zgromadzenia środków przymusu bezpośredniego, w tym chemicznych środków 

obezwładniających; szereg osób zostało zatrzymanych i wylegitymowanych. Niektórzy 

demonstrujący odnieśli obrażenia. Doszło także do zatrzymania – umieszczenia w pojeździe 

policyjnym Pana Jacka Burego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo że 

przedstawiał policjantom legitymację senatora. 

Zdarzenia powyższe budzą moje poważane zaniepokojenie, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę okoliczność, iż w odniesieniu do tego zgromadzenia nie została wydana wymagana 

prawem decyzja o zakazie jego przeprowadzenia. Nadto, zakaz zgromadzeń wprowadzony 

rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, budzi poważne 

wątpliwości konstytucyjne, w szczególności co do zgodności z zasadą proporcjonalności 

(art. 31 ust. 3 Konstytucji).
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W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przedstawienie szczegółowych 

informacji dotyczących działań Policji wobec uczestników zgromadzenia w dniu 16 maja 

2020 r. w Warszawie.

W szczególności, proszę uprzejmie o następujące dane dotyczące popołudniowej 

interwencji Policji:

- jakie były podstawy faktyczne i prawne podjęcia interwencji, ze szczególnym 

uwzględnieniem okoliczności, że przeprowadzenie zgromadzenia nie zostało zakazane w 

sposób przewidziany przepisami prawa oraz jak przebiegała ta interwencja;

- czy w trakcie działań Policji używane były środki przymusu bezpośredniego, jakie i w 

odniesieniu do ilu osób, w tym jaka była podstawa faktyczna użycia przez Policję 

chemicznych środków obezwładniających;

- ile osób zostało zatrzymanych, jakie były podstawy faktyczne i prawne tych zatrzymań, 

jak długo zatrzymani byli faktycznie pozbawieni wolności; będę za informację, 

którzy z zatrzymanych wnieśli do sądu zażalenia na zatrzymanie;

- ile osób zostało wylegitymowanych, jaka była podstawa faktyczna wylegitymowania;

- jakie dalsze czynności Policja podjęła lub planuje podjąć w odniesieniu do osób 

zatrzymanych i wylegitymowanych;

- ile osób odniosło obrażenia w trakcie interwencji Policji, jakie były to obrażenia i jakie 

działania zostały podjęte przez funkcjonariuszy wobec osób poszkodowanych;

- jak była podstawa faktyczna i prawna zatrzymania – umieszczenia senatora RP Pana Jacka 

Burego w pojeździe policyjnym.  

Z poważaniem

Adam Bodnar
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