
 

 

Warszawa, 9 sierpnia 2017r. 

insp. dr Rafał Kubicki                                                                                             Dot. I KIII-851/540/17 

Komendant Stołeczny Policji     

 

Szanowny Panie Komendancie,  

 

Projekt obserwacji zgromadzeń 

Amnesty International prowadzi pilotażowy projekt obserwacji zgromadzeń w Polsce. Celem projektu jest 

monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście ostatnich zmian w ustawie 

Prawo o  zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.  

 

Raporty z dotychczasowych obserwacji  

Dotychczas przeprowadziliśmy trzy obserwacje. Raport z pierwszej obserwacji przekazaliśmy Państwu 21 czerwca br. 

drogą mailową na adres kancelaria@ksp.policja.gov.pl . Raporty z kolejnych dwóch obserwacji  przesyłamy w 

złączeniu. Wszystkie raporty są również dostępne na stronie Amnesty International www.amnesty.org.pl .1 

W przypadku obserwacji dotyczącej zgromadzeń 8 lipca br. Amnesty nie sformułowana żadnych zastrzeżeń wobec 

sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez funkcjonariuszy.  

Pewne zastrzeżenia dotyczące zgromadzeń w dniu 10 czerwca br. przedstawiono w pierwszym raporcie oraz we 

wspomnianym niżej piśmie Amnesty z 28 czerwca br. (czas trwania czynności służbowych uniemożliwiający 

protestującym dalszy udział w kontrdemonstracji, uniemożliwienie skorzystania z pomocy prawnika w czasie 

wykonywania czynności,  nierespektowanie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie i niedopuszczenie obserwatorów 

na część obszaru zgromadzenia cyklicznego).                                                                                                                                                       

Kolejne wnioski (zabezpieczenie zgromadzenia cyklicznego w sposób uniemożliwiający przebieg kontr-demonstracji, 

która byłaby w zasięgu wzroku i słuchu demonstrujących, brak jednolitej praktyki funkcjonariuszy przy podejmowaniu 

interwencji) zostały sformułowane w raporcie z obserwacji w dniu 10 lipca br. 

Jednocześnie Amnesty z satysfakcją odnotowuje, że pewne uchybienia  odnotwane w czasie pierwszej obserwacji nie 

miały miejsca przy kolejnych (niedopuszczanie prawników do osób, wobec których podejmowano interwencję). 

Obserwatorzy Amnesty odnotowali również fakt nagrywania przez funkcjonariuszy przebiegu zgromadzeń, jak również 

uniemożliwiania w pewnych wypadkach osobom postronnym nagrywania przebiegu prowadzonych przez 

funkcjonariuszy  interwencji (uzasadnianego ochroną danych osobowych osób legitymowanych). Uprzejmie proszę o  

wyjaśnienie celu rejestrowania zgromadzeń, w szczególności w kontekście zapewnienia uniknięcia odstraszającego 

efektu dla realizacji przez protestujących wolności zgromadzeń, oraz rozwinięcia argumentacji ochrony danych  

 

                                                           
1 https://amnesty.org.pl/polska-raporty-z-obserwacji-zgromadzen-8-oraz-10-lipca/ 
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osobowych w przypadku, gdy osoba, wobec której podejmowana jest interwencja nie wyraża sprzeciwu wobec 

rejestracji tej sytuacji.  

 

Dodatkowe doniesienia – zgromadzenie spontaniczne z 24 lipca br. 

Na marginesie prowadzonych obserwacji Amnesty  jest informowana bezpośrednio przez protestujących o innych 

nieprawidłowościach związanych z zabezpieczaniem zgromadzeń. M.in. dotyczy to zgromadzenia spontanicznego, które 

miało miejsce w dniu 24 lipca br. w godzinach popołudniowych na ul. Nowogrodzkiej przed siedzibą partii Prawo i 

Sprawiedliwość. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez będącą na miejscu zdarzenia badaczkę z Sekretariatu Międzynarodowego 

Amnesty International, Barborę Cernusakovą),  podczas tego zgromadzenia doszło do interwencji wobec około 10 osób, 

które zostały zabrane do policyjnych radiowozów, kiedy odmówiły rozejścia się i kontynuowały okrzyki w kierunku 

polityków opuszczających siedzibę partii. W samochodach spędziły około godziny do półtorej. W momencie 

zatrzymywania tych osób, funkcjonariusze odmówili podania podstaw prawnych (zarówno samym zatrzymywanym jak i 

obecnym na miejscu mediom i przedstawicielce Amnesty International), a po informacje odsyłano do rzecznika 

prasowego, który był jednak niedostępny pod wskazanym numerem telefonu. W samochodach dokonano 

wylegitymowania oraz wręczano mandaty za zakłócanie porządku publicznego ( art. 51 KW). Jedna z osób przebywała 

w samochodzie 40 minut zanim została wylegitymowana. Funkcjonariusze zabrali również sprzęt nagłaśniający, doszło 

do uszkodzenia jednego z głośników. Zgromadzenie miało miejsce na chodniku i miało charakter pokojowy. 

W ocenie Amnesty w/w zgromadzenie spełniało kryteria zgromadzenia spontanicznego (art. 3 ust. 2. Prawa o 

zgromadzeniach), tj. odbyło się “w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia 

wydarzeniem związanym ze sferą publiczną”(zawetowanie przez Prezydenta RP ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej 

Radzie Sądownictwa), i jego odbycie “w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty 

publicznej” ze względu na zwołanie w trybie nagłym czołowych polityków partii do siedziby PiS. 

Uprzejmie proszę o informację, czy zgromadzenia zostało rozwiązane przez Policję, jeśli tak, to na jakiej podstawie oraz 

o wyjaśnienie, czy i dlaczego funkcjonariusze dokonujący czynności nie informowani o jej podstawie prawnej, a jedynie 

odsyłali do rzecznika prasowego. Należy podkreślić, że z takimi doniesieniami Amnesty styka się już kolejny raz, co 

budzi niepokój, że tego typu niezgodna z prawem praktyka, jest wśród funkcjonariuszy rozpowszechniona.  

 

Prośba o odpowiedź i współpracę w zakresie przeprowadzenia szkolenia 

Biorąc pod uwagę jak istotną rolę w obecnym życiu społecznym Polski odgrywa wolność zgromadzeń Amnesty zamierza 

kontynuować program obserwacji zgromadzeń. Niemniej, w związku z dążeniem do zachowania całkowitej 

bezstronności i obiektywizmu przy realizowaniu projektu chcielibyśmy mieć możliwość zapoznania się ze stanowiskiem 

wszystkich stron, w tym w szczególności ze stanowiskiem Policji co do wniosków formułowanych w raportach. W tym 

miejscu chciałabym podziękować za Państwa odpowiedź z dnia 26 lipca br. (I KIII-851/540/17) oraz prosić o 

ustosunkowanie się do wniosków z raportu z obserwacji z 10 lipca w zakresie Państwa właściwości ( punkty 2, 3 i 4 

wniosków). 

Bylibyśmy również zobowiązani za możliwość nawiązania z Państwem współpracy w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia dla obserwatorów w zakresie taktyki zabezpieczania zgromadzeń i stosowanego sprzętu i umundurowania,  

 



 

 

o co zwracaliśmy się dwukrotnie drogą mailową w dniach 19 i ponownie 26 maja br. (w załączeniu). 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź i Państwa stanowisko odnośnie do poruszonych wyżej kwestii, 

jak również możliwości przeprowadzenia szkolenia dla obserwatorów. 

  

Z poważaniem,  

 

Draginja Nadaždin 

Dyrektorka Amnesty International Polska 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Raport Amnesty International z obserwacji zgromadzeń w dniu 8 lipca 2017r. w Warszawie  

2. Raport Amnesty International z obserwacji zgromadzeń w dniu 10 lipca 2017r. w Warszawie 

3. Pismo Amnesty z 28 czerwca 2017r. 

4. Mail Amnesty z 19 maja 2017r. 

 

Do wiadomości: 

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka 

 


