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I. PROJEKT OBSERWACJI ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH AMNESTY 

INTERNATIONAL 

 

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy 

niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście i podejmują działania na rzecz 

położenia kresu poważnym naruszeniom praw człowieka. Razem zmieniamy świat, 

by każdy mógł korzystać ze swoich praw. Jesteśmy niezależni od rządów, 

politycznych ideologii, religii i interesów ekonomicznych.  

 

Celem pilotażowego projektu Amnesty International jest obserwacja zgromadzeń 
odbywających się w różnych miejscach w Polsce. Do udziału w projekcie zaproszono 
aktywistów i aktywistki gotowych do zaangażowania się w długoterminowy projekt, 
którzy przeszli przez praktyczne i teoretyczne szkolenie. 

Stowarzyszenie przyjęło standardy obserwacji, które opierają się na zasadach 
zgodności z prawem, bezpieczeństwa, neutralności, bezstronności oraz 
bezpośredniości i ograniczonego zasięgu. 

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. Rezultatem projektu 
będzie opracowanie raportu identyfikującego wyzwania w wypełnianiu zobowiązań 
Polski w zakresie wolności pokojowych zgromadzeń, które zyskały na znaczeniu w 
kontekście nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, która weszła w życie 2 
kwietnia 2017 r. 

Natomiast niniejszy raport (kolejny raport cząstkowy w ramach prowadzonego 
projektu) przedstawia wyniki obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu 8 
lipca 2017 r. w Warszawie, na obszarze przed Pałacem Prezydenckim.  

 

II. CZAS I OBSZAR OBSERWACJI   

 

Niniejszy raport przedstawia wyniki obserwacji zgromadzeń, które odbywały się 

w dniu 8 lipca 2017 r. w Warszawie, na obszarze przed Pałacem Prezydenckim przy 

ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 i przed Galerią Kordegarda przy ul. Krakowskie 

Przemieście 15. Obserwatorzy Amnesty International monitorowali przebieg 

zgromadzeń na w/w obszarze w godz. 12:30 – 15:30.  Obserwatorzy byli oznakowani 

za pomocą identyfikatorów oraz żółtych, widocznych kamizelek z napisem 

„Obserwator” lub „Obserwatorka”. Zespół obserwatorów liczył 6 osób. Raport opiera 

się wyłącznie na raportach oraz zdjęciach obserwatorów uczestniczących w 
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przedmiotowej obserwacji. Informacje o obecności obserwatorów Amnesty 

International podczas zgromadzeń na obszarze przez Pałacem Prezydenckim w dniu 

8 lipca 2017 r. zostały wysłane do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Biura 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz 

organizatorów zgromadzeń.  

 

 

III. OBSERWOWANE ZGROMADZENIA 

 

Obserwacja Amnesty International w w/w czasie i miejscu dotyczyła następujących 

zgromadzeń: 

 

1. Zgromadzenie organizowane przez Protest Kobiet, zgłoszone na dzień 8 lipca 

2017 r., w godz. 12:00 – 15:00, przed Pałacem Prezydenckim przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 48/50. 

2. Zgromadzenie organizowane przez Stowarzyszenie Demokratyczna RP oraz 

Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji zgłoszone na dzień 8 lipca 2017 

r., w godz. 12:00 - 16:00, przed Galerią Kordegarda przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 15.  

3. Zgromadzenie organizowane przez Komitet Obrony Demokracji Mazowsze, 

zgłoszone na dzień 8 lipca 2017 r., w godz. 15:00 – 18:00, przed Pałacem 

Prezydenckim przy ul. Krakowskie Przedmieście 48/50. 

  

IV. GŁÓWNE OBSERWACJE 

 

Przebieg i charakterystyka zgromadzeń 

 

Zgodnie z informacją przekazaną koordynatorowi obserwacji przez 

organizatora jednego z w/w zgromadzeń wszystkie zgromadzenia organizowane 

były w porozumieniu między poszczególnymi podmiotami, zgodnie z zasadą: 

po zakończeniu zgromadzenia Protestu Kobiet rozpoczyna się zgromadzenie 

Stowarzyszenia Demokratyczna RP, po zakończeniu zgromadzenia 

Stowarzyszenia Demokratyczna RP rozpoczyna się zgromadzenie KOD 

Mazowsze.   

Liczba osób uczestniczących w zgromadzeniach zmieniała się ze względu na 

dużą rotację osób. Szacunkowe liczby osób uczestniczących: 

 

Godz. 12:30 - około 30 osób (Protest Kobiet) 
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Godz. 13:05 – około 60 osób (Stowarzyszenie Demokratyczna RP i 

Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji) 

 

 
 

 

Godz. 15:08 - około 70 osób (KOD Mazowsze) 
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Zgromadzenie organizowane przez Protest Kobiet 
Widoczne były transparenty z napisami: „Stop przemocy wobec kobiet”; „Pytanie do 
rządu, protest kobiet”; „Nie zejdziemy do podziemia”; „Nacjonalizm prowadzi do 
ludobójstwa”.  
 
O godz. 12:49 zgromadzenie zostało oficjalnie rozwiązane, a część osób 

uczestniczących przeszła pod Galerię Kordegarda, gdzie do rozpoczęcia 

zgromadzenia przygotowywali się Stowarzyszenie Demokratyczna RP oraz 

Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji.  

 
Zgromadzenia organizowane przez Stowarzyszenie Demokratyczna RP 

i Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji 

Widoczne były flagi: Obywateli RP, Polski i Unii Europejskiej oraz transparenty z 
napisami: „Jest konstytucja, nie możecie wszystkiego”; „Za hasła w Warszawie, ONR 
do delegalizacji”; „Neofaszyzm nie przejdzie”; „Nie deptać prawników, co za 
jazgot”; „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy”; „Nie można się bać”; 
„Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”.  
 
Osoby uczestniczące skandowały następujące hasła: „Nie dla faszyzmu”; „Tak dla 
demokracji”; „Nie dla nacjonalizmu”; „Nacjonalizm to zaraza”; „A na drzewach 
oczywiście nadal będą rosły liście”; „Stop faszystom”; „Nacjonalizm w szkołach nie 
przejdzie”; „Sierp i młot”; „Nacjonalizm precz ze szkoły”; „ONR to zbiór zer”.  
 
Część osób uczestniczących trzymała białe kwiaty. W trakcie zgromadzenia 
odśpiewano hymn Polski.  
 
Ok. godz. 14:00 do manifestujących zbliżyła się osoba skandująca hasła: „Precz z 

komuną!”. Niektórzy przechodnie (kilka osób w ciągu całej obserwacji) wyrażało się 

wulgarnie i niepochlebnie na temat manifestujących oraz spluwało na ziemię. 

 

Komunikat o rozwiązaniu zgromadzenia padł o godz. 14:46.  

 

Zgromadzenie organizowane przez Komitet Obrony Demokracji 

Podczas zgromadzenia śpiewano teksty o charakterze żartobliwym i biesiadnym.  

Widoczne były flagi Komitetu Obrony Demokracji Mazowsze. 
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Zabezpieczenie zgromadzeń  

 
Wszystkie zgromadzenia były zabezpieczane łącznie bezpośrednio przez około 35 - 
40 policjantów. 
 

Od skrzyżowania ulic Trębackiej i Krakowskie Przedmieście, co około 20 metrów 
rozstawiona była para funkcjonariuszy. Około 14 policjantów stało bezpośrednio przy 
zgromadzeniach (byli rozmieszczeni parami co kilka metrów, równomiernie wzdłuż 
ogrodzenia Pałacu Prezydenckiego oraz wzdłuż budynku Ministerstwa Kultury oraz 
przy krawędzi jezdni).  
 

 
 
 

 
 
 
Na ul. Ossolińskich odnotowano 4 wozy policyjne.  
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Przed Kościołem Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 
odnotowano 2 policyjne transportery. Kolejny był zaparkowany przy ulicy Trębackiej.  
 
 

 
 
 
Funkcjonariusze wyposażeni byli w standardowy sprzęt, ubrani byli w mundury 
zwykłe, letnie, na które – w większości - mieli założone odblaskowe kamizelki. 
Policjanci nie nosili znaków identyfikacji indywidualnej.  
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Funkcjonariusze Policji reagowali na wezwania organizatorów o wyprowadzenie osób 
zakłócających zgromadzenia. Zauważono przypadki legitymowania 6 osób. 
Obserwatorzy w jednym przypadku usłyszeli od policjantów, że powodem może być 
„podejrzenie próby zakłócania zgromadzenia”.  
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V. WNIOSKI 
W ocenie Amnesty International wszystkie obserwowane zgromadzenia były 
pokojowe. Zgromadzenia nie były w żaden sposób zakłócane. Nie zaobserwowano 
żadnych aktów przemocy i użycia siły zarówno ze strony osób uczestniczących, jak i 
funkcjonariuszy Policji.  
 

Stowarzyszenie Amnesty International 

pl. Lelewela 8 

01-624 Warszawa 

 

 

Zdjęcia: prawa autorskie Amnesty International 

 

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować na adres: zgromadzenia@amnesty.org.pl 

 

mailto:zgromadzenia@amnesty.org.pl

