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.
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, które
zyskały na znaczeniu w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, która
weszła w życie 2 kwietnia 2017 r., jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń
przez policję.
Natomiast niniejszy raport (kolejny raport cząstkowy w ramach prowadzonego projektu)
przedstawia wyniki obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu 10 lutego 2018
r. w Warszawie. Informacje o obecności obserwatorów Amnesty International podczas
zgromadzeń 10 lutego 2018 w okolicach Krakowskiego Przedmieścia zostały wysłane
do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz organizatorów zgromadzeń.

II.

CZAS i OBSZAR OBSERWACJI

Niniejszy raport przedstawia wyniki obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu
10 lutego 2018 r. w Warszawie. Tego dnia obserwatorzy/ki Amnesty International
monitorowali przebieg zgromadzeń w Warszawie w godzinach 18.55 – 21.15 na
obszarze między Placem Piłsudskiego wzdłuż ul. Wierzbowej i ul. Senatorskiej do
Kolumny Zygmunta oraz między Placem Zamkowym/Kolumną Zygmunta wzdłuż
Krakowskiego Przedmieścia, do Skweru Twardowskiego/ul. Karowej i ul. gen. Michała
Tokarzewskiego-Karaszewicza. Obserwatorzy byli oznakowani za pomocą identyfikatorów
oraz żółtych, widocznych kamizelek z napisem „Obserwator” lub „Obserwatorka”. Zespół

obserwatorów liczył 11 osób. Raport opiera się wyłącznie na raportach oraz zdjęciach
i materiałach filmowych obserwatorów uczestniczących w przedmiotowej obserwacji.

III.

OBSERWOWANE ZGROMADZENIA

Obserwacja Amnesty International w w/w czasie i miejscu dotyczyła następujących
zgromadzeń:
1. Zgromadzenie cykliczne, zgłoszone na okres od maja 2017 do kwietnia 2020,
10 dnia każdego miesiąca w godz. 6:00 – 22:00, w celu oddania hołdu ofiarom
katastrofy w Smoleńsku, od ul. Świętojańskiej przez pl. Zamkowy, po ul. Krakowskie
Przedmieście do ul. Karowej w Warszawie.
oraz kontrdemonstracje wobec zgromadzenia cyklicznego:
2. Zgromadzenie spontaniczne organizowane przez Obywateli RP, początkowo
stacjonarne, następnie ruchome, pod nazwą Kontrmiesięcznica Obywateli RP, według
informacji umieszczonych na portalu społecznościowym Facebook (w tzw. wydarzeniu,
organizowanym przez Obywateli RP) zaplanowane na godz. 19:00 – 21:00 na Placu
Piłsudskiego z późniejszym przemarszem na Plac Zamkowy. Zgromadzenie to nie zostało
notyfikowane i informacja o nim nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta st. Warszawa.
3. Zgromadzenie organizowane przez Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji zgromadzenie spontaniczne - na skwerze ks. Twardowskiego przed pomnikiem
B. Prusa u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście i Karowa.
Należy zaznaczyć, że Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji na dzień 10 lutego
zgłosiło również zgromadzenia:
•

w godz. 15.00 - 22.00, u zbiegu ulic Karowej i Krakowskiego Przedmieścia,
od strony pomnika Bolesława Prusa w Warszawie.

Zgromadzenie zostało zakazane zarządzeniem zastępczym wojewody mazowieckiego
z 10 lutego 2018 r. WSO-I.6110.1.6.2018, w którym wojewoda wskazał, że w tym
samym miejscu i czasie odbędzie się zgromadzenie cykliczne związane z oddaniem
hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku. Wojewoda powołał się na informację
Komendy Stołecznej Policji, zgodnie z którą odbycie zgromadzeń
w miejscu i czasie zgromadzenia cyklicznego "stwarza realne zagrożenie
bezpieczeństwa i porządku publicznego."

W dniu 10 lutego 2018 r. organizator oraz Prezydent m.st. Warszawy złożyli
odwołania od zarządzenia wojewody do Sądu Okręgowego w Warszawie,
argumentując, że zaskarżone zarządzenie jest bezprawne, ponieważ prawo
o zgromadzeniach nie przewiduje możliwości zakazania zgromadzeń uproszczonych.
Sąd uchylił zarządzenie wojewody jako wydane bez podstawy prawnej.
•

w godz. 8:00 – 22:00, przed Gmachem Kordegarda na ul. Krakowskie
Przedmieście.

Zgromadzenie zostało zakazane zarządzeniem zastępczym wojewody mazowieckiego
z 10 lutego 2018 r. WSO-I.6110.1.8.2018, w którym wojewoda wskazał, że w tym
samym miejscu i czasie odbędzie się zgromadzenie cykliczne związane z oddaniem
hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku. Wojewoda powołał się na informację
Komendy Stołecznej Policji, zgodnie z którą odbycie zgromadzeń w miejscu i czasie
zgromadzenia cyklicznego "stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa i porządku
publicznego."
W dniu 10 lutego 2018 r. organizator oraz Prezydent m.st. Warszawy złożyli
odwołania od zarządzenia wojewody do Sądu Okręgowego w Warszawie,
argumentując, że zaskarżone zarządzenie jest bezprawne, ponieważ prawo
o zgromadzeniach nie przewiduje możliwości zakazania zgromadzeń uproszczonych.
Sąd uchylił zarządzenie wojewody jako wydane bez podstawy prawnej.

IV.

GŁÓWNE OBSERWACJE

A. CHARAKTERYSTYKA, ZABEZPIECZENIE ORAZ PRZEBIEG ZGROMADZEŃ

1. Zgromadzenie cykliczne
Zgromadzenie ruchome na trasie: Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela
(marsz uformował się ok. godz. 20.05) – ul. Świętojańska – Plac Zamkowy (ok. godz.
20:15 czoło marszu znajdowało się na wysokości Kolumny Zygmunta) ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Trębackiej 20:28) – Pałac Prezydencki (godz.
20:37).
Ze względu na dużą liczbę osób uczestniczących oraz utrudnienia
w przemieszczaniu się z powodu zabezpieczenia zgromadzenia metalowymi
barierkami, kordonami policjantów ustawionych wzdłuż barierek po obu ich stronach
oraz zasłonięciem czoła marszu wysokimi i szerokimi transparentami (co w znacznym
stopniu utrudniało widoczność), obserwatorzy nie byli w stanie oszacować dokładnej

liczby osób uczestniczących w zgromadzeniu.
Marsz zaczął formować się około godz. 20.05. Osoby, które wyszły z Bazyliki
Archikatedralnej oraz osoby zgromadzone przed Bazyliką i na Placu Zamkowym
zaczęły przemieszczać się w kierunku Pałacu Prezydenckiego.
O godz. 20.37 czoło marszu doszło pod Pałac Prezydencki. Duże banery zasłaniające
przednią część marszu zostały ustawione przy ul. Ossolińskich, co spowodowało
odseparowanie uczestników zgromadzenia Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie
w Akcji.
Zgromadzenie cykliczne zostało rozwiązane przez organizatora na kilka minut przed
21:00.
Zabezpieczenie zgromadzenia
Służbami obecnymi na zgromadzeniu były: oddziały policji w umundurowaniu
służbowym, funkcjonariusze w ubraniach cywilnych z kamizelkami odblaskowymi
„Policja”, funkcjonariusze wyłącznie w ubraniach cywilnych, funkcjonariusze BOR;
straż marszu w kamizelkach żółtych i pomarańczowych z napisem „Służba
porządkowa PIS”. Umundurowani funkcjonariusze policji nosili typowe, zimowe
umundurowanie i standardowe wyposażenie. W większości nie nosili znaków
identyfikacji indywidualnej. Obserwatorzy nie byli w stanie precyzyjnie określić
łącznej liczby policjantów zabezpieczających zgromadzenie.
Całość trasy przemarszu zgromadzenia cyklicznego wydzielały metalowe barierki,
wzdłuż których ustawieni byli funkcjonariusze policji, co około dwa metry lub bliżej
(w
szyku
zwartym)
na
obszarach
potencjalnej
styczności
z kontrdemonstrantami, tj. na wysokości ul. Senatorskiej i Kolumny Zygmunta czy
Skweru Hoovera. Przejście obok zgromadzenia cyklicznego - wzdłuż ustawionych
barierek - nie było możliwe na obszarze od ul. Trębackiej w kierunku Pałacu
Prezydenckiego do ul. Ossolińskich, ze względu na kolejne barierki ustawione
w poprzek Krakowskiego Przedmieścia.
Umundurowani funkcjonariusze policji szli na czele marszu zgromadzenia
cyklicznego oraz tworzyli asystę kroczącą po obu stronach marszu (wewnątrz obszaru
wydzielonego barierkami).
W kilku miejscach, wzdłuż trasy zgromadzenia były ustawione blokady (ul. Miodowa,
Krakowskie Przedmieście 27, Kino Kultura, ul. Kozia) w postaci kordonów Policji,
które uniemożliwiały przejście uczestnikom kontrdemonstracji i zwykłym
przechodniom.

W rejonie tych blokad zbierały się również rezerwowe oddziały Policji.

Zdjęcie: Barierki rozstawione wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia. Widok na
Krakowskie Przedmieście ze skweru Hoovera, godz. 20:34

Zdjęcie: Przejście zgromadzenia cyklicznego, widok na Krakowskie Przedmieście ze
skweru Hoovera, godz. 20:37.

Wozy policyjne ustawione były przy ul. Trębackiej, Bednarskiej (na tyłach skweru
Hoowera), Tokarzewskiego-Karaszewicza i Karowej.

Zdjęcie: Wozy policyjne przy zjeździe ze skweru Hoovera na Bednarską. Widok w stronę
Pałacu Prezydenckiego, godz. 20:49

Zdjęcie: wozy policyjne na Krakowskim Przedmieściu, widok z rogu Karowej
i Krakowskiego Przedmieścia, w kierunku Uniwersytetu Warszawskiego, godz. 21:07

2. Zgromadzenie Obywateli RP
Początkowo zgromadzenie miało charakter stacjonarny, odbywało się na Placu
Piłsudskiego. O godzinie 18:55 uczestniczyło w nim około 60 osób. O godz. 19.05
liczba ta wzrosła do około 100.
O godz. 19:14 z Placu Piłsudskiego uczestnicy rozpoczęli przemarsz - ul. Wierzbową,
a następnie ul. Senatorską do Kolumny Zygmunta (godz. 19:26), wokół której zaczęli
się gromadzić.
Osoby zebrane na Placu Piłsudskiego trzymały flagę obywateli RP oraz transparent
widoczny na zdjęciu poniżej (Nie dla kłamstwa, Nie dla obelg i pomówień, Nie dla
pomników, Tak dla odpowiedzialności za słowo, Tak dla prawdy i tolerancji, Tak dla
godności i wolności).

Zdjęcie: transparent, Plac Piłsudskiego, godz. 18:58
Pod Kolumną Zygmunta widoczne były dodatkowo banery z napisami: „Mamy prawo
tutaj stać”; „Obywatele RP”; „Jeżeli stanę przed wyborem, Naród czy Prawda, Naród
czy Wolność, Wybieram Prawdę i Wolność - Tomas Venclowa”.
Część uczestników trzymała białe róże.
Wznoszone były okrzyki „Idziemy po prawo i sprawiedliwość”; Wolność, równość,
demokracja”.

O godz. 19:10 (na Placu Piłsudskiego) oraz o godz. 20:17 (na Placu Zamkowym)
odśpiewano hymn narodowy. Podczas śpiewania hymnu narodowego na Placu
Zamkowym, w kierunku śpiewającego hymn przewodniczącego zgromadzania
przemieściło się dwóch, a następnie kolejnych dwóch policjantów, którzy usiłowali
zabrać mu mikrofon bądź wyprowadzić z otaczającego go tłumu. Jednocześnie wśród
demonstrujących pojawili się kolejni funkcjonariusze. Demonstranci starali się nie
dopuścić funkcjonariuszy do przewodniczącego otaczając go szczelniej, a następnie
zaczęli siadać na ziemi. Funkcjonariusze wycofali się.
Opisana wyżej interwencja Policji nie była poprzedzona żadnymi wezwaniami ze strony
funkcjonariuszy.
Podczas zgromadzenia przewodniczący kilkakrotnie podawał komunikaty porządkowe,
wzywając do działania bez przemocy i z poszanowaniem godności innych osób.
O godz. 20:30 przewodniczący rozwiązał zgromadzenie i wezwał do pokojowego
rozejścia się.
Zabezpieczenie zgromadzenia
Na Placu Piłsudskiego, zgromadzenie zabezpieczone było przez około 15 policjantów,
rozporoszonych na placu (2 funkcjonariuszy filmowało przebieg zgromadzenia).
Podczas przemarszu zgromadzenia policjanci szli w asyście kroczącej, oddzielając
protestujących od ulicy (przemarsz odbywał się chodnikiem).

Zdjęcie: Zabezpieczanie marszu przez policję, godz. 19:24

Przy ul. Ossolińskich znajdowało się 14 radiowozów; za którymi stało kilkudziesięciu
policjantów. Przy ul. Senatorskiej znajdowało się kilka radiowozów oraz kilkudziesięciu
policjantów stojących w dwóch kordonach.
Przy Kolumnie Zygmunta policjanci ustawieni byli w kordon zwarty, wzdłuż barierek
odgradzających trasę przemarszu zgromadzenia cyklicznego. Dodatkowo część
funkcjonariuszy ustawiona była w kordon rozczłonkowany, otaczający zgromadzonych,
a część stała pomiędzy zgromadzonymi.
Przy Placu Zamkowym ustawionych było 15 radiowozów.

Zdjęcie: Oddział policji w pobliżu Placu Zamkowego, godz. 19:28

Zdjęcie: Funkcjonariusze policji wśród protestujących, godz. 20:14

Funkcjonariusze policji nosili typowe zimowe umundurowanie i standardowe
wyposażenie, w większości nie nosili znaków identyfikacji indywidualnej.

3. Zgromadzenie Obywateli Solidarnie w Akcji
Zgromadzenie spontaniczne, stacjonarne, przy zbiegu ulic Karowa i Krakowskie
Przedmieście przed Skwerem Twardowskiego.
Początkowo, w godz.18:55 - 19:30 w zgromadzeniu uczestniczyło kilkanaście osób,
następnie ok. 50-u o godz. 20:11 i 60-80-u o godz. 21:00.
Uczestnicy trzymaki duże banery z napisami „KAIN”; „Patrioci nie łamią konstytucji”
oraz flagi Polski i Unii Europejskiej. Organizatorzy rozdawali zgromadzonym naklejki.

Zdjęcie: Uczestnicy zgromadzenia Obywateli Solidarnie w Akcji, godz. 19.01

Zdjęcie: Stolik organizatorów demonstracji, godz. 19:34

Uczestnicy zgromadzenia trzymali również czerwony baner z sierpem i młotem
w gwiaździstym kole; zielony baner z symbolem falangi; baner ze swastyką i kolorami
flagi Trzeciej Rzeszy oraz baner z logo partii Prawo i Sprawiedliwość, które następnie
około godz. 19.00 podarli.

Zdjęcie: Osoby uczestniczące w zgromadzeniu niszczą banery, godz. 19:01

Zgromadzeni wznosili następujące okrzyki i hasła: „Kłamca”; „Wolność, równość,
demokracja”; "Idziemy po prawo i sprawiedliwość”; „Będziesz siedział”; „Kain”.
Podczas oczekiwania na przybycie marszu zgromadzenia cyklicznego pod Pałac
Prezydencki, organizatorzy stali na drabinach.

Zdjęcie: Oczekiwanie uczestników zgromadzenia Obywateli Solidarnie w Akcji na
przybycie marszu zgromadzenia cyklicznego pod Pałac Prezydencki, godz. 20:53

Organizatorzy tuż przed przybyciem zgromadzenia cyklicznego pod Pałac Prezydencki
ogłosili, że wyłączają nagłośnienie. Podczas przemowy Jarosława Kaczyńskiego używali
megafonów (osoby uczestniczące wznosiły okrzyki „Kłamca”). Podczas modlitw
uczestników zgromadzenia cyklicznego zachowywali ciszę.
Po zakończeniu zgromadzenia cyklicznego organizatorzy zgromadzenia Obywateli
Solidarnie w Akcji wygłosili przemówienia i rozwiązali zgromadzenie o godz. 22:00.
Uczestnicy zaczęli się rozchodzić.
Około godz. 20:10 na obszarze zgromadzenia pojawili się mężczyźni oznaczeni
symbolami narodowymi. Próbowali wejść w słowną interakcję z uczestnikami
zgromadzenia.

Zdjęcie: Jedna z interakcji między mężczyznami oznaczonymi symbolami narodowymi
a strażą demonstracji, godz. 20:24
Zabezpieczenie zgromadzenia
Funkcjonariusze policji mieli na sobie standardowe, zimowe umundurowanie, byli
wyposażeni w standardowy sprzęt, w większości nie nosili znaków identyfikacji
indywidualnej.
Na wysokości skrzyżowania ul. Krakowskie Przedmieście z ulicami Karowa oraz
Ossolińskich rozstawieni byli policjanci w szyku zwartym, a za nimi dwa rzędy wozów
policyjnych oraz metalowe barierki, które stanowiły zabezpieczenie zgromadzenia
cyklicznego. Obserwatorzy i obserwatorki w kulminacyjnym momencie (godz. 21:00)
zauważyli około 150 policjantów oraz co najmniej 20 wozów policyjnych.

Zdjęcie: Blokada na ul. Krakowskie Przedmieście i Karowej, godz. 18:57

Zdjęcie: Funkcjonariusze policji ustawieni przed samochodami i barierkami u zbiegu
ulic Krakowskie Przedmieście i Karowa, godz. 19:20
Odnotowali również oddziały policji i wozy policyjne przy ul. Tokarzewskiego Karaszewicza, pod pomnikiem Bolesława Prusa, przy ul. Królewskiej i przy Placu
Piłsudskiego.

Zdjęcie: Oddział policji od strony Placu Piłsudskiego, godz.18:55

Zdjęcie: Wozy policyjne od strony Placu Piłsudskiego, godz. 18:55

Zdjęcie: Oddziały policji przy pomniku Bolesława Prusa, godz. 19:46

Obserwatorzy zauważyli kilkanaście przypadków legitymowania uczestników
zgromadzenia przez policję. Policjanci zazwyczaj w kilkuosobowej grupie otaczali osobę
legitymowaną.
Zaobserwowano
przypadki
legitymowania
demonstrujących
w związku z zaprezentowanymi i podartymi banerami: czerwonego z sierpem i młotem
w gwiaździstym kole, zielonego z falangą, i kolejnego ze swastyką i flagą Trzeciej Rzeszy
oraz baneru z logo Prawa i Sprawiedliwości. Policja po wylegitymowaniu osób, które
trzymały i podarły w/w banery poprosiła o rozłożenie ich na ziemi dla celów dowodowych.

Zdjęcie: Procedura legitymowania jednego z demonstrujących, godz. 19:11

Zdjęcie: Dokumentowanie banerów przez policję, godz. 19:21

Kolejne zaobserwowane przypadki legitymowania osób dotyczyły opisanej wyżej grupy
mężczyzn oznaczonych symbolami narodowymi, która dołączyła do uczestników
zgromadzenia ok. godz. 20:31. Około godz. 20:35, po tym jak zaczęli oni wznosić
okrzyki „Śmierć wrogom ojczyzny”, policja ich otoczyła, odprowadziła na bok i zostali
oni wylegitymowani.

Zdjęcie: Legitymowanie mężczyzn oznaczonych symbolami narodowymi, godz. 20:38

KONTAKT MIĘDZY UCZESTNIKAMI ZGROMADZENIA CYKLICZNEGO
A UCZESTNIKAMI POZOSTAŁYCH ZGROMADZEŃ
Zarówno uczestnicy zgromadzenia cyklicznego, jak i osoby kontrdemonstrujące były od
siebie w zasięgu wzroku i słuchu tylko częściowo. Cała trasa marszu zgromadzenia
cyklicznego odgrodzona była metalowymi barierkami, wzdłuż których po obu stronach
rozstawieni byli policjanci. W niektórych miejscach na trasie marszu (np. skrzyżowanie
ul. Koziej i Trębackiej, przy Kinie Kultura) zauważono większe grupy policjantów.
Dodatkowo, zgromadzenie cykliczne dysponowało wysokimi banerami, które
uniemożliwiały widoczność, zasłaniając grupę uczestników idących na przodzie marszu.
Uczestnicy zgromadzenia cyklicznego i kontrdemonstracji Obywateli RP byli dla siebie
widoczni i słyszalni jedyni w obszarze nieograniczonym blokadami. Pierwsza blokada
uniemożliwiająca kontrdemonstrantom i przechodnim dalsze przemieszczanie się
w kierunku Pałacu Prezydenckiego była ustawiona na wysokości ul. Krakowskie
Przedmieście 27. W tym miejscu, o godz. 20.19 zaobserwowano trzy osoby z flagą Polski
i transparentem „KRZYŻ NAJWAŻNIEJSZYM UPAMIĘTNIENIEM OFIAR TRAGEDII
SMOLEŃSKIEJ”. Funkcjonariusze stojący w pobliżu nie utrudniali rozwinięcia
transparentu.
Na wysokości Kolumny Zygmunta, kontrdemonstranci nie mogli podejść do
zgromadzenia cyklicznego na bliską odległość - byli od niego oddzieleni metalowymi
barierkami, wzdłuż barierek stał pojedynczy kordon Policji.
W przypadku zgromadzenia Obywateli Solidarnie w Akcji, jego uczestnicy nie mieli
możliwości podejścia do zgromadzenia cyklicznego. Byli odgrodzeni kordonem Policji,
wozami policyjnymi oraz metalowymi barierkami ustawionymi w odległości
kilkudziesięciu metrów od zgromadzenia cyklicznego. Mogli słyszeć przemowy
wygłaszane w ramach zgromadzenia cyklicznego. Zaobserwowano brak równowagi mocy
nagłośniania - okrzyki zgromadzenia Obywateli Solidarnie w Akcji były bardzo słabo
słyszalne dla uczestników zgromadzenia cyklicznego. Duże banery trzymane przez
uczestników zgromadzenia cyklicznego uniemożliwiały wzajemny kontakt wzrokowy.

Zdjęcie: Uczestnicy zgromadzenia Obywateli Solidarnie w Akcji w oczekiwaniu na
zgromadzenie cykliczne, godz. 20:32
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•

Wszystkie obserwowane zgromadzenia były pokojowe. Nie zaobserwowano użycia
siły w stosunku do osób uczestniczących ze strony funkcjonariuszy Policji.

•

Ustawienie barierek odcinających dostęp do Pałacu Prezydenckiego
uniemożliwiało przebieg kontrdemonstracji, która byłaby w zasięgu wzroku
i słuchu demonstrujących.
Międzynarodowy standard wolności zgromadzeń jasno wskazuje, że jeśli przepisy
prawa regulują kwestie zgromadzeń równoległych, nie powinny one zawierać
automatycznego zakazu organizowania zgromadzeń w tym samym miejscu
i czasie. W sytuacji, gdy w tym samym lub w zbliżonym miejscu organizowanych
jest kilka zgromadzeń, należy, w drodze dialogu ze wszystkimi stronami,
wypracować rozwiązania, które pozwolą na pokojowe przeprowadzenie
demonstracji i kontrdemonstracji, które znajdują się od siebie w zasięgu słuchu
i wzroku.

•

Zaniepokojenie Amnesty International budzi wydanie zarządzeń zastępczych
przez wojewodę mazowieckiego zakazujących zgromadzeń Stowarzyszenia
Obywatele Solidarnie w Akcji oraz Stowarzyszenia na rzecz Demokracji TAMA
(zgromadzenia te ostatecznie nie odbyły się – odbyło się jedynie opisane wyżej
zgromadzenie spontaniczne Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji), mimo
iż ustawa Prawo o zgromadzeniach nie przewiduje takiej możliwości dla

zgromadzeń zgłoszonych w trybie uproszczonym, co było już wskazywane
w orzeczeniach Sądu Okręgowego w Warszawie uchylających zakazy wojewody
mazowieckiego wydane w stosunku do zgromadzeń w/w stowarzyszeń w okresie
maj 2017 r. – styczeń 2018 r.
Dodatkowo podkreślić należy, że zarządzenia wojewody zostały wydane
w czasie, który uniemożliwiał skuteczne odwołanie się od nich do sądu. Taka
praktyka stosowania ustawy Prawo o zgromadzeniach skutkuje pozbawieniem
organizatorów zgromadzeń możliwości korzystania zarówno z wolności
zgromadzeń, jak i prawa do skutecznego środka odwoławczego.
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