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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.
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 zgromadzenia, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2018 r.
w Warszawie.
II. CZAS i OBSZAR OBSERWACJI
Niniejszy raport przedstawia wyniki obserwacji prowadzonej w dniu 1 sierpnia 2018 r.
w godz. 16:30 – 19:30 w Warszawie. Obserwatorzy/ki nie byli oznakowani. Zespół
obserwatorów liczył 12 osób. Raport opiera się wyłącznie na raportach oraz zdjęciach
i materiałach filmowych obserwatorów uczestniczących w przedmiotowej obserwacji.
W części raportu prezentującej wnioski wyraźnie zaznaczamy fragmenty, w których
odnosimy się do informacji, których nie możemy potwierdzić na podstawie naszej
obserwacji, a pochodzących z uzasadnienia decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia.
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III. OBSERWOWANE ZGROMADZENIE
Obserwacja Amnesty International w w/w czasie i miejscu dotyczyła zgromadzenia
zgłoszonego na dzień 1 sierpnia 2018 r. w godz. 17.00 – 19:30 w Warszawie, na
R. Dmowskiego z planowaną trasą przejścia ulicami Al. Jerozolimskie, Nowy Świat,
Krakowskie Przedmieście na Pl. Zamkowy, zwane przez organizatorów VII Marszem
Powstania Warszawskiego.
Zgodnie z wydarzeniem ogłoszonym na portalu społecznościowym Facebook,
organizatorem VII Marszu Powstania Warszawskiego byli Stowarzyszenie „Marsz
Niepodległości” i „Polska Niepodległa”, jednak w końcowej części zgromadzenia jako
jeden z przemawiających głos zabrał p. Tomasz Dorosz z ONR, który zaczął swą
wypowiedź od słów „Powiem parę zdań w imieniu organizatora - Obozu NarodowoRadykalnego”.

IV. GŁÓWNE OBSERWACJE
A. CHARAKTERYSTYKA, ZABEZPIECZENIE ORAZ PRZEBIEG ZGROMADZENIA
Miejsce i trasa przemarszu
Zgromadzenie ruchome, przemieszczające się według zgłoszonej trasy –
z R. Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, ul. Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście do
Pl. Zamkowego.
Na Rondzie Dmowskiego, przed oficjalnym rozpoczęciem zgromadzenia uczestnicy
gromadzili się na jezdni i częściowo na chodnikach. Podczas fazy ruchomej
zgromadzenie przemieszczało się Alejami Jerozolimskimi, głównie jezdnią.
Po rozwiązaniu zgromadzenia i odblokowaniu przez Policję lewego chodnika przy
ul. Nowy Świat, uczestnicy kontynuowali marsz tym chodnikiem wzdłuż ul. Nowy Świat
i Krakowskie Przedmieście na Pl. Zamkowy.
Przed oficjalnym rozpoczęciem zgromadzenia
Od godz.16.30. obserwowano gromadzenie się uczestników marszu na i wokół Ronda
Dmowskiego.
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Zdjęcie: gromadzący się ludzie wokół Ronda Dmowskiego, godz. 16:48

O godzinie 16:59 kilkanaście osób odpaliło race dymne. Obserwatorzy nie
zaobserwowali reakcji ze strony Policji.

Zdjęcie: Rondo Dmowskiego, godz. 16:59
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Część zgromadzonych osób zaczęła rozchodzić się po tzw. „minucie ciszy” rozpoczętej
o godz. 17.00 dźwiękiem syren, stanowiącej oficjalną część obchodów
upamiętniających osoby poległe w Powstaniu Warszawskim (nie była to część
obserwowanego zgromadzenia).

Zdjęcie: minuta ciszy, godz. 17:00

Po rozpoczęciu zgromadzenia
Przewodniczący otworzył zgromadzenie ok. godz. 17:03, dopiero po wyłączeniu syren,
odpalone uprzednio race wygasły w przeciągu około dwóch minut. Tuż po tym
przewodniczący przy użyciu systemu nagłośnieniowego poinformował o zakazie
stosowania środków pirotechnicznych i konieczności zachowania zgodnego z prawem.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego i modlitwie marsz ruszył Al. Jerozolimskimi (godz.
17.10).
Na czele marszu ustawieni byli: wozy policyjne, samochód Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawa, straż marszu, grupa rekonstrukcyjna, wóz
z nagłośnieniem i przewodniczącym zgromadzenia.
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Zdjęcie: Czoło marszu, godz. 17:08
Przewodniczący od momentu rozpoczęcia zgromadzenia przemawiał do jego
uczestników, osoby uczestniczące skandowały następujące hasła: „Jedna kula, jeden
Niemiec”; „Cześć i chwała bohaterom”; „Narodowe Siły Zbrojne NSZ”; „Bóg, honor
i ojczyzna”; „To my, to my Polacy”; „Niech żyje Armia Krajowa”; „Duma, duma,
narodowa duma”, „Polska walcząca, Warszawa walczy do końca”; „Śmierć wrogom
ojczyzny”; „Ceną była śmierć za wolności smak”; „63 dni chwały. Pamiętamy”; „Zawsze
w pamięci żołnierze wyklęci”; „Nie czerwona, nie tęczowa tylko Polska narodowa”;
„Biało-czerwone to barwy niezwyciężone”.
Osoby uczestniczące trzymały flagi ONR, Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu
Narodowego, Warszawy, Polski (niektóre miały na sobie symbol Polski Walczącej) i flagę
Węgier. Widoczne były banery „Każdy pocisk, jeden Niemiec”; „ONR: przyszłość należy
do nas, dołącz do nas teraz”; „Tusk, Gronkiewicz, za przekręty do pudła”; „Cześć
i chwała harcerzom z Zielonki”.
Osobom uczestniczącym rozdawano naklejki ze znakiem Polski Walczącej i podpisem
„Przeciw faszyzmowi” (na trasie przemarszu pojawił się też baner zwisający z okien
kamienicy z tym samym symbolem i napisem). Wiele osób uczestniczących nosiło opaski
z barwami polskimi i symbolami Polski Walczącej na ramieniu bądź zielone opaski ze
znakiem falangi.
Na koszulkach części osób uczestniczących zaobserwowano znaki Polski Walczącej,
Żołnierzy Wyklętych, krzyż celtycki oraz napisy: „Śmierć wrogom ojczyzny”; „goodnight
left side”; „gliwiccy patrioci”; „Polska bez Michnika i Wyborczej”, „Narodowe Siły
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Zbrojne”; „Organizacja wojskowa Związek Jaszczurczy”, „DEFEND WHITE EUROPE”
wraz z rysunkiem karabinu.
Wśród osób uczestniczących znajdowali się motocykliści nastawiający silniki na wysokie
obroty, co powodowało głośny hałas. Zaobserwowano około 30 osób w pomarańczowych
kamizelkach straży marszu oraz około 4 osób prowadzących kwestę na rzecz marszu.

Zdjęcie: samochód organizatora zgromadzenia

Zdjęcie: uczestnicy zgromadzenia podążający za samochodem organizatora,
godz. 17:09
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Od ok. godz. 17:22 obserwatorzy słyszeli podawane przez głośniki informacje o
możliwości rozwiązania zgromadzenia (w tym słowa przewodniczącego „próbują
rozwiązać nasze zgromadzenie”), a później o rozwiązaniu zgromadzenia (w tym
informację przewodniczącego, że przedstawiciel miasta nie podał dlaczego chcą
rozwiązać zgromadzenie, tylko, że „naruszyliśmy prawo” i, że taka decyzja bez
uzasadnienia jest nielegalna).1

Zdjęcie: czoło marszu dochodzi do Ronda De Gaulle’a, widoczny samochód
BBiZK, godz. 17:20
Przez kolejne minuty Policja wielokrotnie powtarzała komunikat o następującej treści:
“Uwaga, uwaga, tutaj Policja. Policja informuje, że decyzją urzędu miasta zgromadzenie
zostało rozwiązane [...] Prosimy o opuszczenie miejsca rozwiązanego zgromadzenia
i zachowanie zgodne z prawem”.
Wyżej opisane komunikaty zostały przyjęty gwizdami. Część uczestników zaczęła
skandować hasła: „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną
hołotę” oraz „Policyjna prowokacja”, „Znajdzie się kij na waltzerowski ryj”.
Przewodniczący apelował do uczestników zgromadzenia o nierozchodzenie się,
zachowanie spokoju, stawianie biernego oporu oraz nienaruszanie nietykalności
policjantów. Uczestnicy zgromadzenia zaczęli wznosić okrzyki pod adresem Policji: „Jak
wam nie wstyd”, „Rzućcie pały, chodźcie z nami” oraz pod adresem Prezydent miasta:
„Zostaw ulice, oddaj kamienice”; „Zostajemy”; „Dojdziemy”; „Polska to my, a nie

1

W akapicie pierwszym i drugim, w wyniku uwag zgłoszonych przez obserwatorów zgromadzenia, zmieniono odpowiednio zdanie drugie i pierwsze w stosunku do pierwotnie

opublikowanej wersji raportu.
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Hanka i jej psy”; „Hanka precz”. Organizatorzy puszczali powstańcze piosenki
z głośników.
W tym czasie część osób uczestniczących w marszu zawraca albo zatrzymuje się,
wyraźnie się od niego odłączając.
O godz. 17:41 funkcjonariusz Policji kilkukrotnie nadał komunikat o treści
„Przewodniczenie zgromadzeniu po jego rozwiązaniu jest wykroczeniem” i ponownie
wezwał do zachowania zgodnego z prawem.
O godz. 17:51 przewodniczący ogłosił zawiązanie nowego zgromadzenia i oznajmił,
że decyzja władz miasta o rozwiązaniu zgromadzenia bez podania uzasadnienia jest
nieważna.
Jednak, w dalszym toku zgromadzenia, osoby przemawiające wielokrotnie podkreślały,
że wciąż jest to VII Marsz Powstania Warszawskiego.
W międzyczasie między zgromadzonymi przejechał samochód BBiZK, przepuszczony
przez Policję i wjechał w ul. Nowy Świat.
W tym samym czasie przewodniczący cały czas przemawiał do zgromadzonych
z platformy samochodowej. O 18.00. do zgromadzonych zaczął przemawiać Krzysztof
Bosak. Podkreślił, że konstytucyjne i obywatelskie prawa zgromadzonych zostały
złamane, ze zgromadzenie „szło bardzo, bardzo spokojnie”, że ani przedstawiciel miasta
ani Policja nie podali przyczyny rozwiązania zgromadzania i że decyzja bez uzasadnienia
jest nieważna. Kilkakrotnie wyzwał do spokojnego zachowania.
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Zdjęcie: okolice Ronda de Gaulle’a godz. 17:50
Około godz. 18:05 Policja udrożniła chodnik po lewej stronie Nowego Światu w kierunku
Krakowskiego Przedmieścia. Uczestnicy rozwiązanego marszu ruszyli chodnikiem,
zabezpieczani asystą kroczącą policji, która pilnowała, aby uczestnicy marszu nie
wchodzili na jezdnię. Dwa duże samochody policyjne ruszyły za tłumem, „zamykając”
demonstrację.
Uczestnicy marszu wznosili okrzyki: „Brawa dla policji”; „Bury, Bury, nasz bohater”;
„Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”; „Cześć i chwała bohaterom”; „Narodowe
Siły Zbrojne, NSZ” oraz „Śmierć wrogom ojczyzny”.
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Zdjęcie: marsz przemieszcza się chodnikiem przy jednoczesnym zabezpieczeniu
jezdni przez asystę kroczącą Policji i samochody policyjne, godz. 18:09

Zdjęcie: marsz przemieszcza się chodnikiem przy jednoczesnym zabezpieczeniu jezdni
przez asystę kroczącą Policji i samochody policyjne, godz. 18:12

O godz. 18:44 marsz dotarł do Placu Zamkowego, po czym nastąpiły liczne
przemówienia. Uczestnicy wznosili hasła: „Dziś idę walczyć, mamo”; „Han pasado”;
„Czołem Wielkiej Polsce”; „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”; „Cześć i chwała
bohaterom”; „Narodowe Siły Zbrojne, NSZ”; „A na drzewach zamiast liści, będą wisieć
komuniści”.
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O godz.19:30 pod Kolumną Zygmunta rozpoczął się koncert, będący ostatnim punktem
zgromadzenia o nieokreślonym statusie (kontynuowanym pomimo decyzji
przedstawicieli miasta o jego rozwiązaniu). Obserwatorzy nie usłyszeli komunikatu
o rozwiązaniu zgromadzenia.

Zdjęcie: Zgromadzenie wokół Kolumny Zygmunta, godz. 18:45

Obserwatorzy/ki nie byli w stanie wskazać dokładnej liczby osób uczestniczących
w zgromadzeniu, szacunkowo w zgromadzaniu uczestniczyło kilka tysięcy ludzi.
W ocenie obserwatorów większość osób rozeszła się po rozwiązaniu zgromadzenia, przy
Rondzie de Gaulle’a. W marszu kontynuowanym po rozwiązaniu zgromadzenia
uczestniczyło około 1000 osób. Wokół Kolumny Zygmunta początkowo zgromadziło się
ok. 800 uczestników marszu, pod koniec zgromadzenia liczba osób uczestniczących
oscylowała wokół 200.

Przebieg zgromadzenia był spokojny, przewodniczący i osoby zabierające głos
wielokrotnie nawoływały do zachowania spokoju i wzywały do nieulegania prowokacji.
Od momentu rozwiązania zgromadzenia język prowadzących się zaostrzył, również
uczestnicy zauważalne częściej skandowali hasła mogące stanowić naruszenie prawa
(na co wskazują hasła skandowane przez uczestników marszu kontynuowanego po
rozwiązaniu zgromadzenia). Nie doszło do interwencji Policji.
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Prawo do kontrdemonstracji
Zaobserwowane kontrdemonstracje odbyły się w trakcie marszu kontynuowanego po
rozwiązaniu zgromadzenia.

1. Około godziny 18:15, na trasie marszu kontynuowanego po rozwiązaniu
zgromadzenia, na chodniku po drugiej (prawej) stronie ulicy (Nowy Świat 44)
zgromadziła się grupa ok. 20 osób z dużym banerem będącym zestawieniem
dwóch zdjęć: zdjęcia defilady niosącej sztandary ze swastyką podczas zjazdu
NSDAP, z podpisem „Nuremberg 1933” i zdjęcia uczestników VI Marszu
Powstania niosących flagę z krzyżem celtyckim, opatrzonego podpisem
„Warszawa 2017”. Na banerze widniał napis „Warszawa zhańbiona”,
zaś kontrdemonstranci skandowali „Warszawa wolna od siekiery”. Policja na
ok. 5 minut uformowała kordon w poprzek chodnika nie pozwalając
uczestnikom marszu ani osobom postronnym podejść bliżej do
kontrmanifestacji, po tym czasie blokada została jednak zniesiona,
a funkcjonariusze
jedynie
otaczali
kontrmanifestację
kordonem,
nie dopuszczając w jej pobliże uczestników marszu.
Kontrdemonstracja była w zasięgu wzroku i słuchu uczestników marszu.

Zdjęcie: kontrdemonstracja otoczona przez Policję, godz. 18:22
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2. Przed Pałacem Prezydenckim, o godz. 18:37, na trasie kontynuowanego po
rozwiązaniu marszu, stał mężczyzna z kartką, na której umieszczone były
słowa Venclovy „Jeśli stoję przed wyborem: naród czy prawda, naród czy
wolność, wybieram prawdę i wolność”. Wokół niego skupionych było kilka
osób.
Grupa usytuowana była w dość znacznej odległości od chodnika, którym
przechodził marsz i w związku z tym była częściowo w zasięgu wzroku osób
uczestniczących w marszu.

3. Na Placu Zamkowym, o godz. 19:10 grupa 5 kontrmanifestantek stojących
ok. 20 metrów od Kolumny Zygmunta zaczęła skandować hasła „Precz
z faszyzmem” i „ONR to zbiór zer”. Grupę otoczył natychmiast kordon
policjantów, kilka metrów dalej ustawiło się w dwuszeregu 10 dodatkowych
funkcjonariuszy. Jednocześnie grupę kontrmanifestantek, wraz z kordonem
policji zaczęli otaczać uczestnicy marszu, krzyczący „Prostytucja”, „Tylko
Polska narodowa”, „Antifa” oraz „Warszawa wolna od kodziarzy”. Ze strony
przemawiających słychać było nawoływania do powrotu uczestników pod
Kolumnę. Jedna z osób otaczających kontrmanifestantki oblała je dwukrotnie
wodą z butelki. Policja nie zareagowała. Kontrmanifestantka zapytała
dwukrotnie otaczających ich funkcjonariuszy, kto nimi dowodzi.
Nie otrzymała odpowiedzi. Otaczający kontrdemonstrantki uczestnicy marszu
wznosili okrzyki „Uderz ją”. Poza kordonem policyjnym stały dwie kobiety,
które również skandowały hasło: „ONR to zbiór zer”. Po utarczkach słownych
z uczestnikami marszu, jedna z nich zdecydowała się przejść za policyjny
kordon do innych kontrmanifestantek po usłyszeniu z tłumu, że dla własnego
bezpieczeństwa powinna to zrobić (kobieta stojąca obok powiedziała
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bezpośrednio do policjantów z kordonu „tu są kodziarze, proszę ich do środka
wpuścić, zaraz wpierdol tu dostaną”).

Zdjęcie: Uczestniczki kontrdemonstracji na Pl. Znakowym otoczone przez
kordon Policji, godz. 19:27
Kontrmanifestantki po rozmowie z jednym z policjantów zdecydowały się
opuścić kordon i oddaliły się w kierunku Krakowskiego Przedmieścia
w towarzystwie policjanta. W tym czasie pojawiły się też dwie osoby z zespołu
antykonfliktowego Policji.

4. Obserwatorzy zauważyli również kilkakrotnie osoby podjeżdżające na rowerach
w pobliże osób zgromadzonych i krzyczące w stronę zgromadzonych hasła tj.
“ONR to zbiór zer”, „faszyści”, a następnie oddalające się.

Zachowania osób uczestniczących, które mogły stanowić naruszenie prawa
Obserwatorzy zwrócili uwagę na kilka kwestii i sytuacji, które mogły stanowić naruszenie
prawa:
1. Przed oficjalnym rozpoczęciem zgromadzenia odpalonych zostało kilkanaście rac
świetlno-dymnych. Zgromadzenie rozpoczęło się w trakcie ich wypalania.
Następnie, na wysokości ul. Kruczej przed samochodem z nagłośnieniem, którym
jechał przewodniczący zgromadzenia, jeden z uczestników odpalił czerwoną
i białą racę dymną.
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Obserwatorzy nie zauważyli reakcji ze strony Policji, ani straży marszu.
Przewodniczący ponowił apel o nieużywanie środków pirotechnicznych, ale nie
wykluczył uczestnika ze zgromadzenia.

Zdjęcie: Jeden z uczestników marszu odpala dwie race dymne – białą
i czerwoną, na pierwszym planie straż marszu, godz. 17:15
2. Zachowanie uczestników zgromadzenia wobec kontrdemonstrantek na Placu
Zamkowym (opisane wyżej).
3. Podczas zgromadzenia skandowano lub umieszczono na banerach hasła, które
mogą stanowić czyn zabroniony (nawoływanie do nienawiści i popełnienia czynu)
np. „Jedna kula, jedna Niemiec”, „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Raz sierpem
i młotem czerwoną hołotę”, „Znajdzie się kij na waltzerowski ryj”, „A na
drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”. Policja i przewodniczący
zgromadzenia nie podjęli żadnej interwencji.
Zabezpieczenie zgromadzenia
Marsz był zabezpieczany przez kilkuset funkcjonariuszy policji. Asysta krocząca
funkcjonariuszy Policji ustawiona była po obu stronach marszu. Dodatkowo chodnikami
po obu stronach marszu szli funkcjonariusze prewencji w grupach po około 30 osób.
Funkcjonariusze nosili typowe letnie umundurowanie, wyposażeni byli w kajdanki, pałki
policyjne i ręczne miotacze gazu, nie nosili znaków identyfikacji indywidualnej. Na trasie
zgromadzenia doszło do dwóch blokad policyjnych – przy wejściu w ul. Nowy Świat i przy
budynku Nowy Świat 44.
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Na ulicach przylegających do trasy przemarszu ustawione były radiowozy i furgonetki
policyjne.

Zdjęcie: tyły Hotelu Novotel, godz. 16:49
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Zdjęcie: ul. Bracka, godz. 17:15
Czoło marszu zabezpieczane było również przez straż marszu (w pomarańczowych
kamizelkach odblaskowych).

Zdjęcie: Straż marszu na czele marszu, godz. 16:59

Zdjęcie: asysta krocząca na czele marszu, godz. 17:17
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Po ogłoszeniu pierwszego komunikatu o możliwości rozwiązania zgromadzenia
(o godz. 17:22) Policja zaczęła formować potrójny kordon w poprzek ulicy na
początku Nowego Światu na wysokości ul. Smolnej w celu zatrzymania dalszego
przemarszu.

Zdjęcie: Potrójny kordon Policji blokujący dostęp do Nowego Światu, 17:26

Zdjęcie: czoło marszu zablokowane przez kordon Policji na Nowym Świecie,
godz. 17:28
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Marsz w kierunku Placu Zamkowego, kontynuowany po rozwiązaniu zgromadzenia
(od godz. 18.05) zabezpieczany był przez asystę kroczącą policji i wozy policyjne
(14 furgonów).

Zdjęcie: marsz przemieszcza się chodnikiem przy jednoczesnym zabezpieczeniu
jezdni przez asystę kroczącą Policji i samochody policyjne, godz. 18:09.

Zdjęcie: Policjanci po prawej stronie Nowego Światu, godz. 18:21
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Na Placu Zamkowym obecnych było niewielu funkcjonariuszy Policji, ok. 30
policjantów stało jednak w podcieniach za kościołem św. Anny, bliżej
ul. Bednarskiej stały też 4 furgonetki policyjne. Wjazd w ul. Podzamcze blokował
pojazd Straży Miejskiej. Od strony ul. Świętojerskiej stał kordon straży marszu.

Zdjęcie: Policjanci i straż marszu na Placu Zamkowym, godz. 19:02

Zdjęcie: Straż marszu na Placu Zamkowym od ul. Świętojerskiej, godz. 18:53
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Obserwatorzy zaobserwowali również zespół antykonfliktowy policji, straż miejską oraz
wozy pogotowia ratunkowego.

V. WNIOSKI AMNESTY INTERNATIONAL

Pokojowy charakter zgromadzenia
Na podstawie zaobserwowanych zdarzeń, w opinii Amnesty International opisane wyżej
zgromadzenie miało charakter pokojowy. Obserwatorzy byli świadkami opisanych wyżej
napięć pomiędzy uczestnikami zgromadzenia a kontrdemonstrantami, co jednak nie
decydowało o utracie pokojowego charakteru zgromadzenia.
Odnosząc się do informacji wskazanych w uzasadnieniu decyzji o rozwiązaniu
zgromadzenia, opisujących zachowania osób agresywnych, w tym atak na samochody
przedstawicieli Urzędu Miasta st. Warszawa, należy podkreślić, że obserwatorzy
Amnesty International nie byli świadkami tego zdarzenia.
Zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, należy jednak wskazać,
że zgromadzenie nie traci pokojowego charakteru w wyniku agresywnego zachowania
kilku osób w nim uczestniczących. Rozwiązanie zgromadzenia wyłącznie na tej
podstawie stanowiłoby zatem nieproporcjonalną ingerencję.
Specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności zgromadzeń i stowarzyszeń wskazał, że
zgromadzenie można rozwiązywać jedynie w przypadku, gdy przemoc jest poważna
i powszechna oraz stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego lub
mienia oraz gdy funkcjonariusze organów ścigania podjęli wszelkie inne możliwe
i uzasadnione środki w celu ochrony przed zachowaniem osób agresywnych.

Brak reakcji policji oraz przewodniczącego zgromadzenia na czyny, które mogły stanowić
naruszenie prawa
Zachowania uczestników zgromadzenia, które mogły wypełniać znamiona czynów
zabronionych, takie jak odpalanie rac świetlno-dymnych oraz skandowane hasła nie
spotkały się z reakcją Policji bądź przewodniczącego/ straży marszu.
Zgodnie z prawem krajowym tego rodzaju zdarzenia powinny spotkać się ze stosownymi
poleceniami przewodniczącego zgromadzenia - osoby naruszające przepisy karne
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powinny zostać indywidualnie wykluczone przez przewodniczącego zgromadzenia
z udziału w nim. Z kolei Policja powinna podjąć wobec nich stosowne czynności
w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Zgodnie z informacją
wskazaną w uzasadnieniu decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, przedstawiciel miasta
wzywał przewodniczącego zgromadzenia do zapewnienia przebiegu zgromadzenia
zgodnie z prawem i uprzedzał o możliwości rozwiązania zgromadzenia.
Jednak decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia powinna być każdorazowo oceniania pod
kątem spełnienia warunków jego konieczności i proporcjonalności, jako stanowiąca
środek ostateczny ingerencji w wolność zgromadzeń. Spełnienie tych warunków może
ocenić niezależny sąd, do którego odwoła się organizator.

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
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