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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wydarzeniami, które mia³y miejsce w Warszawie w Œwiêto Niepodleg³oœci, jestem prze-

konany o koniecznoœci zmian w prawie odnoœnie do zwiêkszenia odpowiedzialnoœci organizatorów zgro-
madzeñ i manifestacji za szkody. Nowelizacja powinna nak³adaæ na organizatorów zgromadzeñ
obowi¹zki analogiczne jak w przypadku organizatorów imprez masowych, a w szczególnoœci obowi¹zek:

1) zapewnienia bezpieczeñstwa osobom uczestnicz¹cym w zgromadzeniu poprzez zapewnienie profe-
sjonalnej s³u¿by porz¹dkowej i informacyjnej, w liczbie uzale¿nionej od liczby uczestników zgromadze-
nia, w celu nale¿ytej ochrony osób i mienia;

2) ochrony porz¹dku publicznego;
3) zabezpieczenia pod wzglêdem medycznym, w tym zabezpieczenia w miejscu zgromadzenia odpo-

wiedniej liczby lekarzy i karetek;
4) zakazu zas³aniania twarzy.
Niezbêdn¹ czynnoœci¹ powinno byæ wprowadzenie obowi¹zku uzyskiwania akredytacji przez fotore-

porterów i przedstawicieli mediów dokumentuj¹cych przebieg zgromadzeñ oraz obowi¹zku oznakowa-
nia uprawnionych dziennikarzy w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê (na przyk³ad wymóg posiadania
identyfikatorów oraz kamizelek odblaskowych). Brak obowi¹zku identyfikacji powy¿szych osób w czasie
zgromadzenia dezorganizuje dzia³ania s³u¿b porz¹dkowych i uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia usta-
lenie, kto jest uczestnikiem zgromadzenia, a kto osob¹ postronn¹.

Konieczne jest wprowadzenie zakazu u¿ywania materia³ów pirotechnicznych w miejscu zgromadze-
nia (z wyj¹tkiem dni 31.12 i 1.01 – Sylwestra i Nowego Roku). Wykorzystanie materia³ów pirotechnicz-
nych przez organizatora zgromadzenia powinno byæ dozwolone pod warunkiem uprzedniego
zawiadomienia i uzyskania zgody na wykonanie pokazu przez wyspecjalizowan¹ firmê.

Postulujê równie¿, aby zaostrzyæ kary za bezprawne czyny pope³nione w czasie zgromadzeñ, co przy-
czyni siê do wzmocnienia funkcji prewencyjnej œrodków karnych i czêœciowo powstrzyma potencjalnych
sprawców przed pope³nieniem czynu zabronionego.

D¹¿enie do zwiêkszenia bezpieczeñstwa zgromadzeñ oraz zapobiegania wszelkim aktom chuligañ-
stwa i wandalizmu powinno byæ jednym z wa¿niejszych celów dla wszystkich uczestników procesu le-
gislacyjnego. Wed³ug mojej oceny zaproponowane powy¿ej dzia³ania le¿¹ w interesie publicznym i nie
naruszaj¹ wolnoœci zgromadzeñ zagwarantowanej w art. 57 Konstytucji RP.

Wnoszê o przy³¹czenie siê do wniosku i wszczêcie postêpowania w sprawie zg³oszonej inicjatywy.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan




