
Protokół czwartego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności 

  

13 listopada 2017 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP czwarte posiedzenie 

Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności. Celem spotkania było przeanalizowanie 

przejawów Naruszania praw człowieka podczas manifestacji i zgromadzeń 

organizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 16 grudnia 2016 r.  

Zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych, takich jak: Komitet Obrony 

Demokracji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon, Fundacja Court 

Watch Polska, zauważyli zgodnie, że od tej daty - 16 grudnia ub. roku - notuje się problemy 

prawne z uszeregowaniem zgromadzeń według priorytetów. Niepewność organizatora 

zgłaszającego zgromadzenie w trybie uproszczonym, w kontekście zgromadzenia 

cyklicznego, w aspekcie jego legalności, prowadzi do tzw. efektu mrożącego. Wyżej 

wymienione organizacje za niefortunny uważają również nakaz zachowania stumetrowego 

dystansu pomiędzy dwoma lub więcej zgromadzeniami w tym samym czasie i miejscu. 

Wskazują na nadmierne ograniczenia nakładane na organizatorów w postaci zakazów 

wydawanych przez organy gminy lub wojewodów w drodze zarządzenia zastępczego. 

Dyskusyjne wydaje się im także zamykanie podczas zgromadzeń barierkami przestrzeni          

i trzymanie manifestantów za kordonem Policji. 

Kolejnym zarzutem podniesionym przez przedstawicieli organizacji zajmujących się 

ochroną praw człowieka i pełnomocników prawnych oraz przedstawicieli kancelarii 

prawnych reprezentujących pokrzywdzonych jest ściganie w trybie art. 51. i 52. Kodeksu 

wykroczeń - w świetle prawa międzynarodowego nieproporcjonalne. Zwrócono również 

uwagę na tzw. arbitralne pozbawienie wolności, które polega na przedłużającym się 

legitymowaniu, co uniemożliwia wzięcie udziału w zgromadzeniu. 

Członkowie Zespołu stwierdzili, iż dochodzi do zatrzymań prewencyjnych.  Postrzegają 

regres w edukacji policjantów, co rzutuje na ich postawę podczas manifestacji i zgromadzeń. 

Poddali również pod rozwagę celowość powołania niezależnej instytucji, która 

nadzorowałaby służby mundurowe. 

         Stanowisko Policji opiera się na założeniu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 

manifestantom i innym osobom obecnym podczas zgromadzeń. Zabezpieczenie zgromadzeń 

publicznych przez Policję poprzedzane jest stosownym rekonesansem oraz opracowaniem 

dokumentacji planistycznej wraz z wariantami działań na wypadek różnych zagrożeń. Przed 

rozpoczęciem zabezpieczenia policjanci są odprawiani do służby, pouczani o obowiązku 

działania zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem praw człowieka, jego godności oraz zasad 

etyki zawodowej. 

         Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Ochrony Praw Człowieka zapewnił,  iż Policja 

na bieżąco odpowiadała na pisma, interpelacje, informacje w trybie dostępu do informacji 

publicznej w zakresie zabezpieczania zgromadzeń publicznych. 

         Według Pełnomocnika Policja nie powinna podlegać wyłącznie samoocenie, gdyż 

istnieje ryzyko zarzucenia jej subiektywizmu, obrony własnej argumentacji, dlatego 

rekomendowane jest korzystanie z mechanizmów takich jak: 



 Skargi i wnioski w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, 

 Zażalenia na zasadność i sposób zatrzymania przez Policję, 

 Zażalenia do prokuratora na zaskarżalne czynności policyjne, 

 Zawiadomienia o przestępstwie, 

 Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, 

 Poddawanie spraw ocenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 

 Korzystanie ze środków odwoławczych przy zapadających orzeczeniach w sprawach  

o wykroczenia lub sprawach karanych, 

 Korzystanie z prawa skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

  

         Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 

Warszawy, realizując przepisy prawa o zgromadzeniach, starają się współpracować                

z organizatorami zgromadzeń. Ponieważ, jak zauważyli, zgromadzenia cykliczne 

spowodowały pewne zamieszanie w realizacji konstytucyjnych wolności, Biuro 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego omawia z organizatorami warunki brzegowe        

i informuje, jak uniknąć ewentualnych problemów. Odmawiając zgody na organizację 

manifestacji czy zgromadzeń Biuro proponuje inny termin lub miejsce.  

         Poproszony o podsumowanie posiedzenia Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził,     

że w aparacie państwa skupiającym Policję, Prokuraturę i Służby Specjalne dochodzi do 

zmian w pojmowaniu wolności zgromadzeń. Niedoskonałe przepisy i nowatorskie 

wprowadzenie instytucji zgromadzeń cyklicznych mają konsekwencję w postaci zakazu 

organizowania kontrmanifestacji w pobliżu. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił także 

konieczność opracowania rzetelnego projektu ustawy o służbach specjalnych. 

         Pani senator Grażyna Anna Sztark zakończyła spotkanie prośbą o wyciągnięcie 

prawidłowych wniosków z historii oraz zachowanie rozsądku w działaniu. 

Po zakończeniu posiedzenia członkowie przyjęli stanowisko Zespołu w trybie § 5 ust. 3 i 4.   
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