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SŁOWO WSTĘPNE 

Dwudziesty trzeci numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” ma charakter 

przekrojowy. Pierwsze cztery artykuły można przyporządkować do szeroko 

rozumianej dziedziny ekonomii i finansów, dwa kolejne należą do dziedziny 

nauk prawnych. 

W pierwszym artykule, przygotowanym przez M. Tuszkiewicza, zwróco-

no uwagę na systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębior-

stwem w obszarze zarządzania finansami. Autor dokonał porównania roz-

wiązań oferowanych przez dwa typy systemów informatycznych rachunko-

wości na przykładzie systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia 2.0 

oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite. Rozważania przed-

stawione w artykule dotyczą zgodności powyższych systemów informatycz-

nych z przepisami ustawy o rachunkowości. Uzyskane wyniki bazujące na 

metodzie punktowej wskazują, że systemy te są niewystarczająco dostoso-

wane do międzynarodowych standardów oraz wymogów ustawy o rachun-

kowości. W związku z tym należy skupić się na możliwościach ich zmian. 

Drugi artykuł autorstwa A. Giszterowicz nawiązuje do nurtu badawczego 

w ekonomii wykorzystującego w opisie rzeczywistości gospodarczej narzę-

dzia badawcze stosowane w fizyce. Artykuł odnosi się do natury kapitału 

rozumianego jako zdolność do wykonywania pracy. Autorka m.in. definiuje 

kategorię kapitału z uwzględnieniem podejścia stosowanego w naukach fi-

zycznych w odniesieniu do energii. Podobnie jak energię w fizyce, również 

kapitał (w tym ludzki i intelektualny) jako ekonomiczną zdolność do wyko-

nywania pracy, można rozpatrywać w kontekście pierwszej i drugiej zasady 

termodynamiki.  

Kolejny artykuł autorstwa I. Jonek-Kowalskiej odnosi się do wewnętrznej 

polityki energetycznej, obejmującej długoterminowe decyzje odnośnie wy-

boru określonych nośników energii, a tym samym tworzenia struktury bilan-

su energetycznego. Artykuł zawiera analizy bilansu energii pierwotnej  

w Polsce w latach 2001−2016 w kontekście uwarunkowań środowiskowych  

i gospodarczych, z uwzględnieniem produkcji, importu i eksportu energii 

pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym źródeł odnawialnych.  
Czwarty z opublikowanych artykułów z dziedziny ekonomii i finansów, 

przygotowany przez E. Sytnyka, poświęcono zidentyfikowaniu zależności 

pomiędzy organizacyjnym składnikiem działania firmy a transakcjami ryn-

kowymi. Autor artykułu zaproponował aparat matematyczny do ilościowego 

opisu mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną  

a wartościową stroną zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmia-

ny występują. W artykule starano się zweryfikować hipotezę, że istnieją 

zależności pomiędzy transakcjami rynkowymi, kosztami transformacji i ko-

sztami transakcyjnymi a procesami ewolucji organizacyjnej. Zaproponowa-
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no aby zbiór kosztów firmy przedstawić na zespolonej płaszczyźnie kosztów 

całkowitych z prostokątnym układem współrzędnych. 

Piąty artykuł składający się na bieżący numer PNS należy do dziedziny 

nauk prawnych. Przygotowane przez M. Haczkowską opracowanie dotyczy 

wolności organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach 

jako jednego z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Autorka od-

nosi się do roli organów państwa, w tym zwłaszcza Policji, polegającej na 

ochronie uczestników pokojowej demonstracji. W artykule odniesiono się 

także do możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i kon-

sekwencji ewentualnego przekroczenia uprawnień w tym zakresie. 

Ostatni z opublikowanych artykułów autorstwa S. Gąsior poświęcono 

analizie zagadnienia mediacji i jej zalet w sprawach gospodarczych. Autorka 

zwraca uwagę, że pomimo skuteczności w wypracowywaniu porozumienia, 

mediacje nadal postrzegane są jako metody uzupełniające wobec sądownic-

twa powszechnego. W artykule zaprezentowano dane statystyczne udostęp-

nione przez Ministerstwo Sprawiedliwości obrazujące skalę mediacji w Pol-

sce i ich efektów w latach 2006−2018. W konkluzji Autorka zaprezentowała 

korzyści wynikające z zastosowania instytucji mediacji w przypadku zaist-

nienia konfliktu pomiędzy podmiotami gospodarczymi. 

Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione 

w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników. 

 

 

Mariusz Zieliński 
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Monika HACZKOWSKA 
Sabina PUCHAŁA 

KONSTYTUCYJNA WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ A UŻYCIE  
ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 

Streszczenie: Wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadze-

niach należy do jednych z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Rolą or-

ganów państwa jest zagwarantowanie ich realizacji w jak najpełniejszy sposób. 

Działania organów państwa, w tym Policji, powinny polegać na ochronie uczestni-

ków pokojowej demonstracji. Powinny zmierzać do zapewnienia bezpiecznego 

przebiegu zgromadzeń. W ramach swoich uprawnień Policja może stosować środki 

przymusu bezpośredniego. Naruszenie zasad użycia środków przymusu bezpośred-

niego i przekroczenie uprawnień przez Policję rodzi odpowiedzialność nie tylko 

dyscyplinarną, ale także karną. 

Słowa kluczowe: środki przymusu bezpośredniego, konstytucja, wolność zgroma-

dzeń, prawa człowieka, przekroczenie uprawnień, Policja, użycie środków przymusu 

bezpośredniego. 

CONSTITUTIONAL FREEDOM OF ASSEMBLY AND THE USE OF MEANS  
OF DIRECT COMPULSION 

Summary: The freedom to organize and participate in peaceful assembly is one of 

the fundamental political rights of the individual. The role of state organs is to guar-

antee their implementation in the fullest possible way. The activities of state authori-

ties, including the Police, should consist in protecting participants of a peaceful 

demonstration. They should be aimed at ensuring the safe conduct of peaceful as-

sembly. Within the framework of its powers, the Police may use direct coercive 

measures. Violation of the rules of using direct coercion measures and exceeding the 

powers by the Police result in not only disciplinary but also criminal liability. 

Keywords: means of direct compulsion, constitution, freedom of assembly, human 

rights, excess of powers, Police, the use of direct coercive measures. 

1. WSTĘP 

Jednym z konstytucyjnie zagwarantowanych praw człowieka jest wol-

ność zgromadzeń. Stanowi ono formę wspólnego wyrażania stanowiska  

w sprawach publicznych i ważnych dla jednostek. Jednocześnie ma ścisły 

związek z innymi prawami i wolnościami wyrażonymi w Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku [Dz.U. 1997, poz. 483, dalej 

Konstytucja RP], zwłaszcza z wolnością zrzeszania się i wolnością wypo-

wiedzi. Oznacza to, że każdy ma prawo do organizowania pokojowych 

zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Wszelkiego rodzaju demonstracje po-

kojowe organizowane w sposób zaplanowany lub spontaniczny, mogą mieć 

różny przebieg. Na organizatorach zgromadzenia spoczywa obowiązek czu-
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wania nad prawidłowym ich przebiegiem, niezależnie od tego czy zostały 

one zgłoszone odpowiednio wcześniej do organów gminy w formie zawia-

domienia (zgromadzenie zwykłe), czy zarejestrowane jako zgromadzenie 

cykliczne. W sytuacji, gdy organizatorzy nie są w stanie zapewnić ich nieza-

kłóconego przebiegu w świetle ustawy Prawo o zgromadzeniach [tj. Dz.U.  

z 2017 r., poz. 579, dalej: Ustawa], konieczne jest podjęcie niezbędnych 

działań w postaci ogłoszenia o rozwiązaniu zgromadzenia. Niezależnie od 

obowiązków spoczywających na organizatorach pokojowych demonstracji, 

działania zabezpieczające spoczywają także na organach gminy oraz na Po-

licji. Policja w ramach swoich zadań wynikających z ustawy o Policji [tj. Dz. 

U. 2020 r., poz. 360, dalej: u.o.p.] ma zapewnić m.in. ochronę bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach pu-

blicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej 

czy w ruchu drogowym. Aby zapewnić ich realizację, może wykorzystywać 

różnego rodzaju narzędzia, w tym środki przymusu bezpośredniego, zgodnie 

z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej [tj. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 2418, dalej: u.s.p.b.]. Pojawia się jednak pytanie jakiego ro-

dzaju działania Policja (i inne służby mundurowe) może podjąć podczas 

pokojowego zgromadzenia, jakiego rodzaju środki może użyć, wreszcie, 

gdzie leży nieprzekraczalna granica ich użycia i co w sytuacji, gdy organy 

stojące na straży porządku publicznego przekroczą swoje uprawnienia. 

2. KONSTYTUCYJNA WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ 

Wolność zgromadzeń zawarta jest w art. 57 Konstytucji RP. Ustrojo-

dawca nieprzypadkowo umieścił tę wolność jako pierwszą, otwierającą kata-

log praw i wolności politycznych w II rozdziale ustawy zasadniczej. Ma to 

bowiem z jednej strony podkreślić jej znaczenie i rangę wobec pozostałych 

praw i wolności [Czarny, Naleziński 2002: 571]2, z drugiej natomiast impli-

kuje sposób interpretowania pozostałych praw i wolności oraz podkreśla 

wzajemne powiązania i zależności, zwłaszcza wobec wolności zrzeszania się 

czy wolności wypowiedzi3. Konstytucyjna wolność zgromadzeń podlega 

szczególnej ochronie ze strony organów władzy publicznej, których obo-

                                                           
2 Odmiennie W. Sokolewicz, uwagi do art. 57, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, L. Garlicki (red.), tom IV, Warszawa 2005, s. 7.   
3 Wolność zgromadzeń, w rozumieniu aktów prawa międzynarodowego, to prawo do swo-

bodnego i pokojowego zgromadzania się ludzi. Wynika zarówno z art. 11 ust. 1 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, jak i art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Poli-

tycznych. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzana  

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupeł-

niona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284 z późn. zm.). Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 

1966 r. (Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167 zał.). 
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wiązkiem jest zapewnienie gwarancji jej realizacji. Oznacza to, że ingerencja 

władz w jej realizację jest dopuszczalna, ale tylko w sytuacjach szczegól-

nych i w niezbędnym zakresie. Granicę tej ingerencji wyznacza m.in. zasada 

proporcjonalności wyrażona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, określająca 

niezbędne przesłanki ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw. Pod-

kreślał to wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wy-

danym do 2017 roku4.  

Istotą wolności zgromadzeń jest zagwarantowanie autonomii jednostki 

zarówno w zakresie podjęcia decyzji co do wzięcia w nim udziału, co do 

roli, w jakiej jednostka będzie występować − czy jako organizator czy jako 

uczestnik zgromadzenia, wyboru kwestii będącej przedmiotem gromadzenia 

się osób, a także wyboru jego miejsca i czasu. Przy czym pojęcie autonomii 

jednostki sprowadza się do pojmowania wolności zgromadzeń jako prawa 

wolnościowego, a realizacja wolności zależy od swobodnej decyzji i aktyw-

ności zainteresowanych [Sokolewicz, Wojtyczek 2016: 331]. Rolą organów 

państwowych jest natomiast respektowanie tej wolności poprzez powstrzy-

mywanie się od nieuzasadnionej ingerencji. Prawo do zgromadzeń wyznacza 

bowiem sferę wolności od ingerencji władzy.  

Organy władzy publicznej zobowiązane są do podejmowania odpowied-

nich działań legislacyjnych, mających na celu ukształtowanie porządku praw-

nego w taki sposób, aby zagwarantować jednostkom najpełniejszą realizację 

tej wolności i jednocześnie stwarzać warunki do realnego korzystania z niej. 

Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 czerwca 2000 r.,  

K 34/99 oznacza to, że organy legislacyjne powinny unikać uchwalania regu-

lacji prawnych, które nadmiernie utrudniałyby realizację prawa każdego do 

pokojowego gromadzenia się, nakładałyby niczym nieuzasadnione obciąże-

nia bądź trudne do spełnienia warunki, wreszcie wprowadzałyby zbyt suro-

we sankcje za naruszenie przepisów prawa, które mogłyby wywoływać  

w beneficjentach tej wolności tzw. efekt mrożący. Ustawodawca dysponuje 

wprawdzie swobodą przy wyborze systemu regulacji praw wolnościowych, 

jednakże do Trybunału Konstytucyjnego należy kontrola, czy zastosowane 

środki nie naruszają wymagań konstytucyjnych, w tym zachowania zasady 

proporcjonalności [OTK ZU-A 2000, nr 5, poz. 142]. W innym wyroku z 18 

stycznia 2006 r., K 21/05 Trybunał Konstytucyjny zauważył z kolei, że ob-

owiązek powstrzymywania się „od utrudniania korzystania z wolności 

zgromadzenia się” i jednocześnie obowiązek „zapewnienia, że będą z niej 

korzystać różne grupy, nawet jeśli ich poglądy mogą nie być podzielane 

                                                           
4 Tak m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 września 2014 r., K 44/12 (OTK ZU-A 

2014, nr 8 poz. 92); wyroku z 28 czerwca 2000 r., K 34/99 (OTK ZU-A 2000, nr 5, poz. 142); 

wyroku z 10 listopada 2004 r., Kp 1/04 (OTK ZU-A 2004, nr 10, poz. 105); wyroku z 18 

stycznia 2006 r., K 21/05 (OTK ZU-A 2006, nr 1, poz. 4); wyroku z 10 lipca 2008 r., P 15/08 

(OTK ZU-A 2008, nr 6, poz. 105). 
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przez większość” spoczywa na władzy państwowej5. Taki sposób rozumie-

nia wolności gromadzenia się osób wynika również z jej nierozerwalnego 

związku z fundamentalnymi zasadami porządku konstytucyjnego, takimi jak 

zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada wolności zrzeszania się, 

zasada pluralizmu politycznego czy zasada równouprawnienia oraz nieza-

leżności i autonomii kościołów i związków wyznaniowych, a co za tym idzie 

swobody wyrażania przekonań światopoglądowych w sferze publicznej.  

W przywołanym wyżej wyroku K 34/99 Trybunał Konstytucyjny dodatkowo 

podkreślił, że: „Celem wolności zgromadzeń jest nie tylko zapewnienie au-

tonomii i samorealizacji jednostki, ale również ochrona procesów komuni-

kacji społecznej niezbędnych dla funkcjonowania demokratycznego społe-

czeństwa. U jej podstaw znajduje się zatem nie tylko interes poszczególnych 

jednostek, ale również interes ogólnospołeczny. Wolność zgromadzeń sta-

nowi konieczny element demokracji i warunkuje korzystanie z innych wol-

ności i praw człowieka związanych ze sferą życia publicznego. Z przesta-

wionych względów wolność zgromadzeń podlega szczególnie intensywnej 

ochronie konstytucyjnej. Organy władzy publicznej mają obowiązek posza-

nowania i zapewnienia tej wolności także wtedy, gdy jest ona wykorzysty-

wana dla krytyki ich działalności”.  

Podkreślenia wymaga, że na podobnym stanowisku w zakresie zagwaran-

towania jednostkom właściwej ochrony wolności zgromadzeń stoi Europej-

ski Trybunał Praw Człowieka. Przykładowo w orzeczeniu z 2 października 

2001 r. w sprawie Stankov and the United Macedonian organisation Ilinden 

przeciwko Bułgarii, skargi nr 29221/95 oraz nr 29225/95 uznał, że ochrona 

konstytucyjna musi obejmować również zgromadzenia organizowane w celu 

wyrażania poglądów, które szokują, urażają lub wywołują niepokój6.  

Wolność gromadzenia się przysługuje „każdemu”, tj. osobom fizycznym, 

osobom prawnym i innym podmiotom zbiorowym, jak np. stowarzyszeniom 

nierejestrowanym7. Wyjaśnienia wymaga, że prawo to przysługuje nie tylko 

                                                           
5 Wyrok ten został wydany w związku z wniesieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nakłada-

jących na organizatorów imprez publicznych określonych wymogów. Trybunał podkreślił  

w uzasadnieniu wyroku, że „tworząc Prawo o ruchu drogowym, ustawodawca zrównał impre-

zy sportowe i konkursy (czyli imprezy o charakterze komercyjnym lub rozrywkowym) ze 

zgromadzeniami mającymi realizować wolność wypowiedzi”. Podobnie TK wypowiedział się 

w wyroku z 10 lipca 2008 r., P 15/08 (OTK ZU-A 2008, nr 6, poz. 125) – pkt 3.4. uzasadnie-

nia.   
6 Podobnie wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu z 21 czerw-

ca 1998 r. w sprawie Plattform Ärzte für das Leben przeciwko Austrii, skarga nr 10126/82. 
7 Z wyłączeniem organów władzy publicznej, które z racji swojego statusu nie podlegają 

ochronie konstytucyjnej w zakresie praw podmiotowych. Co ciekawe, na etapie prac legisla-

cyjnych nad ustawą zmieniającą ustawę – Prawo o zgromadzeniach w Sejmie VIII kadencji 

(druk sejmowy nr 1044 z 15 listopada 2016 r. − zmiana w art. 2 Ustawy), projektodawcy  

w pierwotnej wersji projektu przewidywali wprowadzenie pierwszeństwa zgromadzeniom 
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obywatelom polskim, ale również cudzoziemcom mającym i niemającym 

miejsca zamieszkania w Polsce, z uwzględnieniem jednak ograniczenia wy-

nikającego z art. 37 ust. 2 Konstytucji RP.   

Istotą wolności zgromadzeń jest podmiotowe prawo każdego do organi-

zowania oraz do uczestniczenia w zgromadzeniu. W zakresie prawa do or-

ganizowania mieści się możliwość podjęcia inicjatywy co do samego zwoła-

nia zgromadzenia, hasła, idei, określenia jego celu i charakteru, a także wy-

bór miejsca oraz czasu (terminu) jego odbycia. Dlatego też organizator,  

w świetle przepisów Ustawy, zobowiązany jest do spełnienia minimalnych 

wymogów polegających na konieczności notyfikacji zgromadzenia (zwykłe-

go lub uproszczonego), a następnie zapewnienia jego prawidłowego prze-

biegu, z rozwiązaniem włącznie w przypadku niepodporządkowania się 

uczestników jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia naruszałby 

przepisy prawa. Dodatkowo Ustawa wprowadza pewne ograniczenia wobec 

osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. Budzi to 

jednak wątpliwości co do zgodności z art. 15 Konwencji Praw Dziecka z 20 

listopada 1989 roku [Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526]8.  

Jeśli natomiast chodzi o prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, jest to 

autonomiczne prawo jednostki do decydowania, czy zamierza przyłączyć się 

do manifestowania przez innych uczestników swoich poglądów, nawet, jeśli 

to przyłączenie będzie miało przypadkowy charakter. Uczestnictwo może 

wynikać zatem z różnych przyczyn i nie wymaga podejmowania przez daną 

osobę żadnych dodatkowych czynności. Wystarczająca jest obecność i chęć 

zamanifestowania – wspólnie z innymi – swoich poglądów. Istotą jest bo-

wiem wewnętrzny psychologiczny związek między tymi osobami [Czarny, 

Naleziński 1998: 14]9. Z treści art. 57 Konstytucji wynika ponadto − a con-

trario − prawo do nieuczestniczenia w zgromadzeniu począwszy od podjęcia 

decyzji o braku udziału, a skończywszy na możliwości opuszczenia zgroma-

dzenia w dowolnym jego momencie [Wróbel 2002: 20]. 

Prawo do manifestowania swoich poglądów w formie zgromadzenia jest 

konstytucyjnie zagwarantowane z uwzględnieniem jednak pewnych ograni-

czeń wynikających z istoty jego pokojowego charakteru. Art. 4 ust. 2 Usta-

wy wyklucza bowiem możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu przez oso-

                                                                                                                                        
organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach 

działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. W ramach prac nad ustawą  

w Senacie wprowadzona została poprawka, polegająca na wykreśleniu kontrowersyjnej regu-

lacji. 
8 Na podobnym stanowisku stoi A. Ławniczak, Wolność zgromadzeń, [w:] Realizacja  

i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, M. Ja-

błoński (red.), Wrocław 2014, s. 301; L. Wiśniewski, Wolność zgromadzeń, [w:] Prawa czło-

wieka. Model prawny, R. Wieruszewski (red.), Wrocław 1991, s. 715 i n.  
9 Podobnie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2008, P 15/08 (OTK ZU-A 2008, nr 

6, poz. 105)  
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by posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotech-

niczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia10.  

Z konstytucyjnej wolności zgromadzeń wynikają ponadto inne uprawnie-

nia, takie jak chociażby prawo do żądania ochrony przed zakłóceniami jego 

przebiegu. Z uprawnienia tego wywodzi się obowiązek spoczywający na 

organach państwowych w zakresie stworzenia i zagwarantowania odpo-

wiednich warunków, zapewniających pokojowy przebieg zgromadzenia. 

Polega on zarówno na odpowiednim ukształtowaniu procedur, przewidują-

cych sankcje karne wobec osób, które łamiąc prawo dopuściły się naruszenia 

pokojowego przebiegu zgromadzenia, jak i na prawie do uzyskania ochrony 

i zabezpieczenia zgromadzenia przez służby porządkowe, strzegące porząd-

ku publicznego. Nie uprzedzając dalszej części rozważań, w tym miejscu 

wypada jednak zasygnalizować, że organy państwowe stojące na straży bez-

pieczeństwa i porządku publicznego mają ściśle określone ramy prawne 

swojego działania, których naruszenie rodzić będzie określone konsekwen-

cje prawne. 

3. OGRANICZENIA WOLNOŚCI ZGROMADZEŃ 

Zdanie drugie art. 57 Konstytucji RP dopuszcza możliwość ograniczenia 

wolności zgromadzeń, co oznacza, że nie ma ona jednak charakteru absolut-

nego. Ograniczenie dopuszczalne jest tylko w drodze ustawowej, ze względu 

na występowanie przesłanek określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP  

i z zachowaniem przez ustawodawcę proporcji w ograniczeniach konstytu-

cyjnych wolności i praw. Zawarte tam przesłanki odnoszą się do wszystkich 

konstytucyjnie chronionych praw i wolności i wskazują przede wszystkim na 

konieczność ochrony w demokratycznym państwie prawnym takich wartości 

jak porządek lub bezpieczeństwo publiczne, środowisko, ochrona zdrowia  

i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ustawa w art. 14 

oraz art. 28 ust. 1 dodatkowo zawiera klauzulę ryzyka naruszenia przepisów 

karnych bądź zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmia-

rach. Ponadto wspomniane już ograniczenia wynikające z istoty pokojowego 

charakteru zgromadzenia, odnoszące się m.in. do zakazu posiadania broni,  

o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy. Formą ograniczenia konstytucyjnej 

wolności zgromadzeń jest również wprowadzony nowelizacją z 2012 roku11 

                                                           
10 Co ciekawe, z inicjatywy Prezydenta RP wniesiony został do Sejmu VII kadencji projekt 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, przewidujący zakaz uczestniczenia  

w zgromadzeniach osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany 

jej wyglądu nie jest możliwa (druk sejmowy nr 2023, z 18 listopada 2013 r.). Prace nad pro-

jektem po I czytaniu nie były kontynuowane.     
11 Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

(Dz.U. 2012, poz. 1115) dokonał zmiany w obowiązującej wówczas ustawie z 5 lipca 1990 r., 

poprzez dodanie art. 7a. 
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obowiązek wydania przez organ gminy zakazu odbycia zgromadzenia,  

w sytuacji zawiadomienia o zamiarze ich zorganizowania przez dwóch lub 

większą liczbę organizatorów, które miałoby odbyć się w tym samym miej-

scu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m (art. 14 pkt 3 

w zw. z art. 12 i 13).  

Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgroma-

dzeniach [Dz.U. 2016, poz. 1485] wprowadziła dodatkowe ograniczenie  

w postaci zgromadzeń cyklicznych. Jest to nowa forma zgromadzeń przewi-

dzianych w rozdziale 3a Ustawy, których istota polega na tym, że są organi-

zowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej 

samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego termina-

rza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych lub narodo-

wych, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat, chociażby nie w for-

mie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych  

i istotnych dla historii RP wydarzeń. Ta forma zgromadzenia od samego 

początku wzbudzała wiele kontrowersji [Haczkowska 2018: 69]  

W świetle art. 31 ust. 1 Konstytucji RP ograniczenia wprowadzone usta-

wą nie mogą jednak naruszać istoty wolności i prawa. W doktrynie i judyka-

turze podkreśla się, że owo naruszenie następuje wskutek „wydrążenia”  

z danej wolności lub prawa ich rzeczywistej treści, co ma miejsce wówczas, 

gdy korzystanie z nich w praktyce jest utrudnione. Przykładem „wydrąże-

nia” z prawa lub wolności jego istoty jest sytuacja, w której jednostka 

wprawdzie może korzystać ze swojej wolności lub prawa, ale tylko do mo-

mentu naruszenia jej (go) przez inny podmiot, wówczas zostaje ona w rze-

czywistości pozbawiona praktycznej możliwości ich realizacji. Podobnie na 

owo „wydrążenie” składać się może szereg mniejszych ograniczeń, które 

same w sobie nie naruszałyby istoty wolności lub prawa, jednak ich suma 

doprowadza do naruszenia istoty konstytucyjnej wolności lub prawa12. 

4. ISTOTNE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA JAKO PRZESŁANKA 
ROZWIĄZANIA ZGROMADZENIA 

Niezależnie od przesłanek ograniczenia wolności zgromadzeń jako pod-

miotowego prawa każdego do pokojowego zamanifestowania swoich poglą-

dów, Ustawa przewiduje przesłanki, po zaistnieniu których możliwe jest 

                                                           
12 Tak m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 kwietnia 2009 r., SK 55/08 (OTK ZU-A 

2009, nr 4, poz. 50); wyrok z 11 stycznia 2000 r., P 11/98 (OTK ZU 2000, nr 1, poz. 3); 

wyrok z 30 października 2001 r., K 33/00 (OTK ZU 2001, nr 7, poz. 217); wyrok z 17 maja 

2006 r., K 33/05 (OTK ZU-A 2005, nr 5, poz. 57) i inne. Zob. A. Niżnik – Mucha, Zakaz 

naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela jako ostateczna 

bariera wobec ograniczania tych wolności i praw przez ustawodawcę, [w:] Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospo-

darczych, technologicznych i społecznych, S. Biernat (red.), Warszawa 2013, s. 159 i n. 
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jego rozwiązanie. Rozwiązanie zgromadzenia należy do obowiązków orga-

nizatora i przewodniczącego zgromadzenia. To na nich zasadniczo spoczywa 

obowiązek zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami pra-

wa i czuwania nad tym, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników. 

W świetle art. 19 i następnych Ustawy organizatorzy zgromadzenia oraz 

przewodniczący wyposażeni są w odpowiednie środki. Pozostając w stałym 

kontakcie w przedstawicielami organu gminy lub funkcjonariuszami Policji, 

mogą między innymi żądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która 

swoim zachowaniem narusza przepisy prawa lub uniemożliwia albo usiłuje 

udaremnić zgromadzenie, mogą wydawać polecenia uczestnikom demon-

stracji, wreszcie w przypadku, gdy uczestnicy nie podporządkują się tym 

poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy prawa – roz-

wiązują zgromadzenia. Jeśli jednak przewodniczący zgromadzenia nie roz-

wiąże go, mimo wcześniejszego uprzedzenia o takiej konieczności przez 

przedstawiciela organu gminy, może to uczynić organ gminy, w sytuacji gdy 

jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 

rozmiarach. Ponadto zgromadzenie uproszczone lub spontaniczne może być 

rozwiązane, jeżeli jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeń-

stwa lub porządku publicznego, istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub po-

rządku ruchu drogowego na drogach publicznych, zakłóca przebieg innego 

zgromadzenia czy narusza przepisy prawa. Przy czym w przypadku zgroma-

dzenia spontanicznego rozwiązanie może nastąpić przez funkcjonariusza 

kierującego działaniami Policji.  

Niezależnie od obowiązków spoczywających na organizatorach pokojo-

wych demonstracji, działania zabezpieczające spoczywają także na organach 

gminy oraz na Policji. Policja w ramach swoich zadań ma zapewnić m.in. 

ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spoko-

ju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i ko-

munikacji publicznej czy w ruchu drogowym. Aby zapewnić ich realizację, 

może wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia, w tym środki przymusu 

bezpośredniego. Wachlarz środków jest bardzo szeroki, jednak ich użycie 

musi odbywać się na podstawie i w granicach prawa, musi być zawsze uza-

sadnione i proporcjonalne do zagrożenia. Jeśli bowiem zgromadzenie jest 

pokojowe, działania zmierzające do jego rozwiązania też powinny mieć taki 

charakter. 

5. FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI UPRAWNIENI DO UŻYCIA BĄDŹ 
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego w art. 2 szczegółowo regu-

luje krąg podmiotów, które są uprawnione do użycia bądź wykorzystania 

środków przymusu bezpośredniego, w tym również broni palnej. Ustawo-
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dawca uwzględnił ogół formacji, do których należy zaliczyć: funkcjonariu-

szy, żołnierzy, strażników, inspektorów oraz pracowników ochrony. Podmio-

ty niżej wymienione to funkcjonariusze publiczni, którzy mogą używać 

również broni palnej. Zaliczają się do nich: funkcjonariusze Agencji Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze Agencji Wywiadu, funkcjonariu-

sze Służby Ochrony Państwa, funkcjonariusze Celno-Skarbowi, funkcjona-

riusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żołnierze Żandarmerii Woj-

skowej lub wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji, 

funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, funkcjona-

riusze i żołnierze Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariusze Służby 

Więziennej, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Straży Mar-

szałkowskiej, funkcjonariusze straży ochrony kolei oraz funkcjonariusze 

Straży Park. 

Do najbardziej rozpoznawalnej grupy, która używa środków przymusu 

bezpośredniego należy zaliczyć funkcjonariuszy Policji. W celu realizacji 

swoich wyznaczonych zadań mają prawo użyć lub wykorzystać środki 

przymusu bezpośredniego, w granicach i na podstawie prawa. Istotna ich 

część stanowi fundamentalne elementy wyposażenia służbowego każdego 

policjanta, alternatywne natomiast są rozdysponowywane na stan jednostek 

Policji. W świetle art. 12 i następnych u.s.p.b. do środków przymusu bezpo-

średniego używanych przez funkcjonariuszy Policji zaliczamy: siłę fizyczną 

w postaci technik transportowych, obrony, ataku, lub obezwładnienia, kaj-

danki zakładane na ręce, nogi lub zespolone, kaftan bezpieczeństwa, pas 

obezwładniający, siatkę obezwładniającą, kask zabezpieczający, pałkę służ-

bową, wodne środki obezwładniające, psa służbowego, konia służbowego, 

pociski niepenetracyjne, chemiczne środki obezwładniające, paralizatory, 

kolczatki drogowe oraz inne środki, które służą do zatrzymania lub unieru-

chomienia pojazdu, pojazdy służbowe, środki przeznaczone do pokonywania 

zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe, 

środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających. 

W sytuacjach szczególnych uprawnieni są również do użycia broni palnej. 

6. ZASADY I PROCEDURY STOSOWANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU 
BEZPOŚREDNIEGO 

Integralnym wyznacznikiem użycia środka przymusu bezpośredniego w 

odniesieniu do osoby fizycznej, jest wezwanie jej do natychmiastowego 

zachowania zgodnego z prawem, a także obowiązkowe ostrzeżenie o możli-

wości użycia − właściwego do zagrożenia − środka przymusu bezpośrednie-

go. Przed zastosowaniem pocisków niepenetracyjnych dodatkowo konieczne 

jest także wykonanie strzału ostrzegawczego. 
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Użyte przez ustawodawcę w art. 4 pkt 6 i 9 u.s.p.b. określenie „użycie 

środków przymusu bezpośredniego” należy interpretować jako użycie  

w stosunku do osoby, natomiast „wykorzystanie środków przymusu bezpo-

średniego odnosi się do użycia go wobec zwierzęcia, aby zatrzymać, zablo-

kować bądź unieruchomić środek transportu lub pokonać przeszkody”. Re-

gulacje dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, które mogą 

być zastosowane względem kobiet, będących w widocznej ciąży, nastolat-

ków do 13 roku życia, gdy ich wygląd zewnętrzy wskazuje na ten wiek, osób 

starszych, a także w stosunku do osób niepełnosprawnych, mają inną specy-

fikę. W wyżej wymienionych przypadkach upoważniony funkcjonariusz 

może posłużyć się tylko i wyłącznie siłą fizyczną w postaci metod obez-

władnienia. 

Analiza przepisów prawnych pozwala na wyróżnienie sześciu podstawo-

wych zasad użycia środków przymusu bezpośredniego. Zasada ostrzeżenia 

odnosi się do używania środków przymusu bezpośredniego lub wykorzy-

stywania ich tylko i wyłącznie w ramach realizacji zadań ustawowych. Za-

sada elastyczności dotyczy sposobu zachowania się funkcjonariusza lub 

pracownika, który jest zobowiązany do poinformowania osoby o zamiarze 

użycia środków przymusu bezpośredniego, jeżeli wezwanie osoby do postę-

powania zgodnego z prawem jest bezskuteczne. Zasada niezbędności ozna-

cza, że środki powinny być używane w sposób niezbędny i adekwatny do 

osiągnięcia celów ich użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia 

niebezpieczeństwa, przy czym stosowany winien być środek o jak najmniej-

szej dolegliwości. W myśl zasady kompetencji funkcjonariusz może użyć 

środków przymusu bezpośredniego albo wykorzystać je wyłącznie w ramach 

realizacji swoich zadań wynikających z ustawy. Zgodnie z zasadą minimali-

zacji skutków „środki przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje 

w taki sposób, aby zminimalizować spowodowanie uszczerbku na zdrowiu” 

[Dyduch i in. 2014: 30]. Natomiast w myśl zasady celowości dozwolone jest 

użycie środków przymusu bezpośredniego bądź wykorzystanie ich do tylko 

dla osiągnięcia celów określonych w art. 5 oraz 34 ustawy o środkach przy-

musu bezpośredniego. 

Przestrzeganie tych zasad przez funkcjonariuszy służb mundurowych ma 

fundamentalne znaczenie. Zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 

Konstytucji, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 

prawa. W przypadku zatem ich naruszenia funkcjonariusz może zostać po-

ciągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej. 
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7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY Z TYTUŁU  
PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ 

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy oraz bezprawne użycie 

środków przymusu bezpośredniego powoduje naruszenie subordynacji służ-

bowej. Stanowi także istotny problem z punktu widzenia przestrzegania za-

sady ochrony wolności i praw jednostek, ponieważ odnosi się do naruszenia 

określonych dóbr prawnie chronionych. Postępowanie w granicach prawa 

jest w szczególności ważne w obszarze używania bądź wykorzystywania 

środków przymusu bezpośredniego, z uwagi na dotkliwe konsekwencje fi-

zyczne, jakich mogą doznać obywatele. W dalszej perspektywie ma to rów-

nież wpływ na sposób postrzegania formacji mundurowych, a także istnienie 

bądź brak zaufania obywateli do funkcjonariuszy publicznych. Pełniąc służ-

bę funkcjonariusze wydają polecenia, rozkazy oraz wykonują kontrole oso-

biste. Realizowanie czynności służbowych powinno opierać się na kodeksie 

etyki zawodowej. Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy reguluje 

Kodeks karny [tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950, dalej: k.k.]. W szczególności 

art. 231 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną funkcjonariusza publiczne-

go, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, 

działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. W sytuacji, gdy wy-

stąpi nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza Policji, należy złożyć zaża-

lenie skierowane do prokuratora. Podkreśla się, że „W dzisiejszym czasach 

środki masowego przekazu, często informują o zjawiskach nadużycia wła-

dzy przez funkcjonariuszy publicznych” [Mironowicz 2015: 94]. Obecnie 

nie ma oficjalnych statystyk odnoszących się przekroczenia uprawnień przez 

funkcjonariuszy publicznych. Niewątpliwie ważne jest, aby funkcjonariusze 

służb mundurowych respektowali prawa człowieka, jak również przestrzega-

li zasady moralności publicznej przy wykonywaniu czynności interwencyj-

nych na służbie. „Posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego nie 

stanowi kary, lecz stanowi instrument usprawniający funkcjonariuszom wy-

egzekwowanie posłuszeństwa wobec obywateli, którzy nie przestrzegają 

obowiązującego prawa” [Tryburska i in. 2009: 11]. Jednakże tylko przesłan-

ka naruszenia obowiązku przestrzegania prawa przez obywateli może uza-

sadniać wykorzystanie jednego ze środków, jakimi dysponują funkcjonariu-

sze służb mundurowych, przy czym ich użycie zawsze musi pozostawać  

w odpowiedniej proporcji do naruszenia.   

Oprócz odpowiedzialności karnej za nadużycie uprawnień, przepisy pra-

wa regulują zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, jaką ponieść mogą 

funkcjonariusze poszczególnych służb mundurowych. Katalog kar nie jest 

jednolity, natomiast cechą charakterystyczną jest ich stopniowalność, uza-

leżniona od wagi przewinienia. Najsurowszą jest w każdym wypadku wyda-

lenie ze służby. 
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Tabela 1. 

Katalog kar dyscyplinarnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaw dotyczących wybranych formacji. 

Z punktu widzenia poruszanej tematyki, znaczenie ma przede wszystkim 

odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji. W przypadku, gdy funkcjonariusz 

Policji dopuści się nadużycia uprawnień, będzie wobec niego zastosowana 

jedna z kar dyscyplinarnych adekwatna do popełnionego czynu. W zamknię-

tym katalogu kar dyscyplinarnych przewidzianych w art. 134 ustawy o Poli-

cji najłagodniejszą stanowi upomnienie, natomiast najsurowszą jest wydale-

nie ze służby. Ponadto do innych kar należą: nagana, obniżenie stopnia, za-

Katalog kar dyscyplinarnych  

Rodzaj kary Policja 
Straż  

Graniczna 

Żandarmeria 

Wojskowa 

Służba 

Więzienna 

Straż  

gminna 

1. Upomnienie •  •   •   

2. Nagana  •  •     
3. Obniżenie 

stopnia  
•  •   •   

4. Zakaz 

opuszczania 

miejsca pobytu 

•      

5. Ostrzeżenie 

o niepełnej 

przydatności 

na określnym 

stanowisku 

•  •   •   

6. Nagana z 

ostrzeżeniem 
 •     

7. Wyznacze-

nie na niższe 

stanowisko 

•  •   •   

8. Zażalenie do 

prokuratora 
  •   •  

9. Surowa 

nagana  
 •     

10. Ostrzeże-

nie o niepełnej 

przydatności 

do służby 

 •   •   

11. Wydalenie 

ze służby 
•  •   •   
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kaz opuszczania miejsca pobytu, ostrzeżenie o niepełnej przydatności na 

określonym stanowisku oraz wyznaczenie na niższe stanowisko. Podkreśle-

nia wymaga, że w każdej z formacji służb mundurowych katalog kar jest 

określony odrębnie, stąd zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej poszcze-

gólnych funkcjonariuszy kształtować się będzie indywidualnie i adekwatnie 

do popełnionego przewinienia (nadużycia).  

8. DOKUMENTOWANIE UŻYCIA BĄDŹ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW 
PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 

Zgodnie z przepisami, gdy nastąpi użycie bądź wykorzystanie środków 

przymusu, jak również broni palnej, funkcjonariusz służb mundurowych,  

w tym Policji, ma obowiązek sporządzić notatkę służbową. Precyzyjne regu-

lacje w tym zakresie zawiera rozdział IV ustawy o użyciu środków przymu-

su bezpośredniego. W szczególności, gdy użyte środki spowodowały szkodę 

lub wpłynęły na zagrożenie życia lub zdrowia. W notatce służbowej należy 

umieścić następujące informacje: dane funkcjonariusza, określenie miejsca  

i czasu użycia bądź wykorzystania środków przymusu, dane personalne  

z dowodu osobistego osoby, w stosunku do której zostały użyte środki 

przymusu, lecz gdy osoba ta przebywa w areszcie bądź zakładzie karnym 

należy podać tylko imię i nazwisko, datę urodzenia, a także dane personalne 

ojca, określenie celu oraz powodu użycia, scharakteryzowanie działań przed 

użyciem środków przymusu, umieszczenie informacji o wykonanej pierw-

szej pomocy, danych personalnych świadków, a także podpisu funkcjonariu-

sza służb mundurowych. 

W sytuacji, gdy pozyskanie danych od osoby jest niemożliwe, a zostały 

wobec niej zastosowane środki przymusu, wskazane jest podanie powodu 

braku takiej informacji w notatce służbowej. Dodatkowo w przypadku, gdy 

użycie lub wykorzystanie środków przymusu przez funkcjonariuszy spowo-

dowało uszczerbek na zdrowiu, są oni zobowiązani do przekazania takiej 

notatki swojemu przełożonemu.  

Zgodnie z art. 52 u.s.p.b. jedynie w sytuacji, gdy środki przymusu bezpo-

średniego zostały użyte bądź wykorzystane prewencyjnie przez funkcjona-

riusza Służby Więziennej, nie wykonuje się takiej dokumentacji. Oznacza to, 

że ustawodawca co do zasady nałożył na funkcjonariuszy służb munduro-

wych obowiązek udokumentowania użycia środków przymusu bezpośred-

niego, co ma zapobiegać sytuacjom wykorzystania ich w niekontrolowany 

sposób.  
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9. PODSUMOWANIE 

Wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach 

należy do jednych z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Rolą 

organów państwa jest zagwarantowanie ich realizacji w jak najpełniejszy 

sposób. Począwszy od podejmowania odpowiednich działań legislacyjnych, 

poprzez unikanie nakładania na organizatorów i uczestników niczym nieuza-

sadnionych obciążeń bądź trudnych do spełnienia warunków, wprowadzanie 

zbyt surowych sankcji za naruszenie przepisów prawa, które mogłyby wy-

woływać w beneficjentach tej wolności tzw. efekt mrożący, a skończywszy 

na powstrzymaniu się od nadmiernej ingerencji w trakcie trwania zgroma-

dzenia. Działania organów państwowych, w tym przede wszystkim Policji, 

powinny polegać na ochronie uczestników pokojowej demonstracji. Powin-

ny co do istoty zmierzać do zapewnienia bezpiecznego przebiegu zgroma-

dzeń, w tym zgromadzeń spontanicznych, nie zaś polegać na ich tłumieniu. 

Jeśli zgromadzenie jest pokojowe, ale w trakcie dochodzi do niedopełnia 

wymogów regulacyjnych wynikających z Ustawy, to wszelkie działania 

zmierzające do jego rozwiązania także powinny być pokojowe, nastawione 

na dialog, współpracę z organizatorami, rozmowę, przekonywanie. W ra-

mach swoich uprawnień Policja może przykładowo stosować taktykę (tech-

nikę) polegającą na tworzeniu tzw. kotłów. O ile są one dopuszczalne  

w praktyce, to tylko w celu odizolowania osób agresywnych lub łamiących 

prawo od pozostałych uczestników pokojowej demonstracji. Nie może na-

tomiast prowadzić do ograniczania praw jednostek w sposób nieproporcjo-

nalny. Podobnie, jeśli chodzi o użycie gazu łzawiącego, pałek, czy innych 

środków. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego wyraźnie wskazuje 

na granice ich użycia przez służby. Naruszenie tych zasad i przekroczenie 

uprawnień rodzi odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, ale także kar-

ną13. 

                                                           
13 Za głęboko niepokojące należy uznać przykłady nadużywania przez funkcjonariuszy Policji 

środków przymusu bezpośredniego podczas pokojowych manifestacji, które wywołane zosta-

ły wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny 20 października 2020 roku wyroku K 1/20, czy 

zgromadzeń w związku z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada. Dochodziło bo-

wiem do nieuzasadnionego użycia pałek teleskopowych wobec manifestujących, użycia siły 

fizycznej niewspółmiernej do zagrożenia, nieuzasadnionych zatrzymań, w tym m.in. dzienni-

karzy, a następnie wielogodzinnych przesłuchań na komisariatach, ograniczenia bądź utrud-

niania dostępu do adwokatów. Działania te monitorowane były przez przedstawicieli Krajo-

wego Mechanizmu Prewencji Tortur, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania jednostki  

w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, która zajmuje się monitorowaniem stanu przestrze-

gania praw człowieka w miejscach pozbawienia wolności. Wreszcie przykładem rażącego 

naruszenia prawa przez Policję podczas pokojowych spontanicznych zgromadzeń było użycie 

gazu łzawiącego wobec posłów na Sejm RP, mimo okazania przez nich legitymacji posel-

skiej. Posłowie i senatorowie w ramach swoich uprawnień w związku z wykonywaniem 
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mandatu mogą podejmować różnego rodzaju działania interwencyjne. Są objęci immunitetem 

parlamentarnym, zapewniającym im przywilej nietykalności cielesnej. Jako funkcjonariusze 

publiczni podlegają w związku z tym szczególnej ochronie. Przypadki użycia wobec nich 

środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu łzawiącego wypełniają znamiona prze-

stępstwa opisanego w art. 223 § 1 Kodeksu karnego, tj. czynnej napaści na funkcjonariusza 

publicznego, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
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