
Restauracja Flaming & Co, ul. Chopina 5, wieczór wyborczy 300polityka

Meldunek 1:

Policjant 1:

Ważna informacja dla ciebie. Restauracja Flaming, to gdzieś jest na Śródmieściu, 
róg Mokotowskiej i Chopina. Tam pojechał SOP robić rozpoznanie, tam będzie 
spotkanie jeszcze premiera i wicepremiera Glińskiego. Daj więc znać żeby się 
przygotowali do zabezpieczenia prewencyjnego, zewnętrznego rejonu.

Policjant 2:

Na Chopina nawiązaliśmy kontakt z funkcjonariuszem SOP-u. Jest już wicepremier
Gliński, czekamy na resztę gości. Na ich wyraźne żądanie zostawiamy tylko dwa 
patrole.

Siedziba Prawa i Sprawiedliwości, ul. Nowogrodzka 84/86

Meldunek 1:

Policjant 1:

Zgłaszam ci gotowość do zabezpieczenia terenu przyległego do siedziby partii 
PiS. Ul Nowogrodzka. W związku z pobytem w siedzibie PiS prezesa Rady 
Ministrów pana Mateusz Morawieckiego. Do zabezpieczenia na chwilę obecną 
kierujemy 6 policjantów OPP (Oddziały Prewencji Policji-red.) w Warszawie oraz 
siły przydzielone w liczbie 3 policjantów. Odpowiedzialny zastępca komendanta 
rejonowego „Warszawa 3”.

Policjant 2:

Wszystko bardzo fajnie, tylko my zabezpieczamy wybory. Natomiast wizyta pana 
premiera, proszę o kontakt z dyżurnym KSP (Komenda Stołeczna Policji – red.). 
Dla mnie informacja, że będzie później jakaś konwencja. Ten temat do dyżurnego.

Meldunek 2:

Policjant 1:

Przyjechali minister Bańka i Macierewicz, z naszych wyliczeń wynika, że jeszcze 
brakuje ministra Ziobry jeśli ma być i zaraz ma przyjechać prezes.

Meldunek 3:

Policjant 1:



Posłuchaj tak informacyjnie. Przy Nowogrodzkiej 84/86. Przyjeżdżają już wozy 
transmisyjne. Jest Polsat News, TVP, Polskie Radio, RMF FM oraz inne media. 
Obejmuje to nadzorem prewencyjnym. Na chwilę obecną bez uwag. Czekamy na 
przyjazd premiera. Gotowość godzina 17.00.

Policjant 2:

Nie ma tam jakichś utrudnień większych w ruchu drogowym, albo żeby było 
jakieś zagrożenie?

Policjant 1:

Nie ma żadnych zagrożeń, żadnych uwag, media stoją zgodnie z przepisami. 
Policjanci tam egzekwują przepisy.

Policjant 2:

A ewentualnie jakieś osoby zbierające się? Zwolennicy albo ewentualnie 
przeciwnicy PiS.

Policjant 1:

Nie ma takich osób.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 805, ul. Wrzeciono 24

Meldunek 1:

Policjant 1:

Słuchaj w nawiązaniu do rozmowy. Komisja 805, Wrzeciono 24. Tam na terenie 
komisji był plecak, ale jest pusty. Dla nas żaden temat. Będzie się znajdował w 
komisji, może ktoś się zgłosi. Natomiast nie ma żadnego zagrożenia.

Policjant 2:

Dwie rzeczy. Czy policjanci z NGRMP ( Nieetatowe Grupy Rozpoznania Minersko – 
Pirotechnicznego – red.) podejmowali czynności w związku z plecakiem i go 
sprawdzali, że jest pusty? W którym dokładnie miejscu był plecak, na zewnątrz 
lokalu czy w środku komisji, tam gdzie się głosuje? Takie szczegóły mnie 
interesują.

Policjant 1:

Policjanci NGRMP zostali wysłani, ale nie dojechali na miejsce, bo nie zdążyli, 
plecak znajdował się na terenie OKW, w środku w budynku. Ale był po prostu 
pusty.

Policjant 2:

Czyli zwykli policjanci potwierdzili, że plecak jest pusty?



Policjant 1:

Tak, dokładnie jak mówisz.

Białołęka, ul. Aluzyjna 33

Meldunek 1:

Policjant 1:

Kilkanaście minut temu na terenie Warszawy, konkretnie na Białołęce, przy ul. 
Aluzyjnej 33 była bójka kilku osób. Uczestnicy posiadali siekiery i bejsbole. Przed 
przybyciem policji dddalili się dwoma samochodami: Opel Insignia [pada numer], 
drugi to bordowy bus na ukraińskich tablicach. W przypadku zauważenia któregoś
pojazdu, proszę podjąć kontrolę i nawiązać kontakt z Białołęką.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13, Ząbki

Meldunek 1:

Policjant 1:

Pisemnie Ci zgłoszę, interwencja w lokalu 13 w Ząbkach. Dotyczyła członka 
komisji.

Policjant 2:

Teraz tylko tak wstępnie powiedz przez stację co to za interwencja była.

Policjant 1:

Jeden z członków komisji wziął trzy karty, na których naniósł cyfry. Karty 
niewypełnione, te do pobrania. Patrol udał się na miejsce, prokurator 
powiadomiony, karty zabezpieczone, w tej chwili sprawdzają trzeźwość, 
tożsamość. Osoba nie będzie zatrzymywana decyzją prokuratora.

Policjant 2:

Odnośnie tej interwencji poproszę szczegóły. Kto kartę wypełnił, kto zgłaszał, czy 
osoba, która numerowała była trzeźwa, w jakim celu?

Policjant 1:

Wykonujemy czynności, badanie na trzeźwość, zaraz dane ci podam. Zgłoszone 
było telefonicznie przez innego członka komisji. Zaraz dam ci znać jak zrobimy 
ustalenia.

Policjant 2:

Dobrze, sprawa pilna



Meldunek 2:

Policjant 1:

Członek komisji, który nanosił cyfry to [pada imię i nazwisko]. Badanie trzeźwości 
0,0 miligrama.

Policjant 2:

Co nim motywowało?

Policjant 1:

On się tłumaczy, że chciał nanieść te cyfry, żeby przy liczeniu można było łatwiej 
segregować. Zawiadamiająca to urzędnik wyborczy [pada imię i nazwisko], a 
informację pozyskała od zastępcy przewodniczącego [pada imię i nazwisko]

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 123, ul. Niegocińska 9

Meldunek 1:

Policjant 1:

Posłuchaj… Niegocińska 9, OKW 123. Przewodniczący zgłosił, że pani przyszła ze 
skserowanym dokumentem tożsamości. Następnie oddaliła się, jest w rejonie 
OKW. Wysyłam patrol, podejmujemy interwencję celem sprawdzenia do czego 
tam doszło.

Policjant 2:

Tak szybko nie potrafię pisać, powtórz ten adres.

Meldunek 2:

Policjant 1:

Niegocińska 9. Policjanci ujawnili panią, która posłużyła się swoim skserowanym 
dowodem. Pani lat 70, boi się swojego dowodu z domu zabierać, żeby nie zgubić. 
Poinformowana, żeby przyjść do obwodu z oryginalnym dowodem, 
przewodniczący również poinformowany. Sprawa zakończona.

Policjant 2:

Rozumiem, jakby się podobne sprawy pojawiły, poinformujcie starsze osoby, że 
straż miejska w każdej chwili może ich zawieźć na głosowanie i odwieźć. Nie 
będzie wtedy problemu z dowodem.




