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                Rok 2021 rokiem samorządu pielęgniarek i położnych 
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Szanowna Pani Przewodnicząca/Panie Przewodniczący, 

 

W związku z wytycznymi dotyczącymi protestu w dniu 11.09.2021 r. jakie otrzymaliśmy od 

OZZPIP przesyłamy szczegółowe informacje organizacyjne, które należy przekazać również 

do osób wskazanych przez okręgowe izby jako osoby porządkowe (ubrane w żółte kamizelki 

odblaskowe). 

1. Dojeżdżamy na protest autokarami w rejon stadionu Polonii, ul. Bonifraterskiej, ul. 

Konwiktorskiej, ul. Sanguszki (rejon Sądu Najwyższego).  

 

2. Autokary zjeżdżają na Wisłostradę i kierują się na parkingi przy Torwarze, przy pętli 

autobusowej Łazienkowska oraz w rejonie ul. Myśliwieckiej. 

 

3. Jeśli w tych punktach zabraknie miejsc do parkowania Policja będzie przekierowywać 

w inne miejsca.  

 

4. Zgromadzenie osób porządkowych w  sobotę - 11 września o godzinie 11:00 pod 

pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich. W tym miejscu o wskazanej 

godzinie odbędzie się spotkanie z Policją, która będzie odpowiedzialna za prawidłowy 

przebieg protestu.  

 

5. Każdy autokar musi posiadać białą kartkę A4 na przedniej szybie. Jest to znak 

rozpoznawczy dla Policji, który umożliwi wjazd na parking.  

 

6. Parkingi, gdzie autokary będą oczekiwały na zakończenie protestu znajdują się na 

Torwarze, przy pętli autobusowej Łazienkowska oraz  

w rejonie przy ul. Myśliwieckiej. 

 

7.  Jeśli w tych punktach zabraknie miejsc do parkowania, Policja będzie 

przekierowywać autokary w inne miejsca.  

 

8. W przypadku powrotu proszę zwrócić uwagę na zajmowane pasy ruchu na 

Wisłostradzie. Policja wskazała, że autokary kierujące się  

w kierunku Gdańska zajmują skrajnie prawy pas, w kierunku Żoliborza. Natomiast 



 
 

autokary kierujące się w kierunku Lublin, zajmują skrajnie prawy pas w kierunku 

Mokotowa. Jeżeli kierowca autokaru miałby problem orientacyjny, który pas zająć, 

prosimy, aby pytali Policjantów, którzy udzielą wskazówek. 

 

Jeżeli przed lub w trakcie trwania protestu pojawią się nowe zalecenia - będziemy przesyłać 

wszelkie informacje na numery komórkowe osób porządkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


