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Szanowny Panie Komendancie,

Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagą obserwuje podejmowane częste ingerencje 
funkcjonariuszy polskiej Policji w wolność zgromadzeń publiczne osób młodych. Od 
początku roku kilkukrotnie już Rzecznik Praw Obywatelskich podejmował interwencje 
w tego rodzaju sprawach. Ponadto, w kwietniu 2021 Rzecznik rozesłał do wojewódzkich 
Pełnomocników Policji ds. Ochrony Praw Człowieka informacje dotyczące standardów 
ochrony wolności zgromadzeń publicznych osób młodych. Pismo Zastępcy RPO Pana 
Stanisława Trociuka w tej sprawie skierowane zostało do Komendy Stołecznej Policji 
w dniu 15 kwietnia 2021 r. (nr VII.613.5.2021).

Rzecznik z niepokojem przyjął najświeższe doniesienia medialne1 wskazujące na 
zatrzymanie przez Policję 14-letniej uczennicy, która uczestniczyła w dniu 24 września 
2021 r. w proteście Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Jak wskazują dziennikarze, 
osoba ta została zatrzymana w związku z namalowaniem korektorem szkolnym gwiazdki na 
parkometrze. Zatrzymanie to jednakże skutecznie uniemożliwiło Jej udział w dalszej części 
zgromadzenia publicznego. Ponadto należy wskazać, że – jeśli doniesienia medialne znajdą 
potwierdzenie – opisana ingerencja może być nadmierna, gdyż nie doszło do trwałego 
uszkodzenia mienia publicznego. Obowiązkiem Policji jest zbadać czy nie doszło 

1 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: policja zatrzymała 14-latkę (24.09.2021 r., tvn24.pl), dostęp: 
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-mlodziezowy-strajk-klimatyczny-wrzesien-2021-policja-zatrzymala-
14-letnia-dziewczynke-5426142
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w związku z działaniem nastolatki do naruszenia przepisów, jednak kilkugodzinne 
przetrzymywanie nieletniej na posterunku może budzić wątpliwości co do tego, czy nie 
miały one na celu wywołanie u osoby niepełnoletniej – i w konsekwencji innych podobnych 
osób  – efektu mrożącego.

Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie więc zwrócić uprzejmie uwagę na to, że 
również osoby niepełnoletnie w Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do demonstrowania 
swoich poglądów, szczególnie w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym i w tym 
zakresie korzystają z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa (art. 54 ust. 1 
Konstytucji RP), a także udziału w pokojowych zgromadzeniach publicznych (art. 57  
Konstytucji RP). Podobne gwarancje zawiera Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 120, poz. 526) – art. 13 ust. 1 tej Konwencji gwarantuje dziecku prawo do swobodnej 
wypowiedzi, art. 15 ust. 1 Konwencji gwarantuje wolność pokojowych zgromadzeń osób 
niepełnoletnich.

Mając na względzie powyższe, działając z upoważnienia RPO na podstawie art. 13 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 627 z zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Komendanta 
o przedstawienie informacji w niniejszej sprawie, w tym o podjętych w tej sprawie 
czynnościach, dokonanych ustaleniach i sposobie jej załatwienia.

 

Z wyrazami szacunku

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu
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