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Szanowna Pani Komendant,

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjął informacje1 dotyczące 

działań funkcjonariuszy Policji w Lubinie, podjętych wobec zgromadzonych młodych osób, 

które brały udział w proteście przed komendą w Lubinie w związku ze śmiercią mężczyzny 

i podjętą wobec niego interwencją Policji. Jak wynika z relacji dziennikarzy, Policja 

zatrzymała w związku z protestem ponad 50 osób. Choć, według oficjalnego komunikatu 

Policji, funkcjonariusze mieli zatrzymywać jedynie najbardziej niebezpiecznych 

uczestników manifestacji, z relacji mediów i obecnych na miejscu aktywistów wynika, że 

do aresztu trafić mogły również zupełnie przypadkowe osoby, 

w tym osoby niepełnoletnie. Ponadto, informacje o zatrzymaniu oraz miejscu zatrzymania 

osób nieletnich nie zostały przekazane ich opiekunom prawnym przez Policję. 

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem obserwuje coraz częstsze 

ingerencje funkcjonariuszy polskiej Policji w wolność zgromadzeń publicznych 

(szczególnie zgromadzeń spontanicznych) osób młodych. Rzecznik w dniu 15 kwietnia 

2021 r. zwrócił się do wszystkich Komend Wojewódzkich Policji w Polsce wskazując na 

1 M.in.: Policja zatrzymywała przypadkowych nastolatków. "Wozili mojego brata po komisariatach, choć tylko 
odprowadzał koleżankę", (fakt.pl, 10.08.2021), dostęp: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/zamieszki-w-
lubinie-policja-zatrzymywala-przypadkowych-nastolatkow/hnlrdlp
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obowiązujące standardy w zakresie poszanowania wolności zgromadzeń publicznych, 

wnosząc m.in. o odpowiednie przeszkolenie funkcjonariuszy. Niestety, do tej pory Rzecznik 

otrzymał tylko kilka odpowiedzi w tym zakresie.

Od początku bieżącego roku kilkukrotnie już Rzecznik Praw Obywatelskich 

zmuszony był podejmować interwencje w tego rodzaju sprawach. W styczniu br. Rzecznik 

podjął interwencję w sprawie nastolatka, członka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 

który podczas demonstracji używał przez chwilę urządzenia nagłaśniającego. Upomniany 

przez policjantów, odłożył megafon. Mimo to Policja zawiadomiła w sprawie sąd rodzinny 

o jego demoralizacji. Kolejną sprawą, w której Rzecznik podjął interwencję, jest sprawa 

uczennicy, która wzięła udział w manifestacji w Poznaniu i zabrała na niej głos – na 

początku i na końcu odbywanego zgromadzenia. Policja miała na tej podstawie uznać, że 

młoda kobieta jest organizatorką zgromadzenia publicznego. Prowadzone wobec niej 

postępowanie ma zmierzać do postawienia młodej obywatelce zarzutów z art. 52 §  2 pkt 2 

Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281). Postępowanie w podobnej sprawie zostało 

wszczęte również w związku z zarzutem organizacji zgromadzenia publicznego przez 

młodą osobę w Oleśnicy. W tym przypadku postępowanie to zmierza do postawienia Jej 

zarzutów z art. 165 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.). Jak wynika 

z ostatnich doniesień medialnych2, Dolnośląskie Centrum Praw Człowieka we Wrocławiu 

poinformowało, że wrocławska policja prowadzi postępowanie wobec osoby 17-letniej 

w celu ukarania jej za to, że w czasie proekologicznego protestu siedziała na chodniku.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik ponownie pragnie wskazać, że 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. 

2 J. Urbańska-Jaworska, Policja chce ukarania przez sąd 17-latki za "naruszenie ładu i porządku publicznego poprzez 
siedzenie na chodniku", (wroclaw.wyborcza.pl, 31.03.2021r.), dostęp: 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26930569,przed-sad-za-siedzenie-na-chodniku-adwokat-nie-moglem-
uwierzyc.html
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526) – art. 13 ust. 1 tej Konwencji gwarantuje dziecku prawo do swobodnej wypowiedzi, 

art. 15 ust. 1 Konwencji gwarantuje zaś wolność pokojowych zgromadzeń dzieci.

Mając powyższe na względzie, działając z upoważnienia Rzecznika na podstawie art. 

13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam się do Pani Komendant z uprzejmą prośbą 

o przedstawienie Rzecznikowi informacji na temat zabezpieczenia zgromadzeń w Lubinie 

w dniu 8 sierpnia 2021 r. Proszę również o przekazanie informacji o podstawach 

zatrzymania poszczególnych osób, w tym w szczególności osób nieletnich, a także 

o poinformowanie Rzecznika, czy i kiedy opiekunowie osób nieletnich zostali 

poinformowaniu o ich zatrzymaniu.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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