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Rzecznik Praw Obywatelskich 
Pan 

dr Adam Bodnar 

W odpowiedzi na pismo nr Vfl.613.4.2017.MKS z dnia 23 czerwca 20l7r. Dyrektora Zespołu 

Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pana Mirosława Wróblewskiego, dotyczącego, działań PaJisji vv rwj^zku z p̂ ^̂ ^ 

w}'cince drzew prowadz<7(̂ i w Puszc^ BiałowiejsMe informuję, te od 24 mąja 2016 roku tutejsza 

jednosUu była informowana kilkakrotnie o biokadacłi sprzętu służącego do wycinki drzew, 2 l̂oszenia 

te dotyczyły mitnyn zablokowanycli na terenie nadleśnictw Browsk i Hąjnówka. Zawiadomienia 

w przedmiotowych sprawaci) były przeka^yane telefonicznie jak i w formie protokolarni zgłoszonej 

przez dysponentów urządzeń w kierunku przestępstwa z art. 19l§lk.k. (zmuszanie do określonego 

zacitowania). O ws^stkicłi zdarzeniacli jednocześnie byia informowana Straż Leśna posiadająca 

ustawowe kompetencje do działania na tercnacli leśnych, jak również do czynności związanych 

z zabezpieczeniem mienia, zgodnie z uprawnieniami określonymi w Ustawie 

z dnia 28 września 1991r. o Lasach, Wszelkie działaniu w związku z lymi zdarzeniami były 

realizowane przede wszystkim przez właściwą miejscowo i rzeczowo slułbę tj, Slraî  Leśną. Działania 

Policji w przedmiotowym zakresie były poprzedzone zgłoszeniem osób pokrzywdzonych, Straży 

Leśnej i konkretnych nadleśniczych z prośbą o wsparcie prowadzonych przez nich działań. 

Jednocześnie zaznaczam, że zdarzały się również sytuacje, kiedy Policja, w wyniku zgłoszenia osób 

protestujących, licziyą się w jakikolwiek sposób zagrożone podejmowała stosowne interwencje. 

Nadmieniam, że w bieżącym roku na terenie działania Komendy Powiatowej Połicji 

w Hąjnówce nie odbyło się żadne zgromadzenie, które zostałoby zgłoszone we właściwym urzędzie 

gminy, a którego celem byłoby wyrażenie sprzeciwu przeciwko przedmiotowej wycince. 

Zachodzi również uzasadnione przypuszczenie, że zachowanie osób protestujących polegąjące 

łia uniemożliwieniu do swobodnego ro^jorządzania mieniem piywatnym bądź powierzonym narusza 

pnsepisy karne. Do takiego zachowania doszło właśnie podczas akcji protestacyjnych w Puszczy 
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Białowieskiej, Grupa osób, poprzaz zablokowanie maszyn służących do \vycinki drzew, 

uniemożliwiła wykonywani© pracy robotnikom leśnym powodując tym samym wymierne straty. 

Zachowania protestujących w2adnym wypadku nie można uznać za spontaniczne, gdyż do swoich 

działań byli oni bardzo dobrze przygotowani, posiadali przedmioty umożliwiające im skuteczne 

działanie zjednej strony, a drugiej bardzo utrudniąiące podjęcie działań przywracfyących porządek 

prawny. 

Informuję również, że legitymowanie uczestników protestu miało na celu ustalenie danych 

personalnych potencjalnych sprawców przestępstw (przed podjęciem działań uwalniających maszyny 

zostało pr^jęte zawiadomienie o podejrzeniu popehiienia przestępstwa, którego dyspozycję zawiera 

art 191 §lk.k.) cQf wykroczeń. W chwili obecnej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w H^nówce 

toczą się postępowania sprawdzające dotyczące przestępstw z wymienionego artykuhł Kodeksu 

karnego. Komenda Powiatowa Policji -w Hąjnówce skierowała również do Zamiejscowego 

VII Wydziahi Karnego z siedzibą w Hajnówce Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim 16 wniosków 

0 ukaranie z art. S.1§1 Kodeksu wykroczeń (w sprawie wydarzeń mającydt miejsce w dniu 8 czerwca 

2017 roku w miejscowości Czerlonka Leśna), a obecnie prowadzone są czynności wyjaśniąjące 

w sprawie doŁ zdarzeń w dniach 1344 czerwca w miejscowości Postołowo. Ponadto w trakcie 

interwencji na miejscach protestów stwierdzone naruszenia międ2y innymi przepisów att,151§l 

1 artlS7§l Kodeksu wykroczeń, które to pozostają w gestii postępowań prowadzonych przez Straż 
Leśną. 

Wszystkie przedmiotowe interwencje policyjne wynikały ze zgłoszeń osób pokriywdzonych 

i do ich podjęcia policjanci byli zobligowani. Policja jest zobowiązana i podejmuje czynności 

w każdym przypadku zgłoszonego naruszenia be^ieczeństwa i porządku publicznego, bez względu 

na osobę zgłaszającą. 
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