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Dyrektor Zespołu

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
00-090 Warszawa
Al. Solidarności 77

W odpowiedzi pismo z dnia 12 sierpnia 2021r. nr YII.613.20.2021.AS. przesłane 
pocztą elektroniczną na adres Komendy Powiatowej Pclicji w Lubinie, uprzejmie 
informuję, że w dniu 8 sierpnia 2021r., funkcjonariusze Policji podjęli interwencje 
w rejonie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, w stosunku do osób, w tym nieletnich, 
którzy dopuścili się czynów określonych w art. 254§ 1 kk i innych.

Zaznaczyć także należy, iż bezpośrednio przed podjęciem czynności związanych 
z zatrzy maniem tych osób i doprowadzeniem do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, 
wielokrotnie, przy użyciu także urządzeń nagłaśniających, wzywano zgromadzane osoby 
do rozejścia się ostrzegając, iż w przypadku niepodporządkowania się wydawanym
poleceniom będą użyte środki przy musu bezpośredniego. Pomimo wy dawanych poleceń, 
komunikatów, wyraźnych ostrzeżeń o konsekwencjach nie stosowania się do wy dawanych 
poleceń, osoby nadal gromadziły się w rejonie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, 
tym samym nie stosując się do wy dawanych poleceń i ostrzeżeń.

Z całą stanowczością stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, w dniu
8 sierpnia 202lr., zatrzymano osoby, które dopuściły się czynu określonego w art. 254§ 1
kk w zw. z art. 57a§l kk i innych.

Odpowiadając na pytania sformułowane w piśmie z dnia 12 sierpnia 202lr. 
nr VIL613.20.202LAS, dotyczące przekazania informac i o podstawach zatrzymania 
poszczególnych osób, w tym osób nieletnich, a także o poinformowanie Rzecznika, czy 
i kiedy opiekunowie osób nieletnich zostali poinformowani o ich zatrzymaniu, uprzejmie 
informuję, że w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 254§1 kk w zw. z art. 57a§ 1 kk i innych, w dniu 08 sierpnia 202lr.



Zatrzymano łącznie 59 osób w tym dwie osoby, które nie ukończyły 17-stego roku życia, 
i tak:

• 49 zatrzymanym przedstawiono zarzuty o czyn z art. 254§ 1 kk w zw. z art. 57a § Ikk,
• 8 zatrzymanym przedstawiono zarzuty o czyn art. 254§ 1 kk w zw. z art. 57a § Ikk 

i art. 288§ 1 kki art. 223 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk,
• 2 zatrzymanym, którzy nie ukończyli 17-stego roku życia przedstawiono zarzuty

o czyn z art. 254§ 1 kk w zw. z art. 57a§l kk. W tym miejscu wskazać należy, że ich 
opiekunowi prawni w tym samym dniu zostali poinformowani o fakcie ich 
zatrzymania, tj. 8 sierpnia 202Ir. i tego samego dnia osoby zatrzymane, które nie 
ukończyły 17-stego roku życia zostały zwolnione i przekazane opiekunom prawnym.

Jednocześnie informuję, że zgromadzone materiały przeciwko wskazanym osobom przekazano 
do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, następnie do dalszego prowadzenia dla Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy I Wydział Śledczy sygn. akt PO 3044-lDs.2.2021, a kolejno materiały 
przekazane został}- do Prokuratury Okręgowej w Łodzi sygn. akt PO 3026-IDs.-3/2021.
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