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Opole, dnia 5 lutego 2021r.

Pan
Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku

odpowiedzi na pismo z dnia 31 stycznia 2021 r. o sygn. VII.564.7.2021.MW/MM, uprzejmie

informuję, że informacje dotyczące zdarzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. zostały szczegółowo

opisane w przesłanym do Pana piśmie sygn.K.078.2.2021 z dnia 21 stycznia 2021r.

Działania Policji w związku z zaistniałym zgromadzeniem w dniu 9 grudnia 2020 r. pod

nazwą „Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Spacer dla Przyszłości” polegały na prewencyjnym

zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego, także w zakresie przestrzegania przez

uczestników zasad i obostrzeń sanitarnych w związku z obowiązującym Rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2132) w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Działania Policji miały również na celu zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa

uczestnikom zgromadzenia. W żadnym razie działania te nie miały na celu naruszenia

uczestnikom zgromadzenia konstytucyjnie zagwarantowanych im praw, w tym prawa do

wolności słowa oraz demonstrowania swoich poglądów. Żadne z podjętych w trakcie

zgromadzenia  przez Policję działań, nie ingerowało w sferę tych praw.

Podjęte przez policjantów działania również w żadnym stopniu nie naruszyły prawa

                    do swobodnej wypowiedzi, zagwarantowanego Europejską Konwencją

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że szczegółowy przebieg podejmowanych czynności

przez policjantów wobec nieletniego                      został nagrany i przesłany Panu do

zapoznania.

Natomiast interpretacja zapisów Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz uznania czynu

za społecznie szkodliwego w sugerowany przez Pana sposób pozostaje w kompetencji Sądu.
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Odnosząc się do stosowania wybiórczości artykułu 156 Prawo ochrony środowiska

informuję, że funkcjonariusze Policji na podstawie artykułu 14 ustawy o Policji (Dz. U. 2020

poz. 360) ust. 1 pkt 1, który stanowi, że w granicach swych zadań Policja wykonuje czynności:

operacyjno – rozpoznawcze, dochodzeniowo – śledcze i administracyjno porządkowe w celu:

rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń,

funkcjonariusze reagują wobec wszystkich sprawców.

Nadmieniam, że kwestia udziału nieletniego                      czy innych osób

małoletnich w zgromadzeniu publicznym, jednoznacznie nie była potraktowana jako przejaw

demoralizacji. Informacja dotycząca                     przekazana do Sądu Rejonowego

w Opolu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na zasadzie art. 4 § 1 ustawy z dnia 26.10.1982

r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, dotyczyła tylko i wyłącznie faktu naruszenia przez

nieletniego przepisu prawa wynikającego z art. 156 ust. 1 Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem wystąpienia do sądu nie była też kwestia legalności zgromadzenia w dniu

9 grudnia 2020 r. oraz jego organizacji.

Po przekazaniu informacji do Sądu, Policja nie uczestniczy w dalszych czynnościach

oraz nie jest informowana przez Sąd o dalszym toku postępowania lub podjętych działaniach.

Nadmieniam, że Komisariat I Policji w Opolu, jak również inna Jednostka Policji

podległa Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, nie prowadzi żadnych czynności, które

dotyczyłyby nieletniego                     

Z wyrazami szacunku

mł.insp. Rafał Drozdowski

Komendant Miejski Policji w Opolu


