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Pani Natalia Kłąćzyńska
Zastępca Pełnomocnika Terenowego
Ręcznika Praw Obywatelskich
we Wrocławiu

W odpowiedzi na pismo Ldz. BWP.519.40.2020.SZ z dnia 20 listopada 2020 r. dot. podjęcia

przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w oparciu o przekazy medialne, sprawy 14-letniegO
poniżej przekazuję informację na temat prowadzonych czynności.

Podjęte zostały one na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, w związku

z podejrzeniem popełnienia czynu karalnego określonego w ąrt. 165 § 1 pkt 1 k.k. i ustaleniem, że

nieletni na swoim koncie ną portalu społecznościowym Facebook utworzył post, z którego wprost

wynikało, że jest organizatorem i zaprasza inne osoby do udziału w „Drugim Krapkowickim

Spacerze”, zaplanowanym na dzień 18 listopada br. o godz. 16.15 na krapkowickim Rynku.
W załączeniu przesyłam screen ww. postu.
Z przeprowadzonych czynności została sporządzona notatka, która została przesłana

niezwłocznie do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
gdzie aktualnie znajduje się całość dokumentacji zgromadzonej w sprawię. Policjanci nie

podejmowali żadnych, innych czynności związanych z tą sprawą.

W trosce o dobro dziecka pragnę dodać, że sytuacja związana z wymienionym chłopcem ma
szerszy kontekst, m. in. w związku z interwencją, która miała miejsce w czerwcu br., a podjęto ją

w stosunku do nieletniego, który miał

i decyzją Zespołu Ratownictwa

Medycznego został przewieziony na konsultacje do
Notatka z tego zdarzenia została również przesłana do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu

Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
Mając na uwadze wcześniejsze zdarzenie, a także, powziętą i potwierdzoną w trakcie

rozmowy informację, że nieletni uchyla się przed realizacją zajęć lekcyjnych w trybie On-line.
policjanci podejmowali swoje czynności w sposób jak najbardziej wyważony i ostrożny. Między

innymi dlatego rozmowę przeprowadzili ż matką 14-latka pouczając również o możliwości podjęcia
odpowiednich kroków wychowawczych dla dobra dziecka. Matkę chłopca poinformowano także

o obowiązujących przepisach dotyczących ograniczeń związanych z organizowaniem zgromadzeń

a także zagrożeń dla zdrowia w związku z panującym stanem epidemii. Kobieta oświadczyła, że

zrozumiała treść rozmowy i nie ma żadnych pytań oraz osobiście dopilnuje, aby wydarzenie na

Facebook'u zostało odwołane i oznaczone odpowiednim komentarzem.
Należy podkreślić, że w tej sprawie oprócz przeprowadzonej rozmowy nie podejmowano

żadnych innych czynności, przekazując natychmiast informację do Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich. Sytuacja w tym trudnym czasie stała się medialna tylko i wyłącznie z inicjatywy

chłopca, a przekaz medialny przeważnie był tylko jednostronny, gdyż z uwagi na dobro dziecka
unikaliśmy komentowania tej sprawy.

Zapewniam Panią i Pana Rzecznika Praw' Obywatelskich, że wszystkie czynności
podejmowane były z zachowaniem zasad poszanowania godności dziecka i jego rodziców,

przeprowadzone w jak najdelikatniejszy sposób, aby nie wywołały niepotrzebnych, dodatkowych
emocji.
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