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Pan
Wojciech Bakun 
Prezydent Miasta Przemyśla
Rynek 1
37-700 Przemyśl

Rzecznik Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2179 z późn. zm.), 
podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej niewyrażenia przez Pana 
Prezydenta zgody na zorganizowanie w dniu 22 czerwca 2019 r., na Rynku Starego Miasta 
w Przemyślu, happeningu pt. „Nie będzie innego”. Według podsiadanych przez Rzecznika 
informacji, wydarzenie to poświęcone miało być relacjom polsko -  ukraińskim. Jego 
autorka planowała ustawienie na Rynku okrągłego stołu, przy którym miała prowadzić 
rozmowy m.in. z liderami społeczności ukraińskiej w Polsce.

Pismem datowanym na 10 czerwca 2019 r., ozn. OZK.5520.43.2019, poinformował 
Pan Prezydent autorkę happeningu, iż nie wyraża Pan zgody na planowane przez nią 
wydarzenie. Pismo zawiera krótkie uzasadnienie przedstawionego w nim stanowiska, ale 
nie wskazuje podstawy prawnej, ani nie informuje adresatki o ewentualnych, 
przysługujących jej środkach zaskarżenia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie 
powodów braku zgody na organizację wspomnianego wydarzenia, a przede wszystkim 
o wskazanie podstawy prawnej ww. działania. Proszę również o przesłanie do Biura RPO 
kopii całości dokumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy, tj. kopii zawiadomienia 
złożonego przez autorkę projektu oraz kopii wszelkiej dokumentacji wytworzonej 
w Urzędzie Miasta Przemyśla lub pozyskanej przez ten Urząd w związku z rozpatrywaniem 
przedmiotowej sprawy. Jeżeli od pisma informującego o niewyrażeniu zgody, choć nie

XI.814.7.2019.MS

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

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl

mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl


zawiera ono elementów składowych decyzji administracyjnej, wpłynęło jakiekolwiek 
odwołanie, proszę również o przesłanie jego kopii do Biura RPO wraz z informacją, jakie 
działania podjęte zostały przez Urząd Miasta w związku z tym odwołaniem.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w związku 
z planowanym terminem wydarzenia, proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jeżeli objętość ww. dokumentów na to 
pozwala, proszę o przesłanie odpowiedzi mailem na adres: marcin.sosniak@brpo.gov.pl.
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