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Wrocław, dnia 07 września 2021 r.

L . dz. I-i-1292-126/2021/PS
BIURO RZECZNIKA
PRAW OSYWATELSKICH

Pan Stanisław Trociuk
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Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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w odpowiedzi na pismo z dnia 02 września 2021 r. I. dz. BPW.519.35.2021.NK pragnę
poinformować, że w sprawie zdarzenia z dnia 30 lipca 2021 r. dotyczącego zgonu obywatela
Ukrainy - Dmytro M . na terenie WROPON, wobec którego interwencję podejmowali
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu decyzją Komendanta Miejskiego
Policji we Wrocławiu - niezwłocznie po zdarzeniu - zostały wdrożone czyrmości wyjaśniające
w trybie art. 134 i ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Czynności wszczęto
Postanowieniem nr 71 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2021 r.
i

zarejestrowano

pod

1. dz. 1-1204-54/2021/AZ. Czyrmości

wyjaśniające zakończono

sprawozdaniem z dnia 30 sierpnia 2021 r. Na podstawie przeprowadzonych czyrmości
wyjaśniających stwierdzono, że interweniujący funkcjonariusze dopuścili się naruszenia
dyscypliny służbowej. W związku z powyższym Komendant Miejski Policji we Wrocławiu
postanowieniami z dnia 1 września 2021 r. wszczął postępowania dyscyplinarne przeciwko
podejmującym w dniu 30 lipca 2021 r. interwencję czterem funkcjonariuszom. Rozkazem
Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 1 września 2021 r. podejmujący
interwencję policjanci zostali zawieszeni w czynnościach służbowych od dnia 2 września
2021 r. do dnia 1 września 2022 r. Przeciwko dwóm funkcjonariuszom wszczęto procedurę
administracyjną zmierzającą do wydalenia ze służby. W toku prowadzonych postępowań
policjantom przedstawiono zarzut}' dyscyplinarne przekroczenia uprawnień w związku

1

z niewłaściwym stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, a także niedokonania
rejestracji wykonywanych czynności służbowych przy użyciu posiadanych kamer nasobnych.
Nadmieniam, że równolegle w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy za sygn. akt.
3046-1 Ds. 2.2021 prowadzone jest śledztwo o czyn z art. 155 k.k. Końcowy wynik
wymienionego postępowania przygotowawczego będzie wiążący dla Policji.
O zakończeniu postępowań dyscyplinarnych i ich wyniku poinformujemy odrębnym
pismem.
Jednocześnie informuję, że zależy mi na wszechstronnym i kompleksowym wyjaśnieniu
wszelkich okoliczności tego zdarzenia. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
nie ma przyzwolenia na działania niezgodne z prawem.

Pragnę zapewnić, że w stosunku

do policjantów, którzy nadużywają prawa wyciągane są każdorazowo surowe konsekwencje
służbowe.
Wyrażam przekonanie, że udzielone informacje będą wystarczające na tym etapie
procedowania sprawy.
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