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Rzecznik Praw Obywatelskich

Odpowiadając na pismo Pana Rzecznika nr II.519.207.202l.AN z dnia 24 września 2021 r.,
w którym przedstawiona została ocena interwencji Policji przeprowadzonych w okresie od 1 maja
do 31 grudnia 2020 r. wobec osób uczestniczących w protestach społecznych - z punktu widzenia
przestrzegania ich praw i wolności, przedstawiam co następuje.
Jednym z ustawowych zadań Policji jest utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz ochrona zdrowia i mienia obywateli. Zadanie to realizowane jest między innymi poprzez
reagowanie na zaistniałe przestępstwa i wykroczenia oraz ściganie ich sprawców. Jednocześnie należy
zaznaczyć, iż Policja jako organ władzy publicznej działa na podstawie i w granicach prawa.
Rolą Policji jest egzekwowanie przestrzegania obowiązującego prawa oraz wykonywanie obowiązków
I

w nim ustanowionych.

Wykonując ustawowo określone zadania, policjanci mają prawo, m. in. do zatrzymania osób
w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
jak również zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego. Osobom zatrzymywanym na podstawie art. 246 Kodeksu postępowania
karnego przysługuje zażalenie, w których mogą się domagać zbadania zasadności,

legalności

oraz prawidłowości tego zatrzymania. Uwzględnienie zażalenia przez Sąd oznacza, że przełożony
policjanta,

który

dokonywał

czynności

zatrzymania

powinien

podjąć

kroki

zmierzające

do wyjaśnienia, czy podczas czynności zatrzymania policjant nie naruszył dyscypliny służbowej
w sposób określony w art. 132 ust. 1 i 2 ustawy o Policji. Dodatkowo, zgodnie z treścią art. 134i ust. 4
ustawy o Policji, jeżeli zachodzą wątpliwości co do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego
kwalifikacji prawnej albo tożsamości sprawcy, przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego
przełożony

dyscyplinarny zleca

przeprowadzenie

czynności

wyjaśniających.

Po

zakończeniu

czynności wyjaśniających rzecznik dyscyplinarny, zgodnie z art. 134i ust. 4e ustawy o Policji,
sporządza

sprawozdanie, w którym

postępowania

dyscyplinarnego,

w szczególności

odstąpienia

od

przedstawia wnioski

wszczęcia

postępowania

dotyczące

wszczęcia

dyscyplinarnego

albo

odstąpienia od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej
ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego.

w przypadkach, w których wyjdą na j a w okoliczności wskazujące na przekroczenie uprawnień
lub niedopełnienie obowiązków służbowych, wypełniające znamiona przestępstwa z art. 231 Kodeksu
karnego,

właściwy

przełożony

powinien

o

powyższym

poinformować

odpowiednie

tj. prokuraturę, na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego.

organy,
I

W związku z tym, iż w piśmie Pana Rzecznika zostały zaprezentowane dane dotyczące
zatrzymań w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r., które miały miejsce przede wszystkim
we właściwości okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, pragnę poinformować, iż po wpłynięciu
do Komendy Stołecznej Policji postanowień sądów o uwzględnieniu złożonych zażaleń na zatrzymanie
w poszczególnych sprawach każdorazowo wdrażane były czynności wyjaśniające w trybie art. 134i
ust. 4 ustawy o Policji (w przypadku ustalenia, iż policjant dokonujący takiego zatrzymania nie pełni
służby w garnizonie

stołecznym

Policji, postanowienie

sądu

przekazywane było

właściwemu

przełożonemu dyscyplinarnemu).
Jednocześnie

Komendant

I
Stołeczny

Policji polecił

kierownikom jednostek

i

komórek

organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji wzmożenie nadzoru służbowego nad pełnieniem służby
przez podległych funkcjonariuszy, m.in. w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej dotyczącej
osób zatrzymanych oraz rzetelność wypełniania i prowadzenia dokumentacji procesowej. Ponadto
polecił, aby podczas odpraw służbowych przypomniano funkcjonariuszom o karnych i służbowych
konsekwencjach naruszenia obowiązujących norm prawa.
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