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BMP-0790-1-3/2021/PS  

 Pan 

 Marcin Wiącek 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

w odpowiedzi na pismo z 21 czerwca 2021 r. o sygn. KMP.570.8.2021.RK w sprawie publikacji 

międzynarodowych wytycznych odnoszących się do sposobu prowadzenia przesłuchań, rozpytań  

i gromadzenia informacji przez przedstawicieli władzy publicznej (tzw. Zasad Mendeza)1, zgodnie  

ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji (KGP) oraz Komendy Głównej Straży Granicznej (KGSG), należy 

wskazać, że proponowane w przytoczonym dokumencie zalecania dotyczące osoby pozbawionej wolności 

(zatrzymanej) oraz osoby przesłuchiwanej (osoby podejrzanej i podejrzanego) są już uregulowane  

m.in. w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego2 i ustawie z dnia 24 sierpnia  

2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia3, a w odniesieniu do Policji również  

w zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki 

zawodowej Policjanta”4 oraz wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r.  

w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów5.  

Wdrożenie ww. zasad będzie możliwe w takim zakresie, w jakimi nie pozostają one w sprzeczności  

z powszechnie obowiązującymi przepisami6.  

Rekomendowane zalecenia dotyczące m.in. psychologicznych aspektów przesłuchania osoby 

zatrzymanej oraz etyki są już uwzględnione w programach szkolenia funkcjonariuszy Policji i Straży 

Granicznej.  

Niemniej mając na uwadze znaczenie problematyki wynikającej z tzw. Zasad Mendeza, KGP oraz KGSG 

zadeklarowały, że omawiany dokument zostanie poddany szczegółowej analizie, w tym w celu 

ewentualnego uzupełnienia programów szkoleń.  

 

 Z poważaniem 
 
 z up. Maciej Wąsik 
 
 Sekretarz Stanu 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 
Otrzymuje do wiadomości:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów [dotyczy sygn. BPRM.5090.1.3.2021(2)TI]. 

                                                           
1 Przekazane przy piśmie o sygn. BPRM.5090.1.3.2021(2)TI Pana Rafała Siemianowskiego - Podsekretarza Stanu, 
Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 534, z późn. zm.)  
3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 457, z późn. zm.) 
4 (Dz.Urz.KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3) 
5 (Dz.Urz.KGP poz. 59, z późn. zm.) 
6 Pozostającymi w zakresie właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości, do którego także skierowano wystąpienie Pana 
Rzecznika.  


