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Szanowny Pani Komendancie, 

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę interwencji Policji w 
dniu 6 sierpnia 2021 r. w Lubinie wobec irracjonalnie zachowującego się mężczyzny, który 
zmarł w wyniku tej interwencji. 

W sprawie tej szczególne zaniepokojenie Rzecznika budzi przede wszystkim 
trwające około 25 minut (według relacji w mediach) dociskanie do ziemi kolanem 
mężczyzny, na którego ręce, trzymane z tyłu, założono kajdanki. Ponadto policjanci, 
pomimo powzięcia informacji o agresywnym zachowaniu mężczyzny, które z dużą dozą 
prawdopodobieństwa związane było z zażyciem przez niego narkotyków, nie zadecydowali 
o wezwaniu pogotowia ratunkowego już w momencie podjęcia decyzji o interwencji, co 
może świadczyć o zlekceważeniu powagi sytuacji. 

Niezależnie od samego przebiegu interwencji, wątpliwości Rzecznika wzbudziły 
także zamieszczone w mediach informacja o czynnościach Policji polegających na 
odebraniu od matki zmarłego, w miejscu jej zamieszkania, telefonu komórkowego, na 
którym zarejestrowano przebieg zdarzenia. W ich trakcie miało dojść do użycia środków 
przymusu bezpośredniego wobec jednej z obecnych osób. Ponadto, z przekazów 
medialnych wynika, że nie została sporządzona odpowiednia dokumentacja procesowa tej 
czynności. 

W związku z powyższym, z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
uprzejmie proszę o udzielenie informacji o stanie i wstępnych ustaleniach czynności 
wyjaśniających mających na celu ustalenie, czy funkcjonariusze Policji podejmujący tą 
interwencję działali zgodnie z zasadami regulującymi stosowanie środków przymusu 
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bezpośredniego oraz czy przedmiotem tego postępowania jest kwestia odebrania telefonu 
matce pokrzywdzonego, która rejestrowała przebieg wydarzeń oraz poinformowanie o 
innych istotnych okolicznościach tego zdarzenia. Będę w szczególności wdzięczny za 
wskazanie, czy interweniujący wobec mężczyzny policjanci wyposażeni byli w kamery 
nasobne, a jeśli tak – czy zapis tych kamer został zabezpieczony na potrzeby postępowania. 

Z poważaniem

Piotr Sobota

Naczelnik Wydziału

/-podpisano elektronicznie/
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