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Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do treści pisma Ministra Marcina Warchoła z dnia 23.06.2020 r. 
(znak: DWMPC-III.853.45.2020) stanowiącego odpowiedź na raport Europejskiego 
Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 
Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z wizyty ad hoc w Polsce, która miała miejsce w dniach 
9 – 16.09.2019 r., zwracam się z prośbą do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania:

1. Czy wskazana w odpowiedzi przez Ministra Warchoła policyjna grupa robocza 
ds. działań w obszarze kształtowania postaw i zachowań w środowisku 
policyjnym zmierzających do przełamywania źle pojętej solidarności zawodowej, 
dokonała analizy środowiskowej zmowy milczenia w Policji i czy w związku 
z poczynionymi ustaleniami zaproponowała rozwiązania służące ochronie tzw. 
sygnalistów w tejże formacji? Jeśli tak, będę wdzięczny za przesłanie opinii 
grupy roboczej dotyczącej przedmiotowej kwestii jak również wypracowanych 
przez nią rozwiązań w tym zakresie.

2. Mając na uwadze zawarte przez w odpowiedzi plany doposażenia 
funkcjonariuszy Policji w kamery nasobne w 2020 r., proszę o informację 
dotyczącą liczby zakupionych i przekazanych do dyspozycji policjantów kamer, 
w rozbiciu na lata 2019  i 2020 oraz na garnizony, do których trafiły te 
urządzenia. Proszę także o informację, czy zakupy kamer nasobnych są 
planowane także w bieżącym roku.

3. Na jakim etapie pozostają prace nad wskazanym w przedmiotowej odpowiedzi 
projektem zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad, metod 
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i form realizacji czynności służbowych związanych z obserwowaniem 
i rejestrowaniem obrazu oraz dźwięku za pomocą kamer nasobnych Systemu 
Rejestracji Audio-Video (RAW) lub innych urządzeń technicznych rejestrujących 
obraz i dźwięk w policyjnych środkach transportu, obiektach Policji lub 
wykonywanych niektórych zadań służbowych Policji? Jeśli projekt jest już 
gotowy, proszę o jego przesłanie.

4. Będę również wdzięczny za przekazanie danych statystycznych za rok 2020 
dotyczących:

a) liczby skarg i wniosków załatwionych przez Policję we własnych zakresie, 
których przedmiotem było nieludzkie lub poniżające traktowanie;

b) liczby zarzutów dotyczących stosowania przez policjantów przemocy na 
służbie;

c) liczby prawomocnie zakończonych postępowań dyscyplinarnych, w których 
wobec policjantów sformułowano zarzuty dotyczące naruszenia praw 
człowieka oraz użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego; 

d) liczby postępowań karnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy 
w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw określonych 
w artykułach 231, 246 i 247 Kodeksu karnego. Proszę także o informacje 
dotyczące sposobu zakończenia tych postępowań.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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