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Warszawa, ćinia 20 miarca 2018 roku 

Komendant Stołeczny Policji 
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Naczelnik Wydziału 
do Spraw Postępowań Organów Ścigania 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Pan Piotr SOBOTA 

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

W odpowiedzi no pismo nr 11.519.i52.2018.PS z dnia 15 lut< go 2018 roku 
w sprawie zatrzymania w dniu 14 lutego 2018 roku Pana Władysławo tarasyniuko przez 
funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, w zwigzku z prowadzonym, w Prokuraturze 
Okręgowej w Warszawie postępowaniem przygotowawczym, przedsta^j^iam informacje 
w przedmiotowej sprawie. 

W dniu 14 lutego 2018 roku funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 
Komendy Stołecznej Policji wykonywali czynności służbowe polegajgpe no realizacji 
postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do Proku'atury Rejonowej 
w Oleśnicy Pana Władysławo Frasyniuka, podejrzanego o popełnienie w dniu 10 czerwca 
2017 roku w Warszawie przestępstwa naruszenia nietykalności cieleinej policjantów. 
Przedmiotowe postanowienie wydał Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego sygn. akt PO II Ds. 166.2017. 

W siedzibie Prokuratury odbyło się spotkanie prokuratora - j-eferento sprawy 
z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, na którym omówiono szczegóły dotyczgce 
sposobu realizacji przedmiołowycti działań. Między innymi ustalono porę realizacji czynności, 
określajgc jq na kilka minut po godzinie 6.00 rano w dniu 14 lutego 2018 roku. z uwagi 
na fakt. że prokurator będzie w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy od g(j)dz. 7.30. Podjęcie 
decyzji o rozpoczęciu czynności służbowych o wskazanej godzinie pjodyktowane było 
faktem możliwości utrudnień w realizacji przedmiotowej czynności, w posjaci ewentualnego 
nieotwierania drzwi domu przez osobę, która ma zostać zatrzymana, ewelitualnie zgłoszenia 

I 

przez niq złego stanu zdrowia i konieczności wezwania karetki pogotowia, ewentualnie 
konsultacji lekarskiej na terenie placówki zdrowia, a także możliwości wczesnego 
opuszczenia miejsca zamieszkania przez osobę podlegajqcq zatrzymaniu Należy zaznaczyć, 
że czynności służbowe zrealizowane przez policjantów przeprowadzofie zostały zgodnie 
z przepisami ustawy <odeks postępowan/o karnego. I 

Niezwłocznie po zatrzymaniu w miejscu zamieszkania. Pan Władysław Frasyniuk został 
pouczony o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym poprzez ich odczytanie. 
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bezpośredniego 

w tym między innymi o prawie do niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcq 
prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy. Zatrzymany nie zgłosił funkcjonariijszom żgdonia 
kontaktu z adwokatem. W Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy, w trakcie) sporzgdzania 
protokołu zatrzymania osoby, ponownie poinformowano Pana Władysława Frasyniuka 
o uprawnieniacti zatrzymanego w postępowaniu karnym. Wówczas wymieniony wyraził 
żqdanie kontaktu z adwokatem. Telefoniczny kontakt w tym zakresie z adwokjotem nawigzoł 
prokurator. 

Odnosząc się do kwestii zastosowania środka przymusu 
w postaci kajdanek informuję, że środek ten zastosowano wobec Panja Władysława 
Frasyniuka na podstawie obowiqzujqcycti przepisów prawa - ustawy z dni<|3 24 maja 2013 
roku o środkach przymusu bezpośredn/ego / broni palnej oraz zarzqdzenia nr 360 
Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 roku w spraw/e metod i form 

wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń. Przesłankg do zastosowania 
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wobec Pana Władysława Frasyniuka kajdanek założonycti na ręce trzymtane z tyłu była 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie doprowadzenia zatrzymanego 
do siedziby Prokuratury. Podkreślić również należy, że zgodnie z ort. 15 ust. 4 ustawy 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, środek przymusu i bezpośredniego 
w postaci kajdanek zakłada się na ręce trzymane z tyłu. > 

Przebieg zatrzymania Pana Władysława Frasyniuka został zarejestrowany przez 
policjanta przy wykorzystaniu sprzętu video. Decyzję o rejestrowaniu czynipości policyjnych 
podjgł prokurator, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów o niezgodne z prawem 
zachowanie funkcjonariuszy Policji biorgcych udział w realizacji przedmiotowego 
postanowienia. Nagranie zawierajgce rejestrację przebiegu zatrzymania ^tanowi zołgcznik 
do protokołu zatrzymania Pono Władysława Frasyniuka i pozostaje w dyspozycji prokuratora 
- referenta sprawy. 

W dniu 26 lutego 2018 roku do Komendy Stołecznej Policji wpłynęły zażalenia 
na zastosowanie wobec wymienionego środka przymusu bezpośredniego; skierowane przez 
pełnomocnika procesowego Pana Władysława Frasyniuka do Sqdu Rejonówego w Oleśnicy 
oraz Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, za pośrednictwem Komendanta Społecznego Policji. 
W tym samym dniu przedmiotowe zażalenia przekazano do Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie. Przebieg czynności przeprowadzonych przez policjantów bidzie przedmiotem 
oceny przez uprawnione organy. 
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