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 KMP.570.24.2015.WS 

Wystąpieniem generalnym z dnia 28 października 2015 r. zwróciłem się 

do ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o przedstawienie informacji na 

jakim etapie jest wdrażanie działań zawartych w „Strategii działań nakierowanych  

na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”.  

W tym samym piśmie zwróciłem się o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102), poprzez zwiększenie grupy 

osób, która podlega obowiązkowemu badaniu lekarskiemu przy zatrzymaniu przez 

funkcjonariuszy Policji.  

W odpowiedzi na to wystąpienie generalne Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy przedstawił szereg inicjatyw podjętych 

w ramach „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw 

człowieka przez funkcjonariuszy Policji”. 

Jedną z nich było wystąpienie do Prokuratora Generalnego o nawiązanie 

przez Policję współpracy w zakresie równoległego prowadzenia postępowań karnych 

i dyscyplinarnych w sprawach o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz  

z nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są 

funkcjonariusze Policji. 

Ponadto Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław 

Rakoczy poinformował także o rozpoczęciu prac zmierzających do określenia zakresu 

oraz sposobu prawnego uregulowania zagadnień związanych z rejestrowaniem obrazu  

i dźwięku w ramach czynności administracyjno – porządkowych.  

Warszawa, 10 grudnia 2015 r. 

 

Pan  

Mariusz Błaszczak 

Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 
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Przedstawione informacje są bardzo istotne, gdyż pokazują zakres działań 

podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z drugiej strony 

nie zawierają wystarczających szczegółów, tak aby możliwa było ocena skuteczności 

tychże założeń. Również brak określonych ram czasowych przewidzianych 

do implementacji proponowanych rozwiązań stanowi powód do niepokoju, gdyż nie 

daje możliwości kontroli postępu podjętych prac. 

Trudno się także zgodzić jakoby przyjęte działania w pełni realizowały standard 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przywołany w punkcie 1c „Strategii działań 

nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy 

Policji” zatytułowanym „Dostosowanie standardów postępowań dyscyplinarnych 

i wyjaśniających do standardów ETPCz”. Wskazane propozycje podjęcia współpracy 

z Prokuratorem Generalnym czy też rejestrowanie obrazu i dźwięku w ramach czynności 

administracyjno – porządkowych, jako mechanizmy zapobiegające torturom lub 

niewłaściwemu traktowaniu albo karaniu, winny być, w mojej opinii, wzmocnione 

właściwie sporządzoną dokumentacją medyczną z badań lekarskich każdego zatrzymanego 

przez funkcjonariuszy Policji. W innym wypadku nierozwiązany pozostanie problem 

niebudzącego wątpliwości wyjaśnienia mechanizmu i przyczyn powstania obrażeń ciała 

osób pozostających pod nadzorem funkcjonariuszy Policji. W przypadku ujawnienia 

obrażeń ciała przy zwalnianiu osoby w dalszym ciągu będzie zachodziło domniemanie, 

iż powstały one w czasie zatrzymania. 

W związku z powyższym proszę o przedstawienie szczegółów propozycji 

dotyczących współpracy Policji z Prokuratorem Generalnym i zakresu oraz sposobu 

prawnego uregulowania zagadnień związanych z rejestrowaniem obrazu i dźwięku 

w ramach czynności administracyjno – porządkowych, w tym terminów ich realizacji. 

Ponadto ponownie zwracam się o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji w/w 

rozporządzenia. 

 

 Podpis na oryginale 


