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Nawiązując do pisma WZF.801.1.2017.TO z dnia 7 kwietnia br. w sprawie artykułu 

prasowego pt. „Kobiety w Policji: Jak wściekła suka", który ukazał się na łamach tygodnika 

„Newsweek", uprzejmie informuję, że z uwagi na anonimowość występujących w artykule 

osób, a także brak wskazania miejsca i czasu opisanych zdarzeń, nie jest możliwe zajęcie 

stanowiska w kwestii, czy zdarzenia te były przedmiotem zgłoszeń lub czynności służbowych 

prowadzonych w komórkach kontrolnych i spraw wewnętrznych Policji. 

Należy zaznaczyć, że podległy mi Pełnomocnik wyznaczony został jako oficer 

kontaktowy pomiędzy Policją i Rzecznikiem Praw Obywatelskich do współpracy przy 

realizacji przez Rzecznika art. 18 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Każdego roku Pełnomocnik 

dokonuje przeglądu Policji między innymi pod kątem sytuacji opisanych 

w artykule prasowym i przekazuje informacje do Biura Rzecznika. Informacje zgromadzone 

za rok 2016 nie wzbudzały niepokoju zarówno w zakresie zdarzeń 

w jednostkach Policji, jak też fiinkcjonowania wdrożonych mechanizmów prewencyjnych. 

Współpracujący z Pełnomocnikiem Zespół Ochrony Żołnierzy i Funkcjonariuszy 

Służb Publicznych ustanowiony przy RPO także nie zgłaszał przypadków opisanych 

w artykule lub zdarzeń o podobnym charakterze. 

Od 2003 roku w formie zarządzenia Komendanta Głównego Policji funkcjonują 

w Policji zasady etyki zawodowej Policjanta, za których naruszenie grozi odpowiedzialność 

dyscyplinarna. 

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z 2013 r. w sprawie funkcjonowania 

organizacji hierarchicznej w Policji, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub etyki 



zawodowej, daje możliwość poinformowania wyższych przełożonych bez narażenia na 

zarzut niezachowania drogi służbowej. 

Od 2004 rolcu w Policji funkcjonuje sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony 

praw człowieka, która pracuje na wystandaryzowanym modelu skoncentrowanym na pro-

aktywach działaniach na rzecz przestrzegania praw człowieka, zasad etyki zawodowej oraz 

równego i niedyskryminującego traktowania. Pełnomocnicy pracują na centralnie 

opracowanych 3- letnich planach działań. W ramach swojej pracy, podobnie jak 

psychologowie policyjni, w zależności od potrzeb pełnią dyżury w jednostkach Policji. 

W celu zapobiegania sytuacjom takim jak opisane w artykule, oraz na które zwraca 

uwagę Pan Rzecznik, t j . zagrożenie usiłowania lub dokonania samobójstwa, wystąpienia 

przemocy domowej w rodzinach policyjnych, mobbingu, molestowania, molestowania 

seksualnego, czy też dyskryminacji w stosunku do policjantek i pracownic Policji informuję, 

że Policja wypracowała wewnętrzne narzędzia kontrolne, mechanizmy prewencji 

niewłaściwych zachowań oraz procedury reagowania w przypadku zaistnienia niewłaściwych 

i niepożądanych zdarzeń. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych należy wspomnieć 

o realizowanym programie „Moc - TAK, Przemoc - NIE!", wprowadzonym w 2012 r., 

w ramach którego opracowano wskazówki i zasady prawidłowego postępowania w sytuacji, 

gdy sprawcą lub ofiarą przemocy w rodzinie jest policjantka lub policjant oraz zasady 

udzielania pomocy psychologicznej rodzinie, w której doszło do przemocy. Główną część 

przedsięwzięcia stanowiły szkolenia skierowane do kadry kierowniczej oraz tych grup 

policjantów, którzy w ramach wykonywanych zadań mogą reagować w sytuacji przemocy 

w rodzinie policyjnej (t j . dyżurni, policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych). W ramach 

Programu psychologowie policyjni zostali przygotowani do profesjonalnego udzielania 

pomocy osobom doświadczającym przemocy i osobom przemoc stosującym (37 absolwentów 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). W 2016 r. psychologowie policyjni 

przeprowadzili 18 interwencji kryzysowych, a w 9 przypadkach udzielili pierwszej pomocy 

emocjonalnej w sytuacji przemocy psychicznej lub fizycznej w rodzinie policjanta lub 

pracownika. 

Pismem Ia-331/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. (kopia w załączeniu) poleciłem 

wzmocnienie działań nadzorczych przełożonych funkcjonariuszy i kierowników jednostek 

Policji, które winny być ukierunkowane na: 

- uzyskiwanie informacji o możliwych trudnych sytuacjach rodzinnych policjantów oraz 

odpowiednie podejmowanie działań wspierających, profilaktycznych i szkoleniowych. 



- skuteczne i konsekwentne reagowanie w stosunku do tych policjantów, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, a szczególnie dopuszczają się 

zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa, w związku ze stosowaniem 

przemocy względem osób najbliższych, 

- przypomnienie o najważniejszych postanowieniach wprowadzonego w maju 2012 

roku programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych pn. „MOC - tak, 

PRZEMOC - nie!". Żaden sygnał o przemocy w rodzinie policyjnej nie może być 

zignorowany, a osoby pokrzywdzone, jak i stosujące przemoc, powinny mieć 

świadomość stałego monitorowania ich sytuacji rodzinnej. 

Zaleciłem również prowadzenie dodatkowego monitoringu zdarzeń związanych ze 

stosowaniem przemocy fizycznej i psychicznej przez funkcjonariusza Policji wobec członków 

ich rodzin. 

Odnosząc się do problematyki zamachów samobójczych wśród policjantek/pracownic 

Policji informuję, że psychologowie policyjni są zobowiązani do przygotowywania analiz 

zamachów samobójczych (usiłowania samobójstwa, dokonania samobójstwa). Na przestrzeni 

ostatnich 5 lat odnotowano 5 przypadków samobójstw wśród kobiet pełniących 

służbę/pracujących w Policji. W okresie 2013-2016 monitorowano 3 przypadki prób 

samobójczych dokonanych przez policjantki. Rozważając zależność pomiędzy 

podejmowaniem samobójstwa a warunkami środowiska służbowego należy pamiętać, że 

literatura przedmiotu wskazuje na wieloczynnikowość procesu motywacyjnego osoby 

dokonującej zamachu samobójczego. Podsumowania przygotowywane przez psychologów 

policyjnych wskazują, że motywy popełniania samobójstw wśród policjantów i pracowników 

nie odbiegają od tych występujących w całej populacji (najczęściej wskazywane jest 

współwystępowanie: trudnej sytuacji osobistej, czynników związanych ze środowiskiem 

pracy, zmiennych osobowościowych, uwarunkowań zdrowotnych). Jednocześnie należy 

podkreślić, że psychologiczna analiza usiłowania samobójstwa może być wykonana jedynie 

za zgodą osoby, której ma dotyczyć, wobec czego nie jest możliwe każdorazowe 

podejmowanie działań w kierunku zebrania informacji o okolicznościach, faktach czy 

stawiania wniosków o przyczynowo - skutkowym tle zamachu. 

Pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że żadna informacja o obserwowanych sygnałach, 

zachowaniach, mogących świadczyć o przeżywanym kryzysie nie pozostaje bez 

zaproponowania udzielenia pierwszej pomocy emocjonalnej i pomocy psychologicznej 

(interwencji kryzysowej, porady). 



Wspomniane przez Pana Rzecznika, funkcjonujące od 2014 r., procedury 

antymobbingowe i antydyskryminacyjne są obecnie przedmiotem wewnętrznej analizy. 

1 marca 2017 r. powołałem Zespół do opracowania wewnętrznej polityki antykonfliktowej. 

Opracowana przez Zespół Procedura Antykonfliktowa (nazwa robocza) zawierać będzie 

zespół działań interwencyjnych i szkoleniowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

niewłaściwym zachowaniom w środowisku służby i pracy, algorytmy postępowania 

w sytuacjach problemowych. Przewiduje się, że Procedura zostanie wdrożona w Komendzie 

Głównej Policji w IV kwartale bieżącego roku, a następnie zostanie rozesłana do innych 

jednostek organizacyjnych Policji w ramach tzw. dobrych praktyk. Wprowadzenie 

przedmiotowej Procedury ma na celu jednocześnie uporządkowanie wspomnianych wyżej, 

obecnie funkcjonujących w KGP rozwiązań, w celu przeciwdziałania powielania procedur 

i narzędzi do badania relacji w środowisku pracy. 

Realizowane zadania, zawarte w „Głównych kierunkach działalności edukacyjno-

informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans 

w Policji na lata 2016-2018" (we wcześniejszym okresie na podstawie „Kierunkowej 

strategii Policji w zakresie rozwoju systemu ochrony praw człowieka na lata 2013-2015") 

skoncentrowane są na doskonaleniu wewnętrznych oraz zewnętrznych działań edukacyjno-

informacyjnych, mających wpływ na profesjonalizację wykonywanych przez Policję 

czyrmości w aspekcie przestrzegania praw i wolności człowieka, etyki zawodowej oraz 

równego traktowania, w tym równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania 

i zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć. 

Jako przykład dobrej praktyki należy wskazać działania KWP Kielce, gdzie 

w oparciu o autorski program przeprowadzono dwie pilotażowe edycje warsztatów dla 

wyższej kadry kierowniczej pn. „Tworzenie środowiska równych szans w jednostkach 

Policji". Warsztaty „Asertywność na obcasach", ukierunkowane na rozwijanie umiejętności 

asertywnego komunikowania się, których adresatami były policjantki, zorganizowano 

w KWP w Katowicach oraz w KWP w Łodzi. 

W ramach przeciwdziałania nieprawidłowym zachowaniom w środowisku 

policyjnym do 2015 roku prowadzono w Policji warsztaty Systemu Wczesnej Interwencji dla 

policjantów pełniących funkcje kierownicze. W programie warsztatów znajdowały się casusy 

m.in. dotyczące zachowań noszących znamiona molestowania seksualnego, zachowań 

o charakterze mobbingu oraz dyskryminacji. Celem nadrzędnym programu było 

ksztahowanie standardów wśród kadry kierowniczej Policji umożliwiające proaktywne 

przeciwdziałanie nieprawidłowościom. Aktualnie prowadzone są prace nad modernizacją 



powyższego programu i wdrożeniem go w nowej, zmodyfikowanej formule dostosowanej do 

aktualnych oczekiwań, potrzeb oraz możliwości. 

Reasumując chciałbym zapewnić o braku akceptowalności zachowań nieetycznych 

w działaniach policjantów i pracowników Policji w stosunku do każdego człowieka, w tym 

także wewnątrz środowiska policyjnego. Dbałość o zapewnienie środowiska służby i pracy, 

wolnego od zachowań niepożądanych podwładnych i przełożonych, jest przedmiotem mojego 

głębokiego zainteresowania i nadzoru. 

Funkcjonujące w Policji mechanizmy na rzecz prewencji zachowań konfliktowych 

oraz procedury określające sposoby reagowania na podejrzenie występowania zakłóceń 

w relacjach interpersonalnych lub międzyludzkich, w tym mobbingu, nierównego 

traktowania, molestowania, konfliktu interpersonalnego w kontekście diagnozy skali 

zjawiska, uznaję za wystarczające. Niemniej pragnę podkreślić, że wszystkie cenne sugestie 

na temat poprawy warunków służby i pracy w Policji ze strony Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich nie będą pozostawione bez wewnętrznej dyskusji i rozważań. 

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 
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Komendant Wojewódzki/Stolecmy Policji 
/wszyscy/ 
Komenilant Centralnego Biura Śledezci^o 
Policji 
Komendant Rektor WSPol 
Komendant Centrum Szkolenia Policji 
Komendant Szkoły Policji 
/wszyscy/ 
Dyrektor Biura Komendy Głównej Policji 
/wszyscy/ 
Dyrektor Centralne}^o Laboratorium 

litycznego Policji 

Prowadzonii systematycznie ocena stanu dyscypliny służbowej w Policji, w \\m 

analiza przypadków wydarzeń nadzwycztijnych z udziałem funkcjonariuszy Policji. v\ska/uio 

na występowanie negatywnego zjawiska stosowania przemocy przez fiinkcjonariiis/y Policji 

wobec członków ich rodzin lub osób najbliższych. 

Przedmiotowe zdarzenia mają negatywny wpiyw na wizerunek Policji jako instytucji 

ziiiifania sj)ołecznego i ze względu na ich wagę i oddźwięk sp<ileczny często po/.ostaj.} 

w bezpośrednim zainteresowaniu medialnym. 

Stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej względem członków roil/in) piyc/ 

tunkejonariiisza Policji z reguły ma miejsce poza służba. Czynnik ten w wiolii pr/ypadkacli 

ogranicza możliwość bieżącego uzyskiwania przez przełożonycli informacji o zachowaniacli 

timkcjonariusza. a w konsekwencji podejmowania działań proftlaklycznych ukieriink(manvcli 

na rozwiązanie sytuacji trudnych w rodzinie. Jeżeli informacja o negatywnym zjawisku triifia 

do organizacji zbyt późno, najczęściej dopiero z chwilą eskalacji konlliktu. sytuacja taka 

w sposób istotny podwyższa lyzyko zaistnienia czynu karalnego z art. 2(17 kk.. iiib 

przestępstw rodzajowo podobnych, popełnianych przez funkcjonariu.szy. 



w kontekście powyższego, mając na względzie dbałość o dobro służby istotnym jest 

w/inocnicnic działań nadzorczych pracłożonycli runkcjonariuszy i kierowników jednostek 

Policji, które winny być ukierunkowane: 

- na uzyskiwanie infonnacji o możliwych trudnych sytuacjach rodzinnych policjantów 

ora/, odpowiednie podejmowanie działań wspierającycli. prolliaktyc/nycli 

i szkoleniowych, 

- na skutec/ne i konsekwentne reagowanie w stosunku do tych policjantów, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przxnrioc w rodzinie, a szc/cuólnie 

dopuszczjijącycli się zachowań wyczerpujących znamiona })rzestępstwa w związku ze 

sto,sowamem przemocy względem osób najbliższych. 

Z uwagi na powyższe, przypominam Państwu Komendantom, o najważniejs/yt h 

postanowieniacli wprowadzonego w dniu 9 maja 2012 roku, programu przeciwdziałania 

przemocy w ro(izinach policyjnych pn. .. MOC - tak. PRZEMOC - nie!"'. 

Należy podkreślić, iż żaden sygnał o przemocy w rodzinie policyjnej nie może być 

zignorowany ani zbagatelizowany, a zarówno osoby doznające przemocy, jak i slosuj;iee 

przenuK:, powinny mieć świadomość stałego monitorowania icłi sytuacji rodzinnej. Slqd 

przypominam, że na etapie przeprowadzania interwencji wobec przemocy w rodzinie, 

w przypadku stwierdzenia, że osoł>ą wobec której islnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie jest policjant, wskiizane jest skierowanie przez dyżuniego jednostki organizacyjnej 

Policji lub policjanta przyjmującego zgłoszenie do przeprowadzenia interwencji policjantów 

wraz z bezpośrednim przełożonym policjanta będącego sprawcą tejże przemocy. Natoniiasl 

w przypadku, gdy bezpośredni przełożony jest nieobecny, w interwencji pctwiinia 

uczestniczyć osoba pełniąca funkcję kierowniczą (dyżurujący przedstawiciel kierownictwa 

jednostki), która powiadamia o przeprowadzonej interwencji bez|X)średniego przełożonego 

wspomnianego policjanta. , . 

Następnie bezpośredni przełożony powinien niezwłocznie przeprowadzić 

z policjantem, wobec którego islnieje podejrzenie, że stosuje pi-zemoc w rodzinie rozmowę 

dotyczącą zdarzenia, podczas której w szczególności przedstawi możliwość ndzielenia. 

zarówno policjantowi, jak też jego rodzinie, pomocy mającej na celu zapobieganie 

występowaniu agresywnycłi zachowań, a także poinformuje o konsekwencjacii [nawnych. 

' Pc)lccciii;i w aikic.-iie r e a l i M c j i progf.mui precciwd/iahiii ia pr/A;iiioc>' w rod/ i i i i i ch policyjnycii pii. „MOC Uik. PliZIiSKH ' 

nU !" /osialy pr/cUzaiic zii pośrodniciwcm cnvc7x-sneg<.i Biura l'ro,wencji i Ruchu Droj-owc-go K f i i ' ni. iii. w | ! i M i i , K . t i 

dnia i l marca 2014 roku (I. d/. F.P-83.S/14) oraz z dni:i 28 marcii 20)4 roku (I. d/. El'-1().?8/I4) ailrcsi.wanych ^\a 

komcndmilów wojćsvódzkieh (Stolcczticgo) Policji. K o m c i R l a m a Kcktora WSI>til. KoiTic-ndaitki I SI' i koiiu-iulrinlńw :<yVÓ\ 
Policii. 



w lyin dyscypliiianiyclu które mogą /.osUić zjistosuwane w (Hiniesicniu do policjiMitii. jeśli nic 

zapize-stanie ślubowania przetuocy wobec osób najbliższych. Ro/.niowa ta iiiiisi /.os\»ć 

udokumentowana i dołączona do leczki zagadnieńiowej ..Przoitnc w rodzinie", o kl(i)cj 

mowa w .S usf. 1 Mytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia O" -^riK/nia 

2011 roku w sprawie sposobu posti^powonia policjantów podczas realizacji nroccthiiy 

„Niebieskie Karty", z wyjątkiem przypadków policjantów, których realizowane ohowi;\7,ki 

służbowe uniemożliwiają udostępnianie danych pozwalających na ich identyfikację, ['onadto. 

przełożony niezwłocznie przekazuje właściwej miejscowo komórce cirganizacyjnej 

psychologów policyjnycti niezbędne intbnnacje dotyczące policjanta, wobec którego istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie oraz jego rodziny dotkniętej przemocą, l lirzytnuje 

również bieżący kontakt z dzielnicowym lealizującyni procedurę ..Niebieskie Karty" 

w odniesieniu do policjanta - sprawcy przemocy w rodzinie, w celu monitorowania jego 

zachowania i sytuacji panującej w rodzinie. 

Przypominam również, iż w każdym przypadku, gdy ixilicjant d^iłus/c/Ji się 

przemocy poza miejscowością^, w której pełni służbę - o interwencji należy powiadomić 

kierownika jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce pełnienia słu/hy 

przez poliqania. wołiec którego istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Z kolei 

kierownik jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce wyslaj^ienia 

przypadku przemocy w rodzhiie powinien zapewnić systematyczne monitorowanie 

zachowania policjanta - sprawcy przemocy w rodzinie oraz poprawności realizacji przez 

podległych policjantów procedury ..Niebieskie Karty". 

Należy również wskazać, że poi)elnłenie czynu kaialnego z art. 207 kk. jest rod/ajcni 

przestępstwa lunyślnego. ściganego z oskarżenia publicznego, a w myśl /asiij el\ki 

ziiwodowej określonych w zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego I\łlicji z dnia 

.̂ 1 grudnia 2003 roku. policjanci obowiązani są do poszanowania prawa i jego przcstr/egania. 

Zobowiązanie powyższe wyrażane jest w treści składanego ślulniwania. tym sani>ni 

zachowania policjanta wynikające z powyższych zasad, wiążą go nie tylko w służbie, ale 

i w czasie wolnym od służby. 

W związku z jjowyższym polecam oltjąć przedmiotową problematykę dodalk<nvyni 

nadzorem ze strony kierowników jednostek Policji, w szczególności poprzez : 

- zwracanie uwagi na charakter przeprowadzanycli interwencji Piłlicji w miejscu 

zamieszkania funkcjonariuszy, w tym odpowiednią szczegółowość i konsekwencję 

w wyjaśnianiu przyczyn i okoliczności takich interwencji, odpowiednie udokinucnt4nvanie 

wykonanych czynności, dające możliwość dokonywania bicżiicej oceny ryzyka pr/,e/. 

przełożonych funkcjonariuszy i podejmowania stosownycłi do sytuacji działań. 



ptHiejniowanie dzio.lati o cliarakterze profilaktycznym i szkoleniowym zannvno 

w syUHicjach i iu lywidiui l i iych jak i w odniesieniu do sianu osobowego jednosiki Policji 

w zakicsie obejmującym /.aciiowania r y z y k o w n e , w tyni trudne syluacjt; rodzimie, 

prowadzenie odpraw slużbowyeli z podległymi funkejonariuszaini. w svtuacjael! 

zaisinicnia wydarzenia nadzwyczajnego w danej Jednoslec Policji, w celu orn(')wien!;i 

okolicznośei, przyczyn i konsekwencji zdaî zenia. w tym indywidualnych. ])()noszonyeli 

przez iu n kej ima ri uszy riaruszajacyeh pravv(.>. jak również konsekwencji zuiązan>elt 

z uszczerbkiem w wizerunku jednoslki Policji i całej organizacji. 

konsekwentne realizowanie ze strony właściwych kierowników jcdnostel\ i koiiiiMek 

organizacyjnych Policji czynności mających na celu bieżące dokonywanie oceny siunu 

psychofizycznego liinkcjonariuszy Policji przystępujących do służby lub po/,os(ającycli 

w trakcie jej pehiienia, 

realizowanie zdecydowanych, bezzwłocznych i konsekweninyeh d z i a ł a ń w stosunku do 

policjantów dopuszczającyels si«̂ ; czynów zabronionycii, w t}'m przestejistw znęcania sic 

nad czionkarni rodziny. 

Mając na uwadze pow)ższe oraz odnosząc sii,> do dotychczas wydanych w dniu 

12 kwieinia 2016 r., jiolcccń" informuję, że Biuro ICouiroli KCiP będzie realizowali' [iroces 

inonitoiowania wyd;uz.cń iiadzwyczajnycli w cehi prowadzenia ocen\' sposobu wyjaśniania 

okoliczności lycli zdarzeń oraz decyzji podejmowanych przez właściwych przełożonych, 

w szcze!j;óluości w następujących kategoriach: 

ł. Stawienie się łub pełnienie służby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkohi^hi oraz 

spożywanie alkoholu w czasie służby albo w obiekiach lub na terenach z;ijniowanycli 

przez Policję. 

I I . Wydarzenia związane z bezpieczeństwem w koimniikacji (spowodowanie wypadku 

lub kolizji i)ojazdem służbowym/prywatnym po użyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzeźwości oraz ))rowadzeivie pojazdu służłx)\vego/iMywatnego po iiż\ciu riikoholu 

lub w sianie nietizeżwośei). 

i II. Wydarzenia związane z podejrzeniem stosowania przez lunkcjonariuszy przemocy 
w rodzinie. 

IV. Wytlarzenia z bronią służbową (użycie/wykorzystanie bn)ni. inne wydarzeni;! z brtinią 

służbową 1))). utrata broni lub amunicji, oddanie niekontrolowanego strzału, 

uśmiercenie zwier/ęcja w celu zakończenia jego cierpień). 

Polecenia dolycv;,cc n,<.i,iu,r.,wania NSyd.,rzvii iiaa/\v>c/iii(ivcl. x „d/i,,lo,i, p. , l iei .nt , ,„ i pr,,,a,^vnik,•nv IVlic 

CitlH'. M. ijd INilicii. 

i pr / f / Hii i f i ! 
no n |,is,mc Iu-I2ń')/2()16 / cinia ii Uvic.nia r. ,„(. in^p, A,ułr/cj;» S , . yn ,mka ,...> Komend,..!., 



w ccki realizacji procesu monitorowania okoliczności i przyczyn występowani.t ww. 

kategorii wydarzeń, a także decyzji podejmowanych w ich następstwie pr/cz pr/clu/on\cli 

w sprawach osobowych, polecam wdrożenie odiwwiednich mechani/Jiiów 7apc\\iiiaia,c>ch 

angażowanie funkcjonariuszy i pracowników pionu kontroli oraz innych podległych ^oh\c 

służb, w proces szczegółowego \\7jaśniania wydarzeń i przekazywania informacji il<> Kiura 

Kontroli KGP w sposób zapcwaiiający możliwość prowadzenia kh hiożneci occn>. 

Niezależnie od {powyższego, informacje o liczbie oraz okolicznościach ijos/c/cgolnyclt 

zdarzeń zawiąziuiych ze stosowaniem przemocy przez policjatiłów wolące c/łuiikow ich 

rodzin lub osób najbliższych, powinny być gromadzone w Wydziałach lvonlrc)li 

poszczególnych komend wojewódzkicli (Stołecznej) Policji, w celu umożliwienia 

przelożonjnn dokonywania oceny poziomu ryzyka oraz skali i tendencji w występowaniu lego 

rodzaju wydarzeń. 
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