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KALENDARIUM 
 
CZERWIEC 

7.06.2017 –  Agnieszka Pysz umiera w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. 

8.06.2017 – matka przychodzi na widzenie z córką i wtedy dowiaduje się o jej śmierci  

9.06.2017 – w cotygodniowej informacji Służby Więziennej (SW) dla Rzecznika Praw 

Obywatelskich z wykazem zdarzeń nadzwyczajnych, do jakich dochodzi w jednostkach 

penitencjarnych w całym kraju (wykaz 22/2017), sprawa zgonu pani Agnieszki Pysz jest 

odnotowana lakonicznie, nie dając podstawy do szczegółowego zbadania sprawy przez 

organy zewnętrzne. 

26.06.2017 – formalne sprawozdanie z czynności wyjaśniający w sprawie Agnieszki Pysz 

(przeprowadzone w Areszcie Śledczym na Grochowie pod kierownictwem Kierownika 

Ambulatorium Aresztu) nie wykazuje nieprawidłowości. 

LIPIEC 

 4.07.2017 r. – do Biura RPO wpływa oświadczenie współosadzonych Agnieszki Pysz. 

Zawiera informacje, które powodują, że Rzecznik natychmiast zarządza podjęcie 

działań sprawdzających (badanie sprawy) 

5.07 i 6.07 – pracownicy BRPO badają sprawę na miejscu - w Areszcie Śledczym Warszawa-

Grochów oraz w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu (tu - 5.07). W Areszcie w Grochowie 

nie ma funkcjonariuszy ochrony, którzy  mogliby coś powiedzieć o sprawie p. Pysz (pracują 

w systemie zmianowym) 

12.07 i 13.07.2017 r. – ponowna wizyta pracowników BRPO po to, by zebrać wszystkie 

materiały, w tym porozmawiać z pracownikami ochrony. 

 10.07.2017 r.  - RPO kieruje pismo do Dyrektora Okręgowego SW (DOSW) oraz 

do  Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe   

11.07.2017 r. – Dyrektor Okręgowy SW odpowiada RPO: po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem z czynności wyjaśniających w Areszcie na Grochowie 6.07.2017 r. 

wystąpił do Dyrektora Aresztu z uwagami w sprawie (braku analizy z monitoringu oraz 
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nieprzesłanie protokołu z sekcji zwłok); naczelny lekarz Okręgowego Inspektoratu SW w 

Warszawie (OISW) poprosił o wypożyczenie oryginalnej dokumentacji medycznej. 

14.07.2017 r. –  Dyrektor Okręgowego SW powołuje (decyzją 12/2017) zespół w OISW do 

wyjaśnienia sprawy. 

 17.07.2017 r. – RPO kieruje pismo do prokuratury – 18 stron ustaleń z czynności 

wyjaśniających. W piśmie wskazano, że „ponieważ poczynione ustalenia mogą 

wskazywać na zaniedbania ze strony personelu medycznego Aresztu Śledczego w 

Warszawie-Grochowie, które mogły przyczynić się do zgonu osadzonej, w załączeniu 

przesyłam przedmiotową Notatkę, celem wykorzystania w postępowaniu prowadzonym w 

sprawie 4 Ds. 455/2017”. 

18.07.2017 r. – Prokuratura informuje RPO, że prowadzi sprawę nieumyślnego 

spowodowania śmierci p. Agnieszki Pysz, tj. o czyn z art. 155 k.k.  

20.07.2017 r. -  w debacie sejmowej w sprawie reformy sądów RPO Adam Bodnar mówi o 

sprawie publicznie: wskazując, dlaczego obywatelom potrzebne są niezależne sądy mówi 

„Czy matka dziewczyny zmarłej w areszcie ze względu na zaniedbania służby więziennej 

będzie mogła liczyć na sprawiedliwość i osądzenie winnych, jeśli sprawa będzie mogła 

nieść konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za więziennictwo?”. 

 

SIERPIEN  

10.08.2017 r. - Dyrektor Okręgowy SW zatwierdza wyniki sprawozdania w sprawie śmierci 

p. Agnieszki Pysz i przesyła je Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Sprawozdanie wskazuje na 

szereg nieprawidłowości w sprawie. 

11.08.2017 r. - Dyrektor Okręgowy SW wysyła zawiadomienie o możliwości popełnienia 

przestępstwa do Prokuratury (RPO wysłał swoje 17.07)  

WRZESIEN  

 11.09.2017 r. – RPO kieruje wystąpienie generalne do Dyrektora 

Generalnego SW, w którym wskazuje m.in. że sposób zawiadamiania o zdarzeniach 

nadzwyczajnych w jednostkach penitencjarnych nie spełnia swej roli. Opisuje też 

inne nieprawidłowości,  powołując się przy tym na sprawę p. Agnieszki Pysz  


