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Naczelnik Wydziału
Zespołu Prawa Karnego
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Pan Piotr Sobota

W odpowiedzi na pismo l.dz. li.519.947.2020.PS z dnia 10 lipca 2020 roku, w sprawie 
zatrzymania Pana Zbigniewa K., kierowcy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie 
- przedstawiam informacje w przedmiotowym zakresie.

W dniu 8 lipca 2020 roku o godzinie 12:25 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Stołecznej Policji na terenie pętli autobusowej Karolin, przy ul. Połczyńskiej 121 
w Warszawie przeprowadzili kontrolę autobusu Miejskich Zakładów Autobusowych marki Man, 
którym kierował Pan Zbigniew K. W jej trakcie kierującego poddano badaniu na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu - wynik badania 0.00 mg/l oraz przeprowadzono trzy testy 
na zawartość środków odurzających w ślinie. Pierwsze badanie wykonano o godz. 12:43 
z wynikiem pozytywnym na obecność metamfataminy oraz amfetaminy. Po przeprowadzonym 
badaniu kierujący oświadczył, te chwilę wcześniej wypalił papierosa. W związku z powyższym, 
zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia AąuilaScan WDTP-10, którym przeprowadzono badanie, 
wynik ten został uznany za nieprawidłowy i o godz. 13:36 policjanci wykonali kolejne badanie. 
Wynik tego badania okazał się nieważny dla amfetaminy (z powodu zbyt małej ilości śliny 
w próbce). Wobec tego o godz. 14:05 funkcjonariusze wykonali kolejne badanie, które 
wykazało wynik pozytywny na obecność amfetaminy. Potwierdzenie pozytywnego wyniku testu 
na obecność amfetaminy wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych. W związku 
z powyższym Pan Zbigniew K. został zatrzymany. Zatrzymanie wymienionego nastąpiło 
na podstawie art. 244 § 1 kpk. Przesłanką faktyczną zatrzymania osoby było uzasadnione 
przypuszczenie kierowania przez Zbigniewa K. w dniu 8 lipca 2020 roku przy ul. Połczyńskiej 121 
w Warszawie, na drodze publicznej autobusem miejskim pod wpływem środków odurzających, 
a także obawa ukrycia się i zatarcia śladów. W powyższej sprawie wszczęto dochodzenie o czyn 
z art. 178a § 1 kk. Wobec zatrzymanego na podstawie art. 11 pkt 9 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa doprowadzenia i udaremnienia ucieczki zatrzymanego, zastosowano środek 
przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek.

W toku dalszych czynności od Pana Zbigniewa K„ pobrano krew i mocz do badań 
laboratoryjnych. Ponadto na podstawie art. 219 § 1 i 2 kpk, w celu znalezienia rzeczy mogących
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stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, dokonano 
przeszukania wymienionego, kierowanego przez niego autobusu oraz jego miejsca 
zamieszkania. Zatrzymany nie zgłaszał zastrzeżeń co do sposobu przeszukania i nie żqdał 
doręczenia zatwierdzenia przeszukania.

Badanie krwi i moczu na zawartość alkoholu dały wynik negatywny.
W dniu 9 lipca 2020 roku po przekazaniu przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Wola 

opinii kryminalistycznej, z której wynikało, że w zabezpieczonej od Pana Zbigniewa K. próbce 
krwi nie stwierdzono obecności substancji psychotropowych, ani środków odurzających 
wymienionego zwolniono. Pan Zbigniew K. został przesłuchany w charakterze świadka, w trybie 
art. 183 kpk.

W toku prowadzonego postępowania prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola 
wydał postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania Pana Zbigniewa K„ jego miejsca 
zamieszkania oraz kierowanego przez niego autobusu. Postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku 
przedmiotowe postępowanie przygotowawcze zostało umorzone na podstawie 
art. 17 § 1 pkt 1 kpk, tj. wobec niepopełnienia czynu.

Nadmieniam jednocześnie, iż w dniu 17 lipca 2020 roku do Policji wpłynęło zażalenie 
Zbigniewa K. na zatrzymanie. Zażalenie zostało przekazane do Sądu Rejonowego dla Warszawy 
Woli w Warszawie. Termin posiedzenia Sądu w przedmiotowej sprawie wyznaczono na dzień 
27 sierpnia 2020 roku.
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