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 Z uznaniem i satysfakcją przyjąłem informację o przeprowadzonych z inicjatywy 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji szerokich badaniach wśród policjantów, 

dotyczących problemu występowania w Policji agresji skierowanej przeciwko osobom 

spoza Policji, z  którymi funkcjonariusz ma kontakt w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych.  

Zarządzenie przygotowania raportu z tych badań traktuję jako działanie zmierzające 

w kierunku zagwarantowania jak najlepszego działania funkcjonariuszy, z  pełnym 

poszanowaniem praw i wolności osób, wobec których podejmowane są interwencje. 

Uważam, że inicjatywa ta powinna doczekać się kontynuacji poprzez cykliczne zlecanie 

przeprowadzania kolejnych porównywalnych badań w stałych odstępach (np.  trzyletnich), 

co będzie mogło stanowić podstawę do zdiagnozowania kierunków zmian w 

funkcjonowaniu Policji.  

 Szeroko pojęty problem agresji występującej w relacjach policjant – osoba, wobec 

której podejmowana jest interwencja uważam za jedno za najważniejszych zagadnień 

z  zakresu działania Rzecznika Praw Obywatelskich. Zagadnieniem tym zajmuję się 

zarówno w płaszczyźnie badanych spraw indywidualnych jak i podejmując działania w 

aspekcie generalnym.  

Warszawa, 30 listopada 2017 r. 

 

Pan 

Mariusz Błaszczak 

Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji 

Warszawa 
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 W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 

o  poinformowanie mnie, czy i ewentualnie jakie działania zostały podjęte przez podległy 

Panu resort, w tym przez Policję w związku z wnioskami wypływającymi z raportu.  

Kontynuując dobrą tradycję współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich i 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziedzinie ochrony i respektowania praw i 

wolności osób, wobec których podejmowane są interwencje policjantów, jak też mając na 

względzie treść art. 20 pkt 2 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 

dnia 18 grudnia 2002 r. proszę także uprzejmie o zarządzenie przesłania mi tego raportu.  

 

[Adam Bodnar] 


