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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 
(dalej także: KWP lub Komenda) 
 
Nadinspektor Dariusz Wesołowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu od 
dnia 22 czerwca 2020 r. W okresie od 20 lutego 2020 r. do 21 czerwca 2020 r. 
nadinspektor Dariusz Wesołowski pełnił obowiązki Komendanta KWP. Wcześniej, 
w okresie objętym kontrolą, Komendantem KWP był nadinspektor Tomasz Trawiński 
w okresie od 23 maja 2017 r. do 19 lutego 2020 r. (dalej: Komendant KWP) 
 
1) Przygotowanie organizacyjne i kadrowe KWP do realizacji zadań ustawowych 

w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
2) Przydział, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz pobieranie środków 

przymusu bezpośredniego (dalej: śpb), broni palnej i amunicji. 
3) Szkolenie i ćwiczenia oddziałów, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji 

i nieetatowych pododdziałów, oddziałów prewencji Policji. 
4) Przygotowanie i prowadzenie działań sił policyjnych z użyciem śpb w ramach 

operacji (akcji) policyjnych.   
5) Podejmowanie i przeprowadzanie interwencji z zastosowaniem śpb. 
6) Kontrola stosowania przez funkcjonariuszy śpb. Pomoc psychologiczna i prawna 

udzielana policjantom.  
 
Lata 2019-2021 do dnia zakończenia kontroli1.  
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
(dalej: ustawa o NIK). 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu 
 

1) Mariusz Orawczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/108/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz nr LWR/155/2021 z dnia 
24 września 2021 r., 

2) Małgorzata Jakubiec-Dzieleńdziak, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LWR/126/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 r. oraz 
nr LWR/156/2021 z dnia 24 września 2021 r. 

(akta kontroli: tom I str. 1-14, tom III str. 1-4) 

                                                      
1 Tj. 22 października 2021 r. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Komenda była organizacyjnie przygotowana do realizacji zadań ustawowych 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stan zatrudnienia 
policjantów w jednostkach prewencji kształtował się na wymaganym poziomie, 
tj. nie niższym niż 90% wykorzystania limitu etatowego, ustalonego przez 
Komendanta Głównego Policji.  
Stan ilościowy uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego garnizonu dolnośląskiego 
Policji odbiegał od norm należności przewidzianych przez Komendę Główną Policji, 
niemniej pozwalał na realizowanie przez jednostki prewencji nałożonych na nie 
zadań, a funkcjonariusze KWP dysponowali niezbędnym uzbrojeniem i sprzętem 
techniczno-bojowym. Główną przyczyną nieosiągnięcia założonego stanu 
wyposażenia funkcjonariuszy jednostek prewencji były ograniczenia w dostawach 
centralnych nieuwzględniających w pełni zgłaszanych przez Komendanta KWP 
potrzeb.  
Funkcjonujący w KWP system szkoleń przygotowujących funkcjonariuszy 
do realizacji zadań związanych z użyciem lub wykorzystaniem śpb i broni palnej 
nie zapewniał pełnej realizacji potrzeb w tym zakresie. Określane przez kierowników 
komórek i jednostek organizacyjnych podległych Komendzie potrzeby szkoleniowe 
w zakresie kursów specjalistycznych ogólnopolicyjnych z taktyki i technik interwencji 
oraz w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu 
były redukowane przez KWP. Wskazać przy tym należy, że niski wskaźnik realizacji 
potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy KWP wynikał z limitów miejsc określanych 
przez ośrodki szkoleniowe Policji. Wpływ na tę sytuację począwszy od marca 
2020 r. miały także ograniczenia związane z pandemią COVID-19. NIK zwraca 
ponadto uwagę na ograniczenia związane z prowadzeniem szkoleń lokalnych 
na poziomie odpowiadającym rzeczywistym potrzebom garnizonu dolnośląskiego 
z powodu wskazywanych przez Komendanta KWP braków kadrowych, lokalowych 
i sprzętowych. 
Komenda była odpowiednio przygotowana do prowadzonych działań z użyciem śpb 
w ramach operacji (akcji) policyjnych. Zasady ich podejmowania i przeprowadzania 
zostały w KWP sformalizowane. Nie ustrzeżono się jednak nieprawidłowości 
w trakcie interwencji, które miały miejsce 30 lipca i 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu, 
na skutek czego wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne w stosunku 
do łącznie dziesięciu funkcjonariuszy, spośród których jednego ukarano naganą, 
a w stosunku do sześciu postępowania te były w toku. Trzech funkcjonariuszy 
zwolniono ze służby przed zakończeniem postępowań dyscyplinarnych – ze 
względu na ważny interes służby (art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji4). Odnośnie do pierwszej z wymienionych wyżej interwencji – 
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, a odnośnie drugiej – Prokuratura Rejonowa dla 
Wrocławia – Psie Pole, prowadzą śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania 
śmierci. Ponadto w związku z przebiegiem interwencji, która miała miejsce 
6 sierpnia 2021 r. w Lubinie, podjęto czynności wyjaśniające, przy czym śledztwo 
w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy biorących udział w tej interwencji prowadzi Prokuratura 
Okręgowa w Łodzi.   

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, ze zm.; dalej: ustawa o Policji. 
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W KWP przestrzegano procedur rozpatrywania skarg odnoszących się 
do zachowania policjantów. Zapewniono również funkcjonariuszom dostęp 
do pomocy psychologicznej i prawnej w związku ze stosowaniem śpb.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 
1. Przygotowanie organizacyjne KWP do realizacji działań 

w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

1.1. Stan zatrudnienia oddziału i samodzielnego pododdziału 
prewencji Policji 
Na podstawie § 1 decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 
2016 r. w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów 
prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji6 (dalej: decyzja 
nr 12 KGP) utworzony został oddział prewencji Policji we Wrocławiu (dalej: OPP) 
oraz samodzielny pododdział prewencji w Legnicy (dalej: SPPP), stanowiące odwód 
centralny Komendanta Głównego Policji przeznaczony do działań na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej. Jednostkami tymi kierowali ich dowódcy podlegający 
Komendantowi KWP, który miał możliwość włączania tych jednostek do działań 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym 
obszarze7, o ile Komendant Główny Policji nie zarządzi inaczej (§ 7 decyzji 
nr 12 Komendanta Głównego Policji). 
Stan etatowy OPP został określony przez Komendanta Głównego Policji na 342 
policjantów, natomiast SPPP – 120 policjantów. Rzeczywisty stan zatrudnienia 
na początku roku 2019, 2020, 2021 oraz na koniec I poł. 2021 r. wynosił: 

 w OPP odpowiednio 321, 312, 327 i 324 policjantów, co stanowiło odpowiednio 
93,7%, 91,2%, 95,6% i 94,7% stanu etatowego OPP; 

 w SPPP odpowiednio 108, 110, 109 i 111 policjantów, co stanowiło odpowiednio 
90,0%, 91,7%, 90,8% i 92,5% stanu etatowego SPPP. 

Było to zgodne z § 7 ust. 2 pkt 1 decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji, 
według którego Komendant KWP został zobligowany do wykorzystania przyznanego 
limitu etatowego w stopniu nie mniejszym niż 90% etatu oddziału/pododdziału 
prewencji Policji. 
Jak wyjaśnił I Zastępca Komendanta KWP, liczba nieobsadzonych stanowisk 
w OPP i SPPP związana była ze zwolnieniami funkcjonariuszy na własną prośbę, 
argumentowanymi ważnymi względami osobistymi oraz w związku z nabyciem 
prawa do emerytury; ponadto na sytuację kadrową w OPP i SPPP znaczący wpływ 
miała migracja policjantów do innych jednostek organizacyjnych Policji garnizonu 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Dz. Urz. KGP poz. 2, ze zm. 
7 Zgodnie z decyzją nr 194/2014 Komendanta KWP z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia rejonów 
działania OPP   SPPP oraz zasad działania pododdziałów alarmowych, Komendant KWP przydzielił OPP rejon 
działania obejmujący obszar podległości KMP we Wrocławiu i w Wałbrzychu oraz KPP w Dzierżoniowie, 
Kłodzku, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach 
Śląskich, natomiast SPPP – obszar podległości KMP w Legnicy i Jeleniej Górze oraz KPP w Bolesławcu, 
Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Polkowicach, Zgorzelcu, 
Złotoryi. 
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dolnośląskiego, motywowana, m.in. skróceniem czasu i odległości dojazdu do pracy 
z miejsca zamieszkania. 
W okresie objętym kontrolą, liczba nieobsadzonych stanowisk w OPP wyniosła:  

 w Kompaniach Prewencji na początku roku 2019, 2020, 2021 oraz na koniec 
I poł. 2021 r. odpowiednio 14, 18, 10 i 15 wakatów, w tym: 

 na stanowisku dowódcy plutonu jeden wakat na koniec I poł. 2021 r., 

 na stanowisku asystenta jeden wakat na początek 2021 r., 

 na stanowisku dowódcy drużyny dwa i trzy wakaty, odpowiednio na początek 
2021 r. i koniec I poł 2021 r., 

 na stanowisku referenta i/lub policjanta 14, 18, siedem i 11 wakatów, 
odpowiednio na początku roku 2019, 2020, 2021 oraz na koniec I poł. 2021 r.; 

 w Plutonie Wsparcia Taktycznego, na stanowisku referenta i/lub policjanta trzy, 
sześć i jeden wakat, odpowiednio na początku roku 2019, 2020 oraz na koniec 
I poł. 2021 r.; 

 w Plutonie Wzmocnienia na początku roku 2019, 2020, 2021 oraz na koniec 
I poł. 2021 r. odpowiednio trzy, pięć, cztery i dwa wakaty, w tym: 

 w Drużynie Miotacza Wody, na stanowisku policjanta dwa i trzy wakaty 
odpowiednio na początku roku 2019 i 2020 oraz jeden wakat na początku 
roku 2021 i na koniec I poł 2021 r., 

 w Załodze Transportera Opancerzonego, na stanowisku referenta jeden 
wakat na początku roku 2020, 

 w Drużynie Automatycznej Wyrzutni Granatów Łzawiących, na stanowisku 
referenta i/lub policjanta jeden wakat na początku roku 2019, 2020 i koniec 
I poł 2021 r. oraz trzy wakaty na początku 2021 r., 

 w Zespole Medycznym, na stanowisku pielęgniarki/ratownika medycznego jeden 
wakat na początku roku 2019, 2020 i 2021. 

W analogicznym okresie liczba nieobsadzonych stanowisk w SPPP wyniosła: 

 w Plutonach Prewencji na stanowisku policjanta: osiem, siedem, osiem i siedem 
wakatów odpowiednio na początku roku 2019, 2020, 2021 i na koniec I poł. 
2021 r.; 

 w Plutonie Wzmocnienia na początku roku 2019, 2020, 2021 oraz na koniec 
I poł. 2021 r. odpowiednio cztery, trzy, trzy i dwa wakaty, w tym: 

 w Drużynie Miotacza Wody, na stanowisku policjanta jeden wakat na 
początku roku 2019, 2020 i 2021, 

 w Drużynie Wsparcia Taktycznego, na stanowisku policjanta trzy i dwa 
wakaty odpowiednio na początku roku 2019 i 2020 oraz jeden wakat na 
początku roku 2021 i na koniec I poł 2021 r., 

 w Drużynie Automatycznej Wyrzutni Granatów Łzawiących, na stanowisku 
policjanta jeden wakat na początku roku 2021 i na koniec I poł 2021 r. 

(akta kontroli: tom I str. 19-20, 72-73, 301-306) 

W związku z brakami kadrowymi, w okresie objętym kontrolą realizowano w KWP 
postępowania kwalifikacyjne zgodnie z harmonogramem określonym 
przez Komendę Główną Policji (dalej: KGP). Ponadto zrealizowano dodatkowe 
przyjęcia8 do służby w Policji, mające na celu uzupełnienie wakatów. Jak wskazał 
I Zastępca Komendanta KWP, kandydaci z Wrocławia, Legnicy i okolic tych miast 

                                                      
8 Realizowane w terminach: 29 stycznia, 24 marca, 7 kwietnia, 27 maja oraz 25 czerwca 2021 r.  
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w pierwszej kolejności kierowani byli do służby do OPP oraz do SPPP; również 
kandydaci z innych województw, którzy na własną prośbę ukończyli proces rekrutacji 
w garnizonie dolnośląskim, w pierwszej kolejności byli przydzielani do służby 
w wyżej wymienionych jednostkach Policji. 
Przeprowadzono działania promocyjne zachęcające do wstąpienia do Policji, m.in. 
poprzez zrealizowane w KWP własne produkcje filmowe, tj.: „Zostań Policjantem”, 
„Operacja Meksyk. Zostań jednym z nas”, „Pomyśl o swojej przyszłości! Zostań 
jednym z nas!”, które prezentowano na stronie internetowej KWP oraz w mediach 
społecznościowych, a także, dzięki współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, 
w szkołach ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego. 

 (akta kontroli: tom I str. 73-74, 251-291) 

1.2. Organizacja nieetatowego oddziału/pododdziału prewencji 
Na podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 
22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji9 (dalej: zarządzenie nr 715 
KGP) Komendant KWP w drodze decyzji10 utworzył w KWP Nieetatowy Oddział 
Prewencji Policji (NOP) w liczbie siedmiu Kompanii Nieetatowych Pododdziałów 
Prewencji Policji (NPP), spośród wyznaczonych funkcjonariuszy jednostek 
organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. W ww. decyzji zostały 
określone zasady organizacji, tworzenia, koncentracji i rozformowania NOP i NPP 
jak również struktura organizacyjna i zestawienie liczbowe policjantów NOP i NPP 
oraz zasady organizacji doskonalenia zawodowego NOP i NPP. Każda kompania 
NPP składała się z czterech plutonów, plutony zaś – z trzech drużyn. Ogółem 
w NOP zostało przydzielonych 663 policjantów, z czego 658 policjantów w NPP, 
co było zgodne z § 5 ust. 2a zarządzenia nr 715 KGP. Miejscem koncentracji NOP 
został określony obiekt KWP przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, natomiast NPP – 
siedziby jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego 
wystawiających dowódców: kompanii, plutonów, drużyn NPP. 
Komendant KWP odrębnymi decyzjami11 wyznaczył imiennie Dowództwo NOP 
oraz Dowódców Kompanii NPP i Zastępców Dowódców Kompanii NPP, zgodnie 
z § 4 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1a zarządzenia nr 715 KGP. Zawarte w decyzjach 
wyznaczenia imienne policjantów były aktualne. 
Na podstawie § 12 ust. 2 zarządzenia nr 715 KGP Komendant KWP w drodze 
decyzji12 wyznaczył w latach 2019-2021 I Kompanię NOP, ze stanu Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu do uzupełnienia stanów osobowych OPP oraz 
I Pluton V Kompanii NOP, ze stanu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy 
do uzupełnienia stanów osobowych SPPP. 

(akta kontroli: tom I str. 20-21, 38-69) 

                                                      
9 Dz. U. KGP z 2018 r., poz. 96 
10 Decyzja nr 6/2018 Komendanta KWP z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
i zakresu działania Nieetatowych Pododdziałów i Oddziału Prewencji Policji KWP, zmieniona decyzją nr 79/2020 
Komendanta KWP z dnia 10 marca 2020 r. 
11 Decyzja nr 17/2019 Komendanta KWP z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Dowództwa 
Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji KWP oraz Dowódców i Zastępców Dowódców Nieetatowych 
Pododdziałów Prewencji Policji KWP, zastąpiona decyzją nr 477/2019 Komendanta KWP z dnia 31 października 
2019 r. zastąpiona decyzją nr 78/2020 Komendanta KWP z dnia 10 marca 2020 r., zastąpiona decyzją 
nr 145/2020 Komendanta KWP z dnia 02 czerwca 2020 r. Jak wynika z uzasadnienia kolejnych ww. decyzji, 
zmiany dokonane w składzie Dowództwa NOP i NPP zostały podyktowane bieżącymi zmianami kadrowymi 
w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji podległych KWP. 
12 Decyzje nr: 492/2018, 478/2019 i 312/2020 Komendanta KWP, odpowiednio z dnia: 31 października 2018 r., 
31 października 2019 r. i 03 listopada 2020 r. w sprawie uzupełnienia stanów osobowych OPP i SPPP przez 
funkcjonariuszy NOP w przypadku kierowania ich do działań policyjnych odpowiednio w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. 
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1.3. Zaangażowanie sił policyjnych w ramach odwodu 
Komendanta Głównego Policji 
Na podstawie poleceń wydanych przez Komendanta Głównego Policji lub osobę 
przez niego upoważnioną, w okresie objętym kontrolą skierowano 29 razy 
policjantów OPP, oraz osiem razy policjantów SPPP do działań poza teren 
garnizonu dolnośląskiego, celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Zasoby tych jednostek kierowanych do jednostkowych zabezpieczeń 
prewencyjnych poza garnizonem dolnośląskim stanowiły od 9,7% do 43,7%13 stanu 
zatrudnienia OPP (średnia z całego okresu kontroli – 26,6%) oraz od 19,8% 
do 58,4%14 stanu zatrudnienia SPPP (średnia 42,9%). 
W okresie objętym kontrolą, do zabezpieczenia prewencyjnego wydarzeń 
w miejscach publicznych oraz w ramach akcji i operacji policyjnych w związku 
ze zgromadzeniami publicznymi poza garnizonem dolnośląskim nie angażowano 
zasobów NOP. 
W związku ze skierowaniem policjantów OPP i SPPP do zabezpieczenia 
prewencyjnego wydarzeń w ramach akcji i operacji policyjnych poza macierzystym 
garnizonem, pełnili oni służbę w godzinach nadliczbowych, w okresie objętym 
kontrolą, w łącznej liczbie 28 008 godzin, w tym: policjanci OPP – 22 901 godzin15, 
policjanci SPPP – 5 107 godzin16. Jak wyjaśnił I Zastępca Komendanta KWP, 
po zakończonych działaniach i powrocie sił do jednostki macierzystej, po dokonaniu 
odpowiednich zmian w grafikach służby plutonów prewencji, policjanci w zamian 
za czas służby przekraczający normę otrzymywali dni wolne od służby w tym 
samym wymiarze, zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o Policji. 
W KWP nie analizowano wpływu nadgodzin i obciążenia pracą funkcjonariuszy OPP 
i SPPP na poziom bezpieczeństwa w garnizonie dolnośląskim, w związku 
ze skierowaniem tych policjantów do zabezpieczenia prewencyjnego wydarzeń 
w ramach akcji i operacji policyjnych poza macierzystym garnizonem. Jak wyjaśnił 
I Zastępca Komendanta KWP, za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
w miejscach publicznych osobom zamieszkałym na obszarze powiatu odpowiadają 
Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji przy użyciu sił własnych; w myśl § 15 
zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. 
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę 
patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym17, Komendanci 
Miejscy/Powiatowi Policji sporządzają nie rzadziej niż raz w miesiącu analizy stanu 
bezpieczeństwa i porządku, które opierają się na ocenie i monitorowaniu 
poszczególnych czynników mających wpływ na ten stan i w uzasadnionych 
przypadkach występują do Komendanta KWP o przydzielenie sił wsparcia z OPP 
i/lub SPPP. 

 (akta kontroli: tom I str. 21-24, 292-300) 

                                                      
13 Dyspozycja Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2020 r. w związku z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w dniu 18 listopada 2020 r. na terenie miasta stołecznego Warszawy. 
Do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji skierowano 143 z 327 policjantów OPP oraz 50 z 106 
policjantów SPPP, co stanowiło 44,6% łącznego stanu zatrudnienia w tych jednostkach. 
14 Dyspozycja Komendanta Głównego Policji z dnia 5 marca 2021 r. w związku z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w dniu 8 marca 2021 r. na terenie miasta stołecznego Warszawy. 
Do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji skierowano 66 z 113 policjantów SPPP oraz 31 z 320 
policjantów OPP, co stanowiło 22,4% łącznego stanu zatrudnienia w tych jednostkach. 
15 3341,5 godzin w I poł. 2019 r., 6891,5 godzin w II poł. 2019 r., 1128 godzin w I poł. 2020 r., 10442,5 godzin 
w II poł. 2020 r. oraz 1097,5 godzin w I poł. 2021 r. 
16 563 godziny w II poł. 2019 r., 3275 godzin w II poł. 2020 r. oraz 1269 godzin w I poł. 2021 r. 
17 Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz.108, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Komenda była organizacyjnie przygotowana do ochrony porządku publicznego 
w trakcie zgromadzeń lub innych wydarzeń o charakterze masowym, w związku 
z którymi istniało zagrożenie wystąpienia zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Wprawdzie w KWP nie zapewniono pełnego zatrudnienia 
w jednostkach prewencji, niemniej Komendant KWP wywiązał się z obowiązku 
wykorzystania przyznanego limitu etatowego w stopniu nie mniejszym niż 90% etatu 
oddziału/pododdziału prewencji Policji.  
 

2. Przydział, ewidencjonowanie, przechowywanie 
oraz pobieranie śpb, broni palnej i amunicji 

 

Na podstawie § 5 zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 
25 września 2018 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-
bojowym w Policji18 w Wydziale Zaopatrzenia KWP sporządzano tabele 
wyposażenia w sprzęt uzbrojenia dla KWP jak również opracowywano zbiorcze 
tabele wyposażenia w sprzęt uzbrojenia dla KWP, na podstawie przesłanych tabel 
wyposażenia przez komendy miejskie i powiatowe oraz oddział i pododdział 
prewencji Policji garnizonu dolnośląskiego. 
Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP wyjaśnił, że w garnizonie dolnośląskim 
tabele zbiorcze opracowywane były na podstawie danych przekazywanych przez 
wszystkie jednostki KWP do Wydziału Zaopatrzenia KWP. Tabele wyposażenia 
uzbrojenia dla danej jednostki opracowane były w oparciu o zatwierdzone etaty 
jednostki organizacyjnej, podlegały one aktualizacji w przypadku zmian 
organizacyjnych lub zmian etatowych w jednostce. Ostatnia aktualizacja, która 
dotyczyła zmian etatowych w OPP, miała miejsce na początku 2021 r. i została ujęta 
w zbiorczej tabeli wyposażenia przesłanej do Biura Logistyki Policji KGP. 

(akta kontroli: tom I str. 227-228) 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. stan uzbrojenia i sprzętu techniczno-
bojowego OPP i SPPP w relacji do należności w przedmiotowym zakresie wynosił: 
1) Broń palna krótka          92,4% 
2) Pistolet maszynowy        135,3% 
3) Karabinek           41,8% 
4) Karabinek maszynowy       125,0% 
5) Granatnik samodzielny jednostrzałowy/RWGŁ      96,6% 
6) Granatnik samodzielny wielostrzałowy/RGZ      50,0% 
7) Pistolet sygnałowy          93,5% 
8) Strzelba gładkolufowa kal.12      136,4% 
9) Automatyczna Wyrzutnia Granatów Łzawiących (AWGŁ)  125,0% 
10) Gogle ochronne               0% 
11) Hełm kuloodporny        158,2% 
12) Kamizelka kuloodporna kamuflowana       18,0% 
13) Kamizelka kuloodporna na mundur/noszak typu Plate carrier 135,1% 
14) Policyjny kask ochronny z osłoną twarzy       93,6% 
                                                      
18 Dz. Urz. KGP poz.101, ze zm. 
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15) Policyjna tarcza ochronna         86,9% 
16) Policyjna tarcza ochronna mała          5,8% 
17) Pałka (służbowa: zwykła i TONFA; szturmowa)    124,4% 
18) Kolczatka drogowa          62,5% 
19) Plecakowy miotacz substancji obezwładniających     85,0% 
20) Przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób 

za pomocą energii elektrycznej (paralizator)      26,3% 
21) Ręczny Miotacz Pieprzu (RMP) 1000       65,4% 
22) Siatka obezwładniająca       100,0% 
23) Taran                 0% 
24) Pistolet do strzelania amunicją FX             0% 
25) Kajdanki zwykłe          94,0% 
Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP, odnośnie do: 
Ad. 1) – niedobór wynikał z liczby wolnych stanowisk (wakatów) według stanu 
zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r.; w przypadku uzupełnienia wakatów stan 
uzbrojenia jednostek zostanie zwiększony do 100 %; 
Ad. 3-6), 14-16), 19-21), 24) – niedobór uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego 
wynikał z braku dostaw centralnych; 
Ad. 7) – w związku ze stwierdzeniem różnicy, ze stanu magazynowego wydano 
brakujące pistolety sygnałowe do 100%; 
Ad. 10) – niedobór wynikał z faktu, że sprzęt, który był na wyposażeniu jednostki nie 
spełniał wymogów technicznych i nie nadaje się do dalszego użytkowania - trwają 
prace do brakowania przedmiotowego sprzętu; nieuzupełnienie wybrakowanego 
sprzętu wynikało z braku dostaw centralnych oraz środków własnych KWP na 
zakup; 
Ad. 12-13) – w przypadku wymienionych kamizelek dopuszcza się użytkowanie 
zarówno jednej, jak i drugiej naprzemiennie - suma stanów ilościowych obu pozycji, 
odnosząc się do stanu zatrudnienia, zapewnia zabezpieczenie dla 78,0% stanu 
zatrudnienia; niedobór ww. sprzętu wynikał z braku dostaw centralnych;  
Ad. 18), 23) – niedobór wynikał z braku dostaw centralnych oraz środków własnych 
KWP na zakup; 
Ad. 25) – niedobór wynikał z liczby wolnych stanowisk (wakatów) według stanu 
zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r.; w przypadku uzupełnienia wakatów stan 
zostanie zwiększony do 100 %; złożono zamówienie u kontrahenta zajmującego się 
sprzedażą kajdanek o zakup 400 szt. na potrzeby garnizonu dolnośląskiego.   
Wydział Zaopatrzenia KWP, w sprawie doposażenia w sprzęt uzbrojenia KWP, 
zwracał się do Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną 
Biura Logistyki Policji KGP z wnioskami o uzupełnienie posiadanych ilości sprzętu 
pismami z dnia: 30 stycznia 2019 r. (znak: M-I-0151-49/19), 10 maja 2019 r. 
(znak: M-I-0151-261/19), 03 marca.2020 r. (znak: M-I-0151-153/20) oraz 2 lutego 
2021 r. (znak: M-I-0151-35/21). Pismami tymi przesyłane były do Biura Logistyki 
KGP zapotrzebowania zbiorcze dla garnizonu dolnośląskiego na sprzęt uzbrojenia 
i amunicję. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP, Biuro Logistyki 
KGP w oparciu o zbiorcze normy należności i stany ewidencyjne realizuje zakupy 
centralne poszczególnego asortymentu, w zależności od priorytetów i posiadanych 
środków finansowych – w przypadku broni i amunicji na ogół dostawy są 
realizowane dwa razy do roku, co pozwala w niezbędnym zakresie realizować 
ustawowe zadania Policji; przydział otrzymanego sprzętu uzbrojenia pochodzącego 
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z dostaw centralnych nie jest ilościowo wystarczający do zapewnienia 100% 
należności na dany asortyment.  
Garnizon dolnośląski został doposażony z Biura Logistyki KGP: w 2019 r. 
w paralizatory elektryczne Taser-X2 (58 szt.), ręczne miotacze pieprzu TW1000 
RSG-05 oc 75 ml (630 szt.), HI-MAX - MPG (150 szt.), HI-MAX – 1 Litr z futerałem 
na udo (20 szt.); w 2020 r. w ręczne miotacze pieprzu TW1000 RSG-05 oc 75 ml 
(243 szt.). W 2021 r. za zgodą Dyrektora Biura Logistyki KGP, Wydział Zaopatrzenia 
KWP dokonał zakupu ręcznego miotacza pieprzu HI-MAX MPG w ilości 1 000 szt. 

 (akta kontroli: tom I str. 25, 78, 230-250, 306, 363) 

Przydział otrzymanego sprzętu uzbrojenia pochodzącego z dostaw centralnych 
nie był ilościowo wystarczający do zastąpienia wyeksploatowanego sprzętu 
i zapewnienia 100% przewidzianych należności w KWP. Przykładowo, Wydział 
Zaopatrzenia KWP w składanych corocznie od 2019 r. zapotrzebowaniach 
przesyłanych do Biura Logistyki KGP wskazywał na potrzebę doposażenia 
garnizonu dolnośląskiego w policyjne kaski ochronne z osłoną twarzy w ilości 
500 szt., z informacją, że garnizon dolnośląski boryka się od wielu lat z problemami 
niedoboru kasków policyjnych nowego typu (koloru białego); wskazywano także, 
że posiadany sprzęt starego typu (koloru zielonego) jest nadmiernie 
wyeksploatowany i korzystają z niego funkcjonariusze NOP, co niekorzystnie 
wpływa na wizerunek Policji. W odpowiedzi na ostatnie pismo z dnia 14 września 
2021 r., na podstawie rozdzielnika sporządzonego przez Główny Sztab Policji KGP, 
KWP przydzielonych19 zostało 73 szt. przedmiotowego sprzętu. 
Na dzień 6 października 2021 r. na stanie jednostek KWP było 1 182 szt. kasków 
ochronnych nowego typu20, w tym 400 szt. w OPP i 173 szt. w SPPP, oraz 471 szt. 
kasków ochronnych starego typu. Ze względu na to, że w użytkowany w KWP 
system ewidencji „MANKO” uruchomiono w 2007 r., nie było możliwości określenia 
daty wprowadzenia na stan sprzętu przed tą datą (w tym wszystkich kasków starego 
typu). Z informacji21 z Biura Logistyki KGP wynikało, że według przeprowadzonych 
w okresie objętym kontrolą badań niezawodności sprzętu policyjnego po okresie 
gwarancji, w tym kasków ochronnych z osłoną twarzy z lat produkcji 2004, 2008, 
2011, których próbki zostały przekazane do badania, uzyskały one wynik pozytywny. 
Badania kasków przeprowadzono według procedury badawczej określonej w PN-V-
7000:1999. W 2021 r. Biuro Logistyki KGP zwróciło22 się o przekazanie próbki 
kasków ochronnych z roku produkcji 2016, które na dzień zakończenia kontroli 
nie były jeszcze przebadane. 

 (akta kontroli: tom I str. 239-246, tom III str. 5-59) 

Proces wycofywania sprzętu uzbrojenia i śpb był oparty w KWP o wytyczne zawarte 
w ww. zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Policji23. W strukturze Wydziału 
Zaopatrzenia KWP znajdował się Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej, 
który posiadał trzech pracowników zatrudnionych na etacie rusznikarza, 
posiadających odpowiednie kwalifikacje do oceny stanu technicznego uzbrojenia, 
a także napraw przedmiotowego sprzętu. Uzbrojenie podlegało stałym okresowym 
przeglądom. Klasyfikacja sprzętu uzbrojenia dokonywana była przez komisję, którą 

                                                      
19 Pismo z Biura Logistyki Policji KGP z dnia 21 września 2021 r. (znak: Cut-3244/2021/MK). 
20 Wprowadzone do ewidencji KWP: od roku 2009 (kaski z datą produkcji 2008 r.), od roku 2012 (kaski z datą 
produkcji 2011 r.) oraz w 2016 r. i 2017 r. (kaski z datą produkcji w 2016 r.). 
21 Pisma z dnia 2 stycznia 2019 r. (znak: Cut-13/2019) i dnia 30 grudnia 2020 r. (znak: Cut-3809/2020/MK). 
22 Pismo z dnia 7 września 2021 r. (znak: Cut-3064/2021/MK). 
23 W § 13 określono sposób wycofywania sprzętu tj. po upływie czasu ustalonego normami eksploatacyjnymi, 
podczas przeglądów technicznych oraz po przeprowadzonych naprawach w warsztatach uzbrojenia, przy 
przyjmowaniu do magazynu, przy stwierdzonych uszkodzeniach, awariach, utracie przydatności, a także na 
polecenie Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP. 
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powoływał Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP lub Komendant KWP. W wyniku jej 
działań w 2021 r. przesłano24 do Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP wykaz broni 
etatowej (88 szt.) przeznaczonej do wybrakowania wraz z protokołami. 
W KWP nie sformalizowano procedur wewnętrznych w przedmiocie przeglądu 
i wymiany chemicznych środków obezwładniających. Wymiany ręcznych miotaczy 
substancji obezwładniających (RMP), indywidualnie użytkowanych przez 
policjantów25, dokonywano w chwili zużycia sprzętu lub przekroczenia okresu 
przydatności określonego przez producenta. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału 
Zaopatrzenia KWP, w celu zapewnienia realizacji zadań ustawowych w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, KWP okresowo dokonywała 
zakupu RMP - w celu wymiany RMP przeterminowanych, zużytych lub w celu 
wyposażenia nowoprzyjętych policjantów - w marcu 2021 r. zakupiono 1 000 szt. 
RMP, które zostały rozdysponowane dla policjantów. 
Środki chemiczne w postaci plecakowych miotaczy substancji obezwładniających 
(PMP) były serwisowane i poddawane przeglądom na podstawie zawartej umowy 
z ich dostawcą. Odbywało się to w cyklu półrocznym w zakresie usług: przeglądu 
i legalizacji, napraw, konserwacji, oraz napełnienia ręcznych miotaczy pieprzu              
Hi-Max 1litr, które podlegają przeglądom i napełnieniu w zależności od potrzeb, 
a legalizacja ich jest przeprowadzana co trzy lata. W Wydziale Zaopatrzenia KWP 
jedna osoba, zatrudniona na stanowisku inspektora Zespołu Uzbrojenia i Techniki 
Policyjnej, koordynowała przedmiotową problematykę, w tym nadzorowała realizację 
umowy z dostawcą PMP. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP, 
przesyłano informacje do kierowników jednostek i komórek organizacyjnych 
o konieczności dostarczenia chemicznych środków obezwładniających 
do magazynu KWP – po przyjęciu ich na stan i wcześniejszym ustaleniu z ich 
dostawcą terminu wykonania usługi, miotacze były przewożone do firmy, gdzie 
podlegały serwisowaniu. W okresie objętym kontrolą dokonano 10 akcji przeglądów 
pogwarancyjnych, legalizacji i napełniania PMP, czterokrotnie dokonano przeglądów 
i napełniania Hi-Max 1 litr.  
Procedury dotyczące przeglądu i eliminowania/wymiany uszkodzonych przedmiotów 
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej zostały 
określone w odpowiednich decyzjach26 Komendanta KWP, z których wynikało, 
że funkcjonariusze posiadający certyfikat wydany przez dystrybutora urządzeń 
w zakresie ukończenia kursu technicznego, informatycznego i BHP taserów 
uprawnieni są do m.in. do obsługi codziennej paralizatorów oraz określania stanu 
technicznego (przydatności do służby). W przypadku braku możliwości naprawy 
przez tych funkcjonariuszy, urządzenie było przekazywane wraz z notatką służbową 
do Wydziału Zaopatrzenia KWP w celu zniszczenia nośnika pamięci na podstawie 
protokołu brakowania.  

 (akta kontroli: tom I str. 76-77, 99-117, 228-230, 247-250, 307-311) 

W ramach programu pilotażowego w 2017 r. został uruchomiony w KWP System 
Rejestracji Audio-Wideo (RAW), zostały zadysponowane kamery nasobne 
                                                      
24 Pismo z dnia 22 lutego 2021 r. (znak: M-I-0151/122/2021/AMC). 
25 Policjanci są zobowiązany do kontrolowania stanu powierzonego sprzętu śpb, a także okresu jego 
używalności. 
26 Decyzji nr 41/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 
wybranych procedur i sposobu nadzoru nad postępowaniem z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania 
osób za pomocą energii elektrycznej oraz Decyzja nr 178/2021 Komendanta KWP z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie wybranych procedur i sposobu nadzoru nad postępowaniem z przedmiotami przeznaczonymi do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz wprowadzenia w życie „Polityki Bezpieczeństwa 
Systemu Audiowizualnego Paralizatorów SAP (wersja 3.0)” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem 
Audiowizualnym Paralizatorów SAP (wersja 3.0)” oraz realizacji zadań i obowiązków wynikających 
z przetwarzania danych osobowych w SAP. 
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dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (30 szt. 
kamer z podglądem REVAL D3) oraz Wydziału Patrolowego i Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu (30 szt. kamer bez podglądu GETAC BC-02).  
W 2020 r. garnizon dolnośląski został doposażony z Biura Logistyki KGP w 93 szt. 
kamer bez podglądu GETAC BC-02, które zadysponowano dla Ogniwa Patrolowo-
Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
(49 szt.) oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
(44 szt.). W wyniku analizy efektywności wykorzystania kamer nasobnych, 
przeprowadzonej w 2021 r. przez Wydział Prewencji KWP, podjęto decyzję 
o relokacji systemu RAW pozostającego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu i w całości jego przeniesieniu i uruchomieniu od dnia 1 maja 2021 r. 
w OPP, w celu optymalizacji i efektywniejszego wykorzystania posiadanego sprzętu. 
Jak wyjaśnił I Zastępca Komendanta KWP, kamery nasobne nie są objęte normami 
należności na policjanta, w związku z czym nie rozpatruje się ich w kategorii 
niedoborów. Dodatkowo wskazał, że Biuro Logistyki KGP planuje zakup centralny, 
w ramach którego KWP ma zostać doposażona w 2021 r. w 188 szt. kamer 
nasobnych, które zostaną zadysponowane dla OPP, SPPP oraz Wydziału Ruchu 
Drogowego i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy.  
Zgodnie z odpowiednią decyzją27 Komendanta KWP (dla systemu 
zadysponowanego dla funkcjonariuszy OPP) i decyzją28 Komendanta Miejskiego 
Policji we Wrocławiu (dla systemu zadysponowanego dla funkcjonariuszy Wydziału 
Ruchu Drogowego i Wydziału Patrolowego i Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
we Wrocławiu), użytkownikiem kamery nasobnej jest funkcjonariusz, któremu 
wydano ją na wyposażenie do służby, udzielono udokumentowanego instruktażu 
w zakresie sposobu jej użytkowania, nieposiadający29 upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych w systemie RAW oraz zapoznany z „Polityką 
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach eksploatacji przez Policję 
Systemu Rejestracji Audio – Wideo (RAW)”.  

(akta kontroli: tom I str. 74-76, 79-98, 312-313) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
W KWP stan uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego odbiegał od ilości 
przewidzianych w normach należności ustalonych przez KGP. Należy wskazać, 
że niedobory asortymentu sprzętu uzbrojenia uzależnione były od dostaw 
centralnych realizowanych przez Biuro Logistyki KGP. KWP przesyłała do Biura 
Logistyki KGP zapotrzebowanie dla garnizonu dolnośląskiego na sprzęt uzbrojenia, 
jednak przydział otrzymanego sprzętu pochodzącego z dostaw centralnych nie był 
ilościowo wystarczający do zapewnienia 100% należności na dany asortyment, 

                                                      
27 Decyzja nr 106/2021 Komendanta KWP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku 
służbowego „Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach eksploatacji przez Policję systemu 
Rejestracji Audio–Wideo (RAW) w KWP we Wrocławiu – v.1.0.” oraz realizacji zadań i obowiązków wynikających 
z przetwarzania danych osobowych w systemie RAW. 
28 Decyzja nr 125/2020 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Rejestracji Audio – Wideo (RAW) – v.1.4”, „Instrukcji 
Zarządzania Systemem Audio – Wideo (RAW) – v.1.4” oraz realizacji zadań i obowiązków wynikających 
z przetwarzania danych osobowych w RAW. Wcześniej: decyzja nr 17/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. (v.1.3), 
decyzji nr 21/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. (v.1.2), decyzji nr 78/2018 z dnia 17 października 2018 r. (v.1.1). 
29 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie RAW posiadają funkcjonariusze pełniący 
funkcję Lokalnego Administratora Merytorycznego RAW, którzy mogą przeglądać, zgrywać oraz analizować 
materiał audio-wideo na stanowisku obsługi RAW. Są oni także upoważnieni do wykonywania zadań związanych 
z wydawaniem kamer nasobnych do służby i ich zwrotnym przyjmowaniem po służbie. 

Stwierdzone 
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a w konsekwencji Komenda nie była wyposażona m.in. w gogle ochronne, tarany 
i pistolety do strzelania amunicją FX. W KWP zorganizowano system eksploatacji 
i wycofywania sprzętu uzbrojenia i śpb, zapewniający prawidłową realizację zadań 
ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

3. Szkolenie i ćwiczenia oddziałów, samodzielnych 
pododdziałów prewencji Policji i nieetatowych 
pododdziałów, oddziałów prewencji Policji 

 

Potrzeby szkoleniowe na lata 2019-2021 były, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w Policji30, do 20 października, wg stanu na dzień 30 września przez 
KWP określane i zgłaszane na piśmie Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie (dalej: WSPol). W zakresie szkolenia podstawowego potrzeby 
zgłaszano w dniu przyjęcia funkcjonariuszy do służby.  
Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP nie tworzono planów 
szkoleń, stanowiły je zgłoszone do Komendanta-Rektora WSPol potrzeby 
szkoleniowe. Z analizy potrzeb szkoleniowych na lata 2019-2021 wynikało, 
że odnośnie do: 

 kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji (kurs specjalistyczny 
ogólnopolicyjny) ogólna liczba wymagających przeszkolenia na podstawie liczby 
osób mianowanych na stanowiska etatowe wyniosła 34 w 2019 r., 38 w 2020 r. i 34 
w 2021 r., z czego liczba planowanych do przeszkolenia w tym samym okresie 
wyniosła odpowiednio: 15, 23 i 23 osoby31, 

 kursu specjalistycznego w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach 
podwyższonego stresu (kurs specjalistyczny ogólnopolicyjny) ogólna liczba 
wymagających przeszkolenia na podstawie liczby osób mianowanych na stanowiska 
etatowe wyniosła 24 w 2019 r., 46 w 2020 r. i 67 w 2021 r., z czego liczba 
planowanych do przeszkolenia w tym samym okresie wyniosła odpowiednio: 20, 24 
i 40 osób32.  
Liczba osób zaplanowanych, w stosunku do wymagających przeszkolenia, wyniosła 
w latach 2019-2021 odpowiednio: w odniesieniu do kursu specjalistycznego 
z zakresu taktyki i technik interwencji – 44%, 60% i 68%, a w odniesieniu do kursu 
specjalistycznego w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach 
podwyższonego stresu – 83%, 52% oraz 60%. Różnice pomiędzy liczbą osób 
zaplanowanych do udziału w wyżej wymienionych kursach a wymagających takiego 
przeszkolenia – jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP – 
wynikała z faktu, że liczba osób wymagających przeszkolenia określana jest przez 
komendantów miejskich/powiatowych Policji, dowódców OPP i SPPP oraz komórek 
organizacyjnych KWP na podstawie zidentyfikowanych przez nich potrzeb 
we wrześniu na następny rok kalendarzowy, kiedy nie są znane terminy, w jakich 

                                                      
30 Dz. U. Nr 126, poz. 877 ze zm. 
31 Poziom realizacji tego kursu przedstawiał się następująco: [1] w 2019 r. planowano do przeszkolenia 15 osób, 
liczba przyznanych miejsc i osób skierowanych na kurs wyniosła 10, [2] w 2020 r. planowano do przeszkolenia 
23 osoby, liczba przyznanych miejsc i osób skierowanych na kurs wyniosła pięć oraz [3] w 2021 r. planowano do 
przeszkolenia 23 osoby, liczba przyznanych miejsc i osób skierowanych na kurs wyniosła dwie (kurs z 2020 r. 
przerwany z powodu pandemii, wznowiony w marcu 2021 r.). 
32 Poziom realizacji tego kursu przedstawiał się następująco: [1] w 2019 r. planowano do przeszkolenia 20 osób, 
liczba przyznanych miejsc i osób skierowanych na kurs wyniosła osiem, [2] w 2020 r. planowano do 
przeszkolenia 24 osoby, liczba przyznanych miejsc i osób skierowanych na kurs wyniosła dwie oraz [3] w 2021 r. 
planowano do przeszkolenia 40 osób, ze względu na pandemię nie przyznano żadnego miejsca.  
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będą realizowane kursy specjalistyczne w szkołach Policji. Jest ona następnie 
weryfikowana pod kątem możliwości takiego oddelegowania funkcjonariuszy, aby 
umożliwić płynną realizację zadań, komendy wojewódzkie zobligowane są ponadto 
do tworzenia rezerw kandydatów na kursy specjalistyczne w liczbie, która pozwoli 
zagwarantować wykorzystanie wszystkich przyznanych miejsc.   

(akta kontroli: tom I, str. 15-37, tom II, str. 1-41, 250-263) 

W kontrolowanym okresie w OPP oraz w SPPP odbyło się dziewięć edycji adaptacji 
zawodowych33. W latach 2020-2021 łącznie 391 nowo przyjętych policjantów 
w ramach szkolenia zawodowego podstawowego odbyło adaptację zawodową 
w oddziałach prewencji, w dwóch pierwszych terminach34 w OPP i SPPP, 
w kolejnych ośmiu terminach35 w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, co było 
zgodne z Ramowymi zasadami odbywania adaptacji zawodowej przez policjantów 
delegowanych do czasowego pełnienia służby w oddziale albo  samodzielnym 
pododdziale prewencji Policji36.   

(akta kontroli: tom I, str. 15-37) 

Na podstawie danych wygenerowanych z Systemu Wspomagania Obsługi Policji 
(SWOP) stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą wszyscy zobowiązani do tego 
funkcjonariusze odbyli szkolenie zawodowe podstawowe (1 049 osób).  

(akta kontroli: tom II, str. 1-16, 124-126) 

Jako doskonalenie zawodowe na poziomie lokalnym prowadzono szkolenia, 
kończące się egzaminem, uprawniające do posługiwania się przedmiotami 
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Z prowadzonego w KWP 
Rejestru policjantów województwa dolnośląskiego poddanych egzaminowi 
na użytkownika z zakresu umiejętności posługiwania się urządzeniem 
do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej wynikało, że taki egzamin zdało 
pozytywnie: 239 osób w 2019 r., 77 osób w 2020 r. i 104 osoby do 21 lipca 2021 r. 
Wydział Doboru i Szkoleń KWP prowadził doskonalenie zawodowe na poziomie 
lokalnym w zakresie posługiwania się pałką służbową teleskopową. Z prowadzonego 
w tym zakresie rejestru wynikało, że wynik pozytywny egzaminu z użytkownika tego 
śpb otrzymało: 76 osób w 2019 r., 54 osoby w 2020 r. i trzy osoby w pierwszym 
półroczu 2021 r.  
W ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie taktyki i techniki 
interwencji lub zawierających takie elementy udział wzięło ogółem 2 233 
funkcjonariuszy w 2019 r., 2 376 w 2020 r. i 2 448 do 20 sierpnia 2021 r., 
co stwierdzono na podstawie informacji przesłanych z jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.  
Ze sprawozdań z programu doskonalenia zawodowego lokalnego OPP oraz SPPP 
za lata 2019-2021 (I poł.) wynikało, że doskonalenie techniki i taktyki interwencji 
odbywało się cyklicznie, co miesiąc w 2019 r., w 2020 r. odbyło się w lutym i marcu 
dla SPPP i we wrześniu dla OPP, w 2021 r. od marca do czerwca takie zajęcia 

                                                      
33 W OPP w następujących terminach: [1] 28 listopada 2018 r. – 19 stycznia 2019 r. (53 dni), [2] 25 lutego – 
18 kwietnia 2019 r. (53 dni), [3] 3 czerwca – 30 sierpnia 2019 r. (88 dni), [4] 7 października 2019 r. – 9 stycznia 
2020 r. (95 dni) oraz [5]  11 lutego – 11 maja 2020 r. (91 dni), a w SPPP w Legnicy w następujących terminach: 
[1] 25 lutego – 18 kwietnia 2019 r. (53 dni), [2] 3 czerwca – 30 sierpnia 2019 r. (89 dni), [3]  7 października 
2019 r. – 9 stycznia 2020 r. (95 dni) oraz [4]  11 lutego – 11 maja 2020 r. (91 dni). 
34 Od 7 października 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. (95 dni) oraz od 11 lutego 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r. 
(91 dni) w OPP i SPPP. 
35 W dniach: [1] od 11 sierpnia do 12 listopada 2020 r. (94 dni), [2] od 12 października 2020 r. do 12 stycznia 
2021 r. (93 dni), [3] od 18 listopada 2020 r. do 17 lutego 2021 r. (92 dni), [4] od 18 stycznia do 15 kwietnia 
2021 r. (88 dni), [5] od 23 lutego do 24 maja 2021 r. (91 dni), [6] od 15 marca do 14 czerwca 2021 r. (92 dni) 
[7]  od 21 kwietnia do 20 lipca 2021 r. (91 dni) oraz [8] od 31 maja do 26 sierpnia 2021 r. (88 dni).   
36 Zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Policji w kwietniu 2016 r., czerwcu 2019 r. oraz listopadzie 
2020  r.  
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odbywały się co miesiąc. Powodem przerw w realizacji programu doskonalenia 
zawodowego lokalnego, jak wyjaśnili Dowódcy OPP i SPPP, była sytuacja 
epidemiologiczna w kraju.  

(akta kontroli: tom II, str. 1-6, 47-123, 127-162, 253-263) 

Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP wyjaśniła, że w 2019 r., mimo 
zgłoszonych potrzeb szkoleniowych37 KWP nie przyznano miejsc na szkolenie, 
o którym mowa w decyzji nr 172 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 
2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla średniej 
kadry dowódczej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów 
prewencji Policji38, w 2020 r. miejsca takie zostały przyznane, jednak ze względu na 
pandemię kurs został odwołany, a w 2021 r. (na dzień 20 sierpnia) KWP, mimo 
zgłoszonych potrzeb w tym zakresie nie otrzymała informacji na temat przyznanych 
miejsc na tego rodzaju szkoleniu.  

(akta kontroli: tom II, str. 1-6, 18-123) 

Liczba dowódców operacji policyjnych, którzy odbyli kursy specjalistyczne, o których 
mowa w decyzji nr 173 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2015 r. 
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji 
i operacji policyjnych39 wyniosła40 12 osób w 2019 r. i dwie osoby w 2020 r. 
przy zaplanowanych (w formularzach potrzeb szkoleniowych) 15 osobach w 2019 r., 
10 osobach w 2020 r. i pięciu osobach w 2021 r. W kontrolowanym okresie 
Komendant KWP wydał siedem decyzji w sprawie zarządzenia operacji policyjnych, 
w których m.in. wyznaczył ich dowódców – jedna z tych osób ukończyła kurs 
specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji policyjnych, a dwie kurs specjalistyczny 
dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi w miejscu zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym.  

(akta kontroli: tom II, str. 1-6, 17-123, 373-398) 

Komendant KWP oraz dwaj jego zastępcy ukończyli (w 2018 i 2019 r.) kursy 
specjalistyczne dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi w miejscu zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym (w takim kursie nie uczestniczył Zastępca 
Komendanta KWP ds. Logistyki). 

(akta kontroli: tom II, str. 1-6, 42-46) 

Ze sporządzonych sprawozdań, opracowanych na podstawie § 8 ust. 4 decyzji 
nr 12 KGP, wynikało, że: 

 OPP w 2019 r. zrealizował w 100% minimalną wymaganą liczbę godzin w ramach 
doskonalenia zawodowego lokalnego, w 2020 r. poziom realizacji wymaganej liczby 
godzin w poszczególnych kompaniach i plutonie wyniósł (z wyłączeniem lipca 
i sierpnia) odnośnie do: zajęć z wychowania fizycznego, wyszkolenia strzeleckiego, 
taktyki działań pododdziałów Policji, wiedzy ogólnopolicyjnej oraz godzin 
do dyspozycji dowódcy OPP zrealizowano od 30% do 58% minimalnej wymaganej 
liczby godzin, z planu służby OPP za okres od stycznia do lipca 2021 r. wynikało, że 
w poszczególnych plutonach przeprowadzono po jednym dniu doskonalenia 
zawodowego lokalnego w styczniu 2021 r., od lutego 2021 r. z zasady zapewniano, 
co najmniej cztery dni takich szkoleń w miesiącu41, 

                                                      
37 Dla 30 osób w 2019 r., 10 osób w 2020 r. i pięciu osób w 2021 r.  
38 Dz. Urz. KGP poz. 34 ze zm. 
39 Dz. Urz. KGP poz. 35. 
40 Według stanu zatrudnienia na 20 sierpnia 2021 r.  
41 Wymóg ten wynikał z § 8 ust. 1 decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 r. 
w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych 
pododdziałów prewencji Policji. 
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 SPPP w 2019 r. zrealizował w 100% minimalną wymaganą liczbę godzin w ramach 
doskonalenia zawodowego lokalnego, w 2020 r. poziom realizacji wymaganej liczby 
godzin w poszczególnych kompaniach i plutonie wyniósł (z wyłączeniem lipca 
i sierpnia) odnośnie do: zajęć z wychowania fizycznego, wyszkolenia strzeleckiego, 
taktyki działań pododdziałów Policji, wiedzy ogólnopolicyjnej oraz godzin 
do dyspozycji dowódcy SPPP zrealizowano od 40% do 77% minimalnej wymaganej 
liczby godzin, w 2021 r. doskonalenie zawodowe lokalne nie odbywało się 
w styczniu, od lutego była realizowana tematyka doskonalenia zawodowego 
w wymaganej liczbie godzin. 
Zastępca Dowódcy OPP oraz Dowódca SPPP w odniesieniu do niepełnej realizacji 
wyżej wymienionych zajęć wyjaśnili, że w ramach doskonalenia zawodowego 
lokalnego w miejscu pełnienia służby, z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją 
epidemiologiczną i brak dysponowania przez te jednostki salami przeznaczonymi 
do ćwiczeń z zakresu taktyki i techniki interwencji, które pozwalałyby 
na przeprowadzenie zajęć zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego 
nie zrealizowano części zajęć, a warunki atmosferyczne panujące w styczniu 2021 r. 
(biorąc również pod uwagę obowiązujące wciąż zasady społecznego dystansu 
i zakazu gromadzenia się) nie pozwalały na przeprowadzenie zajęć doskonalenia 
zawodowego z zakresu działania pododdziałów zwartych w oparciu o taktykę 
policyjną w terenie otwartym. Ponadto Zastępca Dowódcy OPP oraz Dowódca SPPP 
powołali się na wyjątkowe warunki pracy związane z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju uniemożliwiające realizację doskonalenia zawodowego lokalnego przez 
funkcjonariuszy tych jednostek organizacyjnych, którzy w tym czasie w ramach 
wsparcia służby patrolowej zostali skierowani do pełnienia służby na terenie 
województwa dolnośląskiego, a zatrzymanie wzrostu dobowych zakażeń było 
głównym i nadrzędnym celem stawianym wszystkim podmiotom zaangażowanym 
w walkę z pandemią.  

(akta kontroli: tom II, str. 1-6, 47-124, 250-263) 

W kontrolowanym okresie, do lutego 2020 r. w ramach doskonalenia zawodowego 
lokalnego odbywały się również cykliczne szkolenia adresowane do funkcjonariuszy 
wchodzących w skład nieetatowych oddziałów i pododdziałów Policji, i tak: 

 w 2019 r. OPP zorganizował dla Kompanii I NPP (ogółem dla 400 osób) 
doskonalenie zawodowe w sześciu terminach oraz Kadry Kompanii I-IV NOP 
(ogółem dla 91 osób) w czterech terminach, a SPPP zorganizował dla I Plutonu V 
Kompanii NPP (ogółem dla 80 osób) doskonalenie zawodowe w sześciu terminach, 

 w 2020 r. OPP zorganizował dla Kompanii I NPP (ogółem dla 140 osób) 
doskonalenie zawodowe oraz Kadry Kompanii I-IV NOP (ogółem dla 37 osób) 
w dwóch terminach (styczniu i lutym 2020 r.), a SPPP nie zorganizował zajęć 
doskonalenia zawodowego dla I Plutonu V Kompanii NOP planowanych na marzec 
i wrzesień 2020 r. ze względu na polecenie42 Komendanta KWP o odwołaniu zajęć 
doskonalenia zawodowego lokalnego NOP z uwagi na obostrzenia związane 
z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2.  
W pierwszym półroczu 2021 r. ani OPP ani SPPP nie przeprowadziły zaplanowanych 
na ten okres zajęć dla NOP ze względu na obostrzenia związane z sytuacją 
epidemiologiczną w kraju. Zdaniem Zastępcy Dowódcy OPP oraz Dowódcy SPPP 
przeprowadzenie takich szkoleń stanowiłoby poważne zagrożenie epidemiologiczne 
dla funkcjonariuszy biorących w nich udział, brak było możliwości realizacji tego 
rodzaju doskonalenia zawodowego ze względu na obowiązujące zasady utrzymania 
społecznego dystansu i zakaz gromadzenia się.  

                                                      
42 Pismo z dnia 13 marca 2020 r. (znak: W-II-5203-1-100820/2020/GM). 
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Zastępca Naczelnika Sztabu KWP, realizując polecenie Komendanta KWP 
poinformował pisemnie43 dowódców OPP oraz SPPP, że z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną na terenie kraju doskonalenia zawodowe NOP zostały odwołane. 
W dniu 1 września 2020 r. do tych samych adresatów zostało skierowane pismo44, 
w którym Naczelnik Sztabu Policji KWP zalecił prowadzenie zajęć w ramach 
lokalnego doskonalenia zawodowego w garnizonie dolnośląskim w miarę możliwości 
w grupach osób, które ze względu na specyfikę, organizację służby mają ze sobą 
stały kontakt (również unikania zajęć, w których biorą udział osoby z różnych 
jednostek/komórek organizacyjnych).  
Odnosząc się do niepełnej realizacji zaplanowanych szkoleń dla pododdziałów NOP 
w 2020 r. Naczelnik Sztabu Policji KWP wyjaśnił, że struktura organizacyjna 
pododdziałów NOP jest zbudowana z policjantów różnych komórek i jednostek 
organizacyjnych, co uniemożliwiało ich wspólne praktyczne szkolenie 
w pododdziałach zwartych Policji z uwagi na bliski kontakt i możliwość 
zachorowania, ponadto metodyka i zakres szkolenia policjantów opiera się głównie 
na szkoleniu praktycznym pododdziałów zwartych, wobec czego przeprowadzenie 
ćwiczeń, szkoleń w formie zdalnej nie odniosłoby pożądanego skutku. 

 (akta kontroli: tom II, str. 1-6, 163-287) 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, celem zapewnienia bezpieczeństwa 
policjantów i pracowników cywilnych KWP oraz jednostek podległych w dniu 
9 października 2020 r. Komendant KWP wydał polecenie45 zawieszenia lokalnego 
doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej46, a dnia 31 grudnia 2020 r. 
I Zastępca Komendanta KWP polecił47 wznowienie zajęć doskonalenia zawodowego 
na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących reżimu 
sanitarnego.  
Komendant KWP zatwierdził Rekomendacje do prowadzenia zajęć w ramach 
lokalnego doskonalenia zawodowego z dnia 26 marca 2021 r., stanowiące zbiór 
zasad wynikających z obowiązujących przepisów i dobrej praktyki higienicznej. 
Zalecono w nich m.in. prowadzenie zajęć w możliwie małych grupach, organizatorów 
zajęć zobowiązano do zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk 
i sprzętu sportowego, zapewnienia 15-minutowych przerw pomiędzy grupami, 
ustalono szczegółowe warunki dla rożnych rodzajów zajęć (szkoleń o charakterze 
zajęć sportowych – taktyki i techniki interwencji, szkoleń teoretycznych oraz szkoleń 
o charakterze innym niż sportowe, warsztatów, szkoleń strzeleckich).  

(akta kontroli: tom II, str. 1-6, 242-246, 288-294) 

W niniejszym obszarze, w związku z wnioskiem przesłanym do Prezesa NIK48, 
jak i dwoma przypadkami użycia przez dolnośląską Policję środków przymusu 
bezpośredniego szeroko komentowanymi przez media49, badaniem objęto również 
szkolenia i ćwiczenia funkcjonariuszy biorących udział w tych trzech interwencjach, 
z którego wynikało, że: 
1. W interwencji, która miała miejsce we Wrocławiu w dniu 30 lipca 2021 r. 

uczestniczyło pięciu niżej wymienionych funkcjonariuszy: 

                                                      
43 Pismo z dnia 13 marca 2020 r. (znak: W-II-5203-1-100820/2020/GM).  
44 Pismo z dnia 1 września 2020 r. (znak: W-II-5203-1-289195/2020/GM). 
45 Pismo z dnia 9 października 2020 r. (znak: DS-0151-14/2020/SJ). 
46 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymagało tego zapewnienie realizacji zadań służbowych, 
możliwa pozostała realizacja szkoleń w formie stacjonarnej.  
47 Pismo z dnia 31 grudnia 2020 r. (znak: DS.-1401-1/2020/AP). 
48 Dotyczy wniosku posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz z dnia 3 września 2021 r. złożonego w związku 
z interwencją funkcjonariuszy Policji, która miała miejsce w dniu 30 lipca 2021 r. we Wrocławiu.  
49 Dotyczy interwencji funkcjonariuszy Policji w dniu 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu (Psie Pole) oraz w dniu 
6 sierpnia 2021 r. w Lubinie.  
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a) st. post. M.S. (dwa lata służby w Policji) – ukończył szkolenia: [1] w zakresie 
ochrony informacji niejawnych, [2] dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
danych wykorzystywanych przez krajowy system informatyczny, 
[3] szkolenie zawodowe (podstawowe, trwające od 8 sierpnia 2019 r. 
do 5 marca 2020 r.) w Szkole Policyjnej w Pile oraz brał udział 
w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: [1] zapobiegania 
przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, [2] posługiwania się 
przedmiotami do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, 
[3] doprowadzania i konwojowania osób zatrzymanych (aspekty praktyczne 
i dokumentowanie), [4] ochrony i przestrzegania praw człowieka w trakcie 
wykonywania czynności służbowych oraz przeprowadzania interwencji 
policyjnych, etyki zawodowej policjanta, [5] obsługi i użycia pistoletu 
maszynowego, broni gładkolufowej i broni osobistej, [6] taktyki i techniki 
interwencji (chwyty obezwładniające, przeprowadzanie osób przy pomocy 
dźwigni transportowych, a także wobec osób znajdujących się pod wpływem 
narkotyków lub innych środków odurzających), [7] zasad zachowania się 
w trakcie interwencji policyjnej wobec osób przejawiających symptomy 
zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji utrudniających kontakt, 
[8] taktyki i techniki interwencji – doskonalenie umiejętności obezwładniania 
przy pomocy siły fizycznej,  

b) st. post. R.P. (półtora roku służby w Policji) – ukończył szkolenia: 
[1] zawodowe (podstawowe, trwające od 21 listopada 2019 r. do 16 marca 
2020 r. i od 15 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. w Szkole Policji 
w Słupsku), [2] dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych 
wykorzystywanych przez krajowy system informatycznym oraz brał udział 
w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: [1] zapobiegania 
przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, [2] doprowadzania 
i konwojowania osób zatrzymanych (aspekty praktyczne i dokumentowanie), 
[3] taktyki i techniki interwencji (chwyty obezwładniające, przeprowadzanie 
osób przy pomocy dźwigni transportowych, a także wobec osób 
znajdujących się pod wpływem narkotyków lub innych środków 
odurzających), [4] zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej 
wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych 
dysfunkcji utrudniających kontakt, [5] taktyki i techniki interwencji – 
doskonalenie umiejętności obezwładniania przy pomocy siły fizycznej, 

c) st. asp. F.K. (19 lat służby w Policji) – ukończył szkolenia: [1] zawodowe 
(podstawowe, trwające od 31 marca 2004 r. do 23 grudnia 2004 r w Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie), [2] bezpieczeństwa i ochrony danych 
wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kursy: 
[1] z zakresu technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu 
„tonfa”, [2] doskonalenia zawodowego dla policjantów – dzielnicowych, brał 
również udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: 
[1] posługiwania się urządzeniem obezwładniającym za pomocą energii 
elektrycznej, [2] ochrona i przestrzeganie praw człowieka w trakcie 
wykonywania czynności służbowych oraz przeprowadzania interwencji 
policyjnych, etyka zawodowa policjanta, [3] doprowadzania i konwojowania 
osób zatrzymanych (aspekty praktyczne i dokumentowanie), [4] obsługi 
i użycia pistoletu maszynowego, broni gładkolufowej i broni osobistej, 
[5] taktyki i techniki interwencji – doskonalenia umiejętności stosowania pałki 
służbowej jako śpb, 
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d) st. sierż. K.S. (pięć i pół roku służby w Policji) – ukończył szkolenia: 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez 
Krajowy System Informatyczny oraz zawodowe (podstawowe, trwające 
od 14 czerwca do 9 grudnia 2016 r. w Szkole Policji w Słupsku), brał także 
udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: [1] przeciwdziałania 
i zwalczania przestępstw z nienawiści, [2] praw i obowiązków oraz przebiegu 
służby policjantów, [3] przypadków, zasad oraz warunków użycia śpb – 
pięciokrotnie, [4] dokumentowania przebiegu służby patrolowej obchodowej, 
[5] zagadnień na temat problematyki przechowywania broni palnej w miejscu 
zamieszkania, [6] interwencji mających związek z przemocą domową oraz 
realizacji procedury Niebieskiej Karty - dwukrotnie, [7] przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach policyjnych w oparciu o program Moc-tak, przemoc-
nie – dwukrotnie, [8] doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie 
wyszkolenia strzeleckiego – trzykrotnie, [9] doprowadzeń i konwojowania 
osób, zatrzymania osoby, dokumentacji – siedmiokrotnie, [10] zagadnień 
na temat problematyki przechowywania broni palnej w miejscu 
zamieszkania, [11] przestrzegania praw człowieka i etyki zawodowej – 
trzykrotnie, [12] regulaminu musztry w Policji, [13] właściwego 
umundurowania funkcjonariuszy Policji, [14] sporządzania meldunków 
informacyjnych – trzykrotnie, [15] etyki zawodowej, [16] rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i MSWiA z dnia 28.12.2018 r. w sprawie badań osób 
na zawartość alkoholu w organizmie, [16] zmiany ustawy o Policji z dnia 
20.12.2018 r. oraz niektórych innych ustaw, [17] omówienia tematyki dot. 
niezwłocznego powiadamiania bezpośredniego przełożonego o braku 
możliwości wzięcia udziału w zaplanowanym kursie, [18] etyki zawodowej, 
praw i obowiązków funkcjonariuszy Policji, [19] zarządzenia 734 KGP z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie stosowania środków łączności radiowej, 
[20] interwencji wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną, [21] etyki 
zawodowej, praw i obowiązków funkcjonariuszy Policji, program 
wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji w Policji 2021-2023, 

e) sierż. N. M. (trzy lata służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
podstawowe 5 września 2019 r. (w Szkole Policji w Słupsku), brał udział 
w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: [1] praw człowieka 
a Policji, [2] praw człowieka w ujęciu ogólnym, [3] doprowadzeń i konwojów 
osób (zatrzymanie osoby, dokumentacja), [4] etyki zawodowej, praw 
i obowiązków funkcjonariuszy Policji (program wzmacniania uczciwości 
i zapobiegania korupcji w Policji 2021-2023). 

(akta kontroli: tom III, str. 60-61, tom IV str. 1-66) 

2. W interwencji, która miała miejsce w dniu 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu 
uczestniczyło sześciu niżej wymienionych funkcjonariuszy: 
a) st. sierż. A.P. (cztery lata służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 

(podstawowe, trwające od 6 czerwca do 22 grudnia 2017 r., w Szkole Policji 
w Słupsku) oraz wziął udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym 
w zakresie: [1] zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, 
[2] broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego (omówienie taktyk 
i technik stosowania w służbie, dokumentowanie), [3] doprowadzania 
i konwojowania osób zatrzymanych (aspekty praktyczne i dokumentowanie) 
- trzykrotnie, [4] pełnienia i dokumentowania służby patrolowej, [5] broni 
palnej oraz środków przymusu bezpośredniego (omówienie taktyk i technik 
stosowania w służbie, dokumentowanie), [6] obsługi i użycia broni, pistoletu 
maszynowego oraz broni gładkolufowej – dwukrotnie, [7] polityki RAW – 
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ustawy o ochronie danych osobowych, [8] problematyki handlu ludźmi – 
dwukrotnie, [9] sprawdzania obcokrajowców w aplikacji Klient Mobilny SWD, 
[10] doprowadzania i konwojowania osób zatrzymanych (aspekty praktyczne 
i dokumentowanie), [11] broni palnej oraz śpb (omówienie taktyk i technik 
stosowania w służbie, dokumentowanie) – dwukrotnie, [12] etyki zawodowej 
policjanta, [13] taktyki i techniki interwencji (współdziałanie podczas 
interwencji, chwyty obezwładniające, dźwignie transportowe), 
[14] przeciwdziałania stosowaniu tortur, [15] taktyki i techniki interwencji 
(doskonalenie umiejętności stosowania pałki służbowej, jako śpb), 
[16] zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej wobec osób 
przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji 
utrudniających kontakt, 

b) st. sierż. P.P. (cztery lata służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 6 czerwca do 22 grudnia 2017 r., w Szkole Policji 
w Słupsku) oraz brał udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym 
w zakresie: [1] zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, 
[2] broni palnej oraz śpb (omówienie taktyk i technik stosowania w służbie, 
dokumentowanie), [3] doprowadzania i konwojowania osób zatrzymanych 
(aspekty praktyczne i dokumentowanie) - czterokrotnie, [4] alkohol 
a środowisko, służby interwencyjne wobec osób przejawiających symptomy 
występowania problemów związanych z konsumpcją alkoholu, [5] pełnienia 
i dokumentowania służby patrolowej - trzykrotnie, [6] broni palnej oraz śpb – 
omówienia taktyk i technik, stosowania w służbie, dokumentowania, 
[7] obsługi i użycia broni: pistoletu maszynowego i broni gładkolufowej – 
dwukrotnie, [8] polityki RAW – ustawy o ochronie danych osobowych, 
[9] problematyki handlu ludźmi, [10] sprawdzania obcokrajowców w aplikacji 
Klient Mobilny SWD, [11] ochrony danych osobowych, [12] omówienia zmian 
w przepisach dotyczących służby prewencyjnej, [13] broni palnej 
oraz środków przymusu bezpośredniego, [14] etyki zawodowej policjantów, 
[15] taktyki i techniki interwencji (współdziałania podczas interwencji, 
chwytów obezwładniających, dźwigni transportowych), [16] problematyki 
handlu ludźmi, [17] pełnienia i dokumentowania służby patrolowej, 
[18] ochrony i przestrzegania praw człowieka w trakcie wykonywania 
czynności służbowych oraz przeprowadzania interwencji policyjnych (etyki 
zawodowej policjanta, [19] przeciwdziałania stosowaniu tortur, [20] taktyki 
i techniki interwencji – doskonalenia umiejętności stosowania pałki służbowej 
jako śpb, 

c) st. sierż. D.G (siedem lat służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 2 października 2014 r. do 3 kwietnia 2015 r., 
w Szkole Policji w Słupsku), kurs specjalistyczny w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy (dwudniowy, w grudniu 2019 r., w WSPol), uczestniczył 
również w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: [1] posługiwania 
się pałką służbową teleskopową, [2] posługiwania się przedmiotem 
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, [3] zapobiegania 
przestępstwom z nienawiści i ich zwalczaniu, [4] omówienia zmian 
w przepisach dotyczących służby prewencyjnej, [5] broni palnej 
oraz środków przymusu bezpośredniego (omówienia taktyk i technik 
stosowania w służbie, dokumentowania, [6] pełnienia i dokumentowania 
służby patrolowej – czterokrotnie, [7] doprowadzania i konwojowania osób 
zatrzymanych (aspekty praktyczne i dokumentowanie) – siedmiokrotnie, 
[8] broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego (omówienie taktyk 
i technik stosowania w służbie, dokumentowanie) – czterokrotnie, [9] etyki 
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zawodowej policjanta (odpowiedzialność dyscyplinarna i karna 
funkcjonariusza), [10] alkoholu i środowiska pracy i służb (interwencji wobec 
osoby przejawiającej symptomy występowania problemów z konsumpcją 
alkoholu), [11] zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, 
[12] taktyki i  techniki zatrzymania osób, stosowania śpb i pełnienia służby na 
drogach, [13] deeskalacji sytuacji kryzysowych, [14] taktyki i techniki 
interwencji (współdziałanie podczas interwencji, chwyty obezwładniające) – 
dwukrotnie, [15] zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej wobec 
osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych 
dysfunkcji utrudniających kontakt - dwukrotnie, [16] przygotowania do trudnej 
rozmowy (informowanie o śmierci), [17] obsługi i użycia broni: pistoletu 
maszynowego i broni gładkolufowej, [18] polityki RAW – ustawy o ochronie 
danych osobowych, [19] ochrony danych osobowych, [20] pełnienia, 
dokumentowania i służby patrolowej, [21] omówienia zmian dotyczących 
służby prewencyjnej, [22] posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi 
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – trzykrotnie, 
[23] instruktażu w zakresie wydawania, przechowywania, przyjmowania, 
obsługi technicznej paralizatora, [24] ochrony i przestrzegania praw 
człowieka w trakcie wykonywania czynności służbowych 
oraz przeprowadzania interwencji policyjnych, [25] taktyki i techniki 
interwencji – chwyty obezwładniające, przeprowadzanie osób przy pomocy 
dźwigni transportowych a także wobec osób znajdujących się pod wpływem 
narkotyków lub innych środków odurzających, [26] obsługi i użycia pistoletu 
maszynowego, broni gładkolufowej i broni osobistej, [27] przeciwdziałania 
stosowaniu tortur, [28] taktyki i techniki interwencji – doskonalenie 
umiejętności stosowania pałki służbowej, jako śpb, [29] przypomnienia 
i utrwalenia zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz 
obowiązków i zakazów wynikających z jej posiadania, 

d) st. post. M.M. (półtora roku służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 12 do 16 marca i od 8 października do 21 grudnia 
2020 r. w Szkole Policji w Pile), uczestniczył w doskonaleniu zawodowym 
lokalnym w zakresie: [1] zapobiegania przestępstwom z nienawiści 
i ich zwalczania, [2] ochrony i przestrzegania praw człowieka w trakcie 
wykonywania czynności służbowych oraz przeprowadzania interwencji 
policyjnych, etyka zawodowa policjanta, [3] doprowadzania i konwojowania 
osób zatrzymanych (aspekty praktyczne i dokumentowanie), [4] taktyki 
i techniki interwencji (chwyty obezwładniające, przeprowadzanie osób 
przy pomocy dźwigni transportowych, a także wobec osób znajdujących się 
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, [5] obsługi 
i użycia pistoletu maszynowego, broni gładkolufowej i broni osobistej, 
[6] zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej wobec osób 
przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji 
utrudniających kontakt, [7] taktyki i techniki interwencji – doskonalenia 
umiejętności obezwładniania przy pomocy siły fizycznej, [8] przypomnienia 
i utrwalenia zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz 
obowiązki i zakazy wynikające z jej posiadania, 

e) sierż. B.S. (cztery lata służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 16 listopada 2017 r. do 13 czerwca 2018 r.), brał 
udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: [1] zapobiegania 
przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, [2] doprowadzania 
i konwojowania osób zatrzymanych (aspekty praktyczne i dokumentowanie) 
– trzykrotnie, [3] pełnienia i dokumentowania służby patrolowej, [4] ochrony 
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i przestrzegania praw człowieka w trakcie wykonywania czynności 
służbowych oraz przeprowadzania interwencji policyjnych, etyki zawodowej 
policjanta, [5] broni palnej ora śpb – omówienie taktyk i technik stosowania 
w służbie, dokumentowania, [6] obsługi i użycia pistoletu maszynowego, 
broni gładkolufowej i broni osobistej, [7] taktyki i techniki interwencji – chwyty 
obezwładniające, przeprowadzanie osób przy pomocy dźwigni 
transportowych, a także wobec osób znajdujących się pod wpływem 
narkotyków lub innych środków odurzających, 

f) sierż. szt. B.K. (osiem lat służby w Policji), ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 3 grudnia 2013 r. do 5 czerwca 2014 r., 
w WSPol), brał udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: 
[1] zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczaniu, 
[2] posługiwania się przedmiotami do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej - dwukrotnie, [3] zmian w Kodeksie Postępowania 
Karnego, [4] omówienia zmian w przepisach dotyczących służby 
prewencyjnej – dwukrotnie [5] broni palnej oraz śpb – omówienie taktyk 
i technik stosowania w służbie, dokumentowania - pięciokrotnie, [6] pełnienia 
i dokumentowania służby patrolowej - trzykrotnie, [7] taktyki i techniki 
zatrzymania osób, stosowania śpb i pełnienia służby na drogach, 
[8] doprowadzania i konwojowania osób zatrzymanych, aspektów 
praktycznych i dokumentowania - siedmiokrotnie, [9] poszanowania praw 
i godności człowieka, [10] taktyki i techniki interwencji – współdziałanie 
podczas interwencji, chwyty obezwładniające – czterokrotnie, [11] etyki 
zawodowej policjanta – odpowiedzialność dyscyplinarna i karna 
funkcjonariusza, [12] polityki RAW – ustawa o ochronie danych osobowych, 
[13] sprawdzania obcokrajowców w aplikacji Klient Mobilny SWD, 
[14] ochrony danych osobowych, [15] zasad zachowania się w trakcie 
interwencji policyjnej wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń 
psychicznych oraz innych dysfunkcji utrudniających kontakt, [16] etyki 
zawodowej policjanta, [17] obsługi i użycia pistoletu maszynowego, broni 
gładkolufowej i broni osobistej – dwukrotnie, [18] użytkowników 
i bezpośrednich przełożonych w zakresie posługiwania się przedmiotami 
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, 
[19] frustracji i stresu w obecnej sytuacji Policji, zasad zachowania się 
w trakcie interwencji policyjnej wobec osób przejawiających symptomy 
zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji utrudniających kontakt, 
[20] ochrony i przestrzegania praw człowieka w trakcie wykonywania 
czynności służbowych oraz przeprowadzania interwencji policyjnych, etyki 
zawodowej policjanta, [21] taktyk i technik interwencji – chwyty 
obezwładniające, przeprowadzanie osób przy pomocy dźwigni 
transportowej, a także wobec osób znajdujących się pod wpływem 
narkotyków lub innych środków odurzających. 

(akta kontroli: tom III, str. 60-61, tom IV str. 1-66) 

3. W interwencji, która miała miejsce w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Lubinie 
uczestniczyło sześciu niżej wymienionych funkcjonariuszy: 
a) mł. asp. R.M. (osiem lat służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 

(podstawowe, które odbyło się od 24 stycznia do 25 lipca 2013 r. w Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie) oraz kursy specjalistyczne (które odbyły się 
w tej samej jednostce organizacyjnej): [1] dla przewodników psów patrolowo-
tropiących, [2] dla policjantów wykonujących czynności pozoranta,   
uczestniczył również w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: 
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[1] wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń – czterokrotnie, 
[2] użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni 
palnej, [3] pierwszej pomocy przedmedycznej (zajęcia teoretyczne 
i praktyczne), [4] użycia przez policjantów śpb i broni palnej (zajęcia 
teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem taktyk i technik interwencji – 
trzykrotnie, [5] wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeni 
osób oraz legitymowanie osób – jedenastokrotnie, [6] konwojów 
i doprowadzeń wraz z ćwiczeniami praktycznymi z taktyki interwencji, 
[7] wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji konwojów 
i doprowadzeń osób, [8] pierwszej pomocy przedmedycznej (zasady 
postępowania policjantów), [9] taktyk i techniki interwencji policyjnych 
oraz kształtowania ogólnej sprawności fizycznej – dwukrotnie, [10] zasad 
zachowania w trakcie interwencji wobec osób przejawiających symptomy 
zaburzeń psychicznych, [11] taktyk i technik interwencji policyjnych, 

b) post. B.P. (półtora roku służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 12 marca do 21 grudnia 2020 r., w Szkole Policji 
w Pile, uczestniczył w doskonaleniu zawodowym lokalnym w zakresie: 
[1] przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści, [2] podstaw 
strzelania z pistoletu maszynowego dla absolwentów szkolenia zawodowego 
podstawowego, [3] podstaw strzelania ze strzelby gładkolufowej 
dla absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego, [4] taktyki i techniki 
interwencji policyjnych oraz kształtowania ogólnej sprawności fizycznej, 
[5] wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń osób 
oraz legitymowania osób, 

c) mł. asp. M.K. (osiem lat służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 27 czerwca do 20 grudnia 2013 r.) oraz kurs 
specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych 
izbach dziecka, brał również udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym 
w zakresie: [1] wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń, 
[2] użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni 
palnej, [3] użycia przez policjantów śpb i broni palnej – zajęcia teoretyczne 
i praktyczne z uwzględnieniem taktyk i technik interwencji - czterokrotnie, 
[4]  taktyk i technik zatrzymywania osób, [5] pierwszej pomocy w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia, [6] pierwszej pomocy przedmedycznej – 
dwukrotnie, [7] taktyki i techniki zatrzymywania osób – stosowanie 
przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, [8] zasad zachowania 
w trakcie interwencji wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń 
psychicznych, [9] wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji 
konwojów i doprowadzeń osób, [10] taktyki i techniki interwencji policyjnych 
oraz kształtowania ogólnej sprawności fizycznej, [11] wykonywania przez 
policjantów konwojów i doprowadzeń osób oraz legitymowanie osób – 
dwukrotnie, [12] użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, 
[13] pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, [14] taktyki i techniki interwencji 
policyjnych, 

d) sierż. sztab. K.J. (osiem lat służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 23 maja do 21 listopada 2013 r., w Szkole Policji 
w Katowicach) oraz kursy specjalistyczne w zakresie: [1] kontroli 
tachografów cyfrowych, [2] ruchu drogowego – część ogólna), [3] ruchu 
drogowego – część szczególna, uczestniczył również w doskonaleniu 
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zawodowych lokalnym dotyczącym: [1] wykonywania przez policjantów 
konwojów i doprowadzeń, [2] użycia przez policjantów śpb i broni palnej 
(zajęcia teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem taktyk i technik 
interwencji), [3] przypomnienia funkcjonariuszom czynności dotyczących 
postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom zdarzeń 
drogowych, [4] taktyki i techniki zatrzymywania osób, [5] metod i form 
wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzania osób oraz 
legitymowania osób, [6] metod i form wykonywania przez policjantów 
konwojów i doprowadzeń osób oraz legitymowania osób, [7] konwojów 
i doprowadzenia wraz z ćwiczeniami praktycznymi z taktyki interwencji, 
[8]  wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń – pięciokrotnie, 
[9] taktyki i techniki interwencji policyjnych, 

e) post. O.M. (osiem miesięcy służby w Policji) – ukończył szkolenie zawodowe 
(podstawowe, trwające od 8 maja do 17 lipca 2021 r., w Szkole Policji 
w Słupsku), uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Dolnośląskie 
Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lubinie, m.in. na temat 
interwencji wobec osób uzależnionych bądź będących pod wpływem 
środków psychoaktywnych, 

f) post. N.F. (siedem miesięcy służby w Policji) – ukończył szkolenie 
zawodowe (podstawowe, trwające od 7 kwietnia do 24 czerwca 2021 r., 
w Szkole Policji w Słupsku), uczestniczył również w szkoleniu 
organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci 
i Młodzieży w Lubinie, m.in. na temat interwencji wobec osób uzależnionych 
bądź będących pod wpływem środków psychoaktywnych, brał także udział 
w doskonaleniu zawodowym lokalnym dotyczącym wykonywania przez 
policjantów konwojów i doprowadzeń osób oraz legitymowania osób – 
dwukrotnie.  

(akta kontroli: tom III, str. 60-61, tom IV str. 67-80) 

Z powyższego wynika, że w interwencji, która miała miejsce 30 lipca 2021 r. 
we Wrocławiu50 uczestniczyło pięciu funkcjonariuszy Policji, z których: trzech odbyło 
doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie taktyki i techniki interwencji, jeden 
ukończył kurs z zakresu technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką 
typu „tonfa” (ten sam policjant brał udział w doskonaleniu zawodowym z taktyki 
i technik interwencji – doskonalenia umiejętności stosowania pałki służbowej jako 
śpb). Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu ustalił, 
że w dniu 23 czerwca 2020 r. w Wydziale Prewencji i Patrolowym Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu, w ramach doskonalenia zawodowego zostało 
przeprowadzone szkolenie z zakresu postępowania z kamerami nasobnymi, jednak 
funkcjonariusze st. asp. F.K. i st. post. M.S. nie uczestniczyli w przedmiotowym 
szkoleniu, nie brał w nim udziału również trzeci policjant z patrolu – st. post. R.P. 
Zastępca Komendanta KWP wyjaśnił, że brak uczestnictwa w szkoleniu wynikał 
z  zaplanowania w tym dniu dwóch funkcjonariuszy do służby zewnętrznej (dotyczy 
st. post. M.S. i st. post. R.P.) oraz znajdowaniem się w tym czasie jednego 
funkcjonariusza na stanie etatowym Wydziału Konwojowego KWP (dotyczy st. asp. 
F.K), a zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi51 użytkownikiem 

                                                      
50 W czasie której, wg zatwierdzonego przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu sprawozdania                         
z czynności wyjaśniających z dnia 30 sierpnia 2021 r., doszło do użycia m.in. następujących śpb: siła fizyczna, 
kajdanki, pałka służbowa oraz ręczny miotach substancji obezwładniających.  
51 Decyzja nr 125/2020 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Rejestracji Audio-Wideo (RAW) – v.1.4”, „Instrukcji 
Zarządzania Systemem Audio-Wideo (RAW) – v.1.4.” oraz realizacji zadań i obowiązków wynikających                           
z przetwarzania danych osobowych w RAW. 
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kamery nasobnej jest policjant, któremu wydano ją na wyposażenie i m.in. udzielono 
udokumentowanego instruktażu w zakresie sposobu jej użytkowania oraz który 
został zapoznany z Polityką ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach 
eksploatacji przez Policję Systemu Rejestracji Audio-Wideo (RAW)52. Wszyscy trzej 
ww. funkcjonariusze zostali zapoznani z tym dokumentem (podpisy na kartach 
zapoznania), osoba uprawniona udzieliła im również indywidualnego instruktażu 
w zakresie obsługi oraz zasad rejestracji podejmowanych interwencji 
przy pierwszym wyposażeniu do służby w kamery nasobne. 
Dwóch funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji w dniu 30 lipca 2021 r. 
we Wrocławiu było uczestnikami doskonalenia zawodowego na poziomie lokalnym 
dotyczącego:[1] taktyki i technik interwencji stosowanych także wobec osób 
znajdujących się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających oraz 
[2] zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej wobec osób 
przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji 
utrudniających kontakt. Odbyło się ono dnia 21 czerwca 2021 r., zajęcia dotyczące 
pierwszego tematu trwały 2x45 minut, a drugiego 2x60 minut. Jak wyjaśnił Zastępca 
Komendanta KWP na zajęciach dotyczących taktyki i technik interwencji 
stosowanych także wobec osób znajdujących się pod wpływem środków 
odurzających omówiona została m.in. kwestia wzajemnej asekuracji podczas 
interwencji, zapewnienia bezpieczeństwa osobistego policjantów, stosowanie 
trójkąta bezpieczeństwa w trakcie czynności. Przypomniane zostały techniki 
stosowania dźwigni obezwładniających i transportowych, w tym: dźwignie łokciowo-
barkowe z uwzględnieniem bezpiecznego sprowadzania osoby do pozycji leżącej, 
dźwignie nadgarstkowe, chwyty transportowe oraz prawidłowe i bezpieczne techniki 
stosowania kajdanek służbowych. Doskonalenie obejmowało również techniki 
stosowane wobec osób agresywnych, które znajdują się pod wpływem działania 
narkotyków lub środków odurzających nieznanego pochodzenia. Wskazane zostały 
różnice w zachowaniu takich osób oraz to, że mogą mieć zaburzone odczuwanie 
bólu. Ukierunkowane było na konieczność zgrania i współdziałania w ramach patrolu 
oraz stosowania technik w sposób bezpieczny i zwrócenie uwagi na punkty 
krytyczne takich technik, jak np. nacisk ciała interweniującego funkcjonariusza na 
osobę. Przypomniano, że skuteczność techniki jest zależna od kontroli ciała osoby 
obezwładnianej w celu zmniejszenia zakresu ruchu i uniemożliwienia takiej osobie 
aktów autoagresji. W przypadku podejmowania czynności wobec osoby w takim 
stanie wskazano, iż niezbędna jest pomoc medyczna i ciągła obserwacja czynności 
życiowych takiej osoby i ewentualna konieczność natychmiastowego wdrożenia 
czynności ratunkowych. Zastępca Komendanta KWP podał również, że na zajęciach 
z zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej wobec osób przejawiających 
symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji utrudniających kontakt 
omówiono specyfikę kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorób psychicznych 
zapoznano uczestników z podstawowymi zaburzeniami psychicznymi, 
przedstawiono wytyczne dla oficerów dyżurnych dotyczące przyjmowania 
interwencji wobec osób chorych psychicznie i niekontrolujących zachowania oraz 
policjantów podejmujących interwencje wobec takich osób, scharakteryzowano 
zachowania związane z używaniem alkoholu, opiatów, kannabinoli, substancji 
stymulujących, tzw. „dopalaczy”. Omówiono również wytyczne do prowadzenia 
interwencji wobec osób będących po zażyciu tzw. „dopalaczy” oraz zasad 
zachowania się wobec osób, u których występuje „exited delirium”, a także treść 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w kontekście udziału w czynnościach 
funkcjonariuszy Policji. Odnosząc się do efektywności tych szkoleń I Zastępca 

                                                      
52 Stanowiącą załącznik do ww. decyzji.  
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Komendanta KWP wyjaśnił, ze celem doskonalenia zawodowego na poziomie 
lokalnym jest utrzymanie i podnoszenie kompetencji już posiadanych przez 
uczestniczących w nim policjantów, a obydwa, wskazane wcześniej przedsięwzięcia 
szkoleniowe zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w Policji. 
Spośród pięciu funkcjonariuszy Policji uczestniczących w ww. interwencji dwóch 
policjantów nie brało udziału w żadnych szkoleniach, kursach czy doskonaleniu 
zawodowym lokalnym dotyczącym taktyki i techniki interwencji, czterech policjantów 
nie brało udziału w kursach czy doskonaleniu zawodowym dotyczącym użycia pałki 
służbowej. Zastępca Komendanta KWP odnosząc się do przeszkolenia dwóch 
pierwszych funkcjonariuszy wyjaśnił, że tematyka dotycząca taktyki i techniki 
interwencji nie była ujęta w planach lokalnego doskonalenia zawodowego w miejscu 
pełnienia służby przez te osoby w latach 2017-2021, co nie świadczy jednak o tym, 
że policjanci ci nie posiadali wiedzy w tym zakresie. St. sierż. K.S. brał udział 
w doskonaleniu zawodowym lokalnym dotyczącym: użycia śpb, wyszkolenia 
strzeleckiego, doprowadzeń i konwojów oraz zatrzymywania osób, które 
obejmowało tematykę taktyki i techniki interwencji, a sierż. N.M. odbył szkolenie 
zawodowe podstawowe w 2019 r. również nabywając wiedzę i umiejętności w tym 
zakresie.   Odnosząc się do szkoleń dotyczących użycia pałki służbowej (rodzaj śpb) 
Zastępca Komendanta KWP wyjaśnił również, że tematyka ta mieści się w zakresie 
doskonalenia zawodowego lokalnego dotyczącego przypadków, zasad 
oraz warunków użycia śpb, a także doprowadzeń i konwojów (ukończyli je wszyscy 
funkcjonariusze biorący udział w interwencji z dnia 30 lipca 2021 r. we Wrocławiu). 
Zastępca Komendanta KWP ponadto podkreślił, że od marca 2020 r. ze względu 
na specyficzne warunki związane z zagrożeniem epidemicznym kursy 
specjalistyczne nie odbywały się, natomiast doskonalenie zawodowe na poziomie 
lokalnym odbywało się w uzasadnionych przypadkach, zazwyczaj zdalnie lub przy 
ograniczonej liczbie uczestników. 
W interwencji, która miała miejsce dnia 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu53 
uczestniczyło sześciu funkcjonariuszy Policji, którzy wielokrotnie uczestniczyli 
w doskonaleniu zawodowym na poziomie lokalnym dotyczącym taktyki i techniki 
interwencji. Spośród nich trzech funkcjonariuszy odbyło doskonalenie zawodowe 
lokalne w zakresie stosowania pałki służbowej (w tym jeden – teleskopowej). 
Czterech policjantów uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym na poziomie 
lokalnym dotyczącym zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej wobec 
osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji 
utrudniających kontakt (w formie 45-minutowych zajęć), a trzech odbyło także 
doskonalenie zawodowe lokalne z taktyki i techniki interwencji stosowanych również 
wobec osób znajdujących się pod wpływem narkotyków lub innych środków 
odurzających (w formie 60-minutowych zajęć), ich szczegółowy zakres był taki sam 
jak wcześniej opisanych zajęć, które odbyły się 21 czerwca 2021 r.    
Spośród sześciu policjantów biorących udział w interwencji w dniu 2 sierpnia 2021 r. 
we Wrocławiu trzech funkcjonariuszy nie brało udziału w doskonaleniu zawodowym 
dotyczącym użycia pałki służbowej. Zastępca Komendanta KWP wyjaśnił, że jeden 
z funkcjonariuszy odbywał w tym czasie (tj. 11 maja 2021 r.) adaptację zawodową, 
a dwóch pozostałych zostało zaplanowanych do udziału w powyższym szkoleniu 

                                                      
53 W czasie której, według zatwierdzonego przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu sprawozdania                  
z czynności wyjaśniających z dnia 30 sierpnia 2021 r., doszło do użycia m.in. następujących śpb: ręcznego 
miotacza gazu RMP, pałki służbowej teleskopowej, siły fizycznej i kajdanek.  
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w późniejszym terminie, niemniej brali oni udział w doskonaleniu zawodowym 
lokalnym dotyczącym użycia broni palnej i śpb (do których należy również pałka 
służbowa).  
W interwencji, która miała miejsce dnia 6 sierpnia 2021 r. w Lubinie54 uczestniczyło 
czterech funkcjonariuszy Policji, którzy wielokrotnie uczestniczyli w doskonaleniu 
zawodowym na poziomie lokalnym dotyczącym taktyki i techniki interwencji, 
a pozostałe dwie osoby miały tylko kilkumiesięczny staż pracy w Policji. Dwóch 
funkcjonariuszy uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym na poziomie lokalnym 
dotyczącym zasad zachowania się w trakcie interwencji policyjnej wobec osób 
przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych (w 2017 r.) a dwóch brało udział 
w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego 
Dzieci i Młodzieży w Lubinie m.in. na temat interwencji wobec osób uzależnionych 
bądź będących pod wpływem środków psychoaktywnych.  Szkolenie to odbyło się 
z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie (w 15 edycjach, 
od 21 czerwca do 15 października 2021 r. wzięło udział 90 policjantów)55.  

Ogółem, na 17 policjantów biorących udział w trzech, wyżej opisanych 
interwencjach tylko jeden ukończył kurs z zakresu technik interwencji i umiejętności 
posługiwania się pałką typu „tonfa” (w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie). 
Odnośnie do taktyki i techniki interwencji funkcjonariusze uczestniczyli przede 
wszystkim w zajęciach prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego 
na poziomie lokalnym (trwających 60 minut lub 2x45 minut). Zastępca Komendanta 
KWP wyjaśniając przyczyny – stwierdzonego na powyższym przykładzie – 
w zasadzie braku uczestnictwa policjantów garnizonu dolnośląskiego zatrudnionych 
w pionie prewencji w szkoleniach specjalistycznych ogólnopolicyjnych z zakresu 
taktyki i techniki interwencji powołał się na § 8 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, zgodnie z którym 
w terminach wynikających z obowiązujących przepisów do jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego przesyłano „ofertę” szkoleń zawodowych 
realizowanych na poziomie centralnym, po czym zgłoszone potrzeby w tym zakresie 
analizowano i weryfikowano. Dodał przy tym, że zgodnie z decyzjami Komendanta 
Głównego Policji56 absolwent takiego kursu jest przygotowany do prowadzenia zajęć 
w jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie sprawności fizycznej, taktyki 
i technik interwencji oraz umiejętności stosowania wybranych śpb. Kurs trwa 
12 miesięcy, do wzięcia w nim udziału niezbędne jest ukończenie postępowania 
kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym. Po uwzględnieniu kryteriów formalnych 
zgłoszono na ten kurs specjalistyczny: 15 funkcjonariuszy w 2019 r., 
23 funkcjonariuszy w 2020 r. i 32 funkcjonariuszy w 2021 r., z czego kurs ukończyło 
siedmiu funkcjonariuszy w 2019 r. oraz po dwóch funkcjonariuszy w roku 2020 
i 2021.  

                                                      
54 W czasie której, wg zatwierdzonego przez Komendanta KWP sprawozdania z czynności wyjaśniających 
z dnia 4 października 2021 r., doszło do użycia m.in. następujących śpb: siły fizycznej i kajdanek (w tym 
kajdanek zespolonych).  
55 Szkolenie trwało od godz. 9.00 do 15.00 z przerwami, jego tematyka obejmowała: [1] Interwencje w stosunku 
do osób uzależnionych bądź będących pod wpływem środków psychoaktywnych, [2] Pracę z osobami 
doświadczającymi przemocy, [3] Zadbanie o siebie, [4] Skutki funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem 
alkoholowym, narkotykowym, hazardowym bądź lękowym, [5] Program KONTRA (przeciwdziałanie 
uzależnieniom czynnościowym i cyberprzemocy oraz uzależnieniom od środków psychoaktywnych.  
56 Decyzja nr 174 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie programu nauczania na 
kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji oraz decyzja nr 105 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 11 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu 
taktyki technik interwencji. 
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Relatywnie niski był udział zajęć praktycznych dotyczących np. taktyki i techniki 
interwencji w doskonaleniu zawodowym na poziomie lokalnym wyżej wymienionych 
17 policjantów. I Zastępca Komendanta KWP powołał się w tym zakresie 
na uprawnienia do stosowania śpb (w tym siły fizycznej), stanowiące elementy 
taktyk i technik interwencji, które policjanci uzyskują w trakcie szkolenia 
zawodowego podstawowego prowadzonego w szkołach policyjnych i WSPol, 
a doskonalenie zawodowe lokalne służy, co do zasady, utrwalaniu i rozwijaniu 
zdobytych tam kompetencji. I Zastępca Komendanta KWP dodał ponadto, 
że komendy wojewódzkie, miejskie czy powiatowe nie są jednostkami 
szkoleniowymi, a ich kierownicy odpowiadają za realizowane przez podległych 
funkcjonariuszy ustawowe zadania Policji, jako instytucji, gwarantując realizację 
zadań związanych w ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, stąd w większości przypadków ilość zajęć 
w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego była adekwatna do możliwości 
organizacyjnych, sytuacji etatowej oraz ilości realizowanych przez funkcjonariuszy 
zadań. Na przełomie lat 2017/2018 w Wydziale Doboru i Szkolenia KWP 
przeprowadzono analizę realizacji zajęć z zakresu sprawności fizycznej 
funkcjonariuszy w oparciu o informacje o wykorzystaniu sal gimnastycznych, 
w których odbywają w ramach doskonalenia zawodowego zajęcia z wychowania 
fizycznego oraz o plany doskonalenia zawodowego lokalnego. W jej wyniku 
Komendant KWP wydał polecenie uwzględniania w planach na rok 2018 i następne 
zajęć z zakresu taktyki i technik i interwencji oraz kierowanie na nie wszystkich 
funkcjonariuszy jednostki (z uwzględnieniem charakteru wykonywanych przez zadań 
służbowych), komendom miejskim i powiatowym Policji przekazano 
do wykorzystania program takich zajęć. Prowadzenie w ramach doskonalenia 
zawodowego lokalnego zajęć z taktyki i technik interwencji było również 
przedmiotem rekomendacji Komendanta Głównego Policji (pismo z dnia 
19 listopada 2019 r.57), a KGP przekazała do wykorzystania program szkolenia 
z zakresu użycia/wykorzystania śpb, który został następnie przesłany celem 
realizacji do komend miejskich/powiatowych Policji, OPP we Wrocławiu i SPPP 
w Legnicy. I Zastępca Komendanta KWP wskazał również, że możliwość 
prowadzenia zajęć z zakresu taktyki i techniki interwencji była w ciągu ostatniego 
1,5 roku znacznie ograniczona ze względu na obostrzenia epidemiczne.  
Odnośnie do badania efektywności prowadzonego doskonalenia zawodowego 
na poziomie lokalnym I Zastępca Komendanta KWP wyjaśnił, że dokonują jej osoby 
prowadzące, jeżeli takie założenie jest przyjęte w programie zajęć; obowiązujące 
przepisy nie obligują do dokonywania oceny efektywności szkoleń w ramach 
doskonalenia zawodowego.  

(akta kontroli: tom III, str. 60-61, tom IV str. 1-270, tom. VI str. 209-283) 

W zakresie posiadanych zasobów lokalowych i kadrowych dotyczących szkoleń 
I Zastępca Komendanta KWP podał, że jednostki organizacyjne Policji na terenie 
Dolnego Śląska nie posiadają własnych obiektów sportowych, sal gimnastycznych, 
siłowni, w większości także strzelnic, a mają możliwość korzystania z sal sportowych 
na podstawie umów najmu czy użyczenia, wiąże się to jednak z ograniczeniami 
dotyczącymi wyposażenia takich obiektów czy czasowego ich wykorzystania. 
Posiadanie własnych sal sportowych wyposażonych w profesjonalny, adekwatny 
do potrzeb sprzęt z pewnością, zdaniem I Zastępcy Komendanta KWP, 
zwiększyłoby możliwości w obszarze lokalnego doskonalenia zawodowego. 
W garnizonie dolnośląskim pełni służbę 178 funkcjonariuszy posiadających, zdobyte 
w trakcie szkoleń centralnych uprawnienia instruktorów, w tym 78 posiadających 

                                                      
57 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP (l.dz.Kds-5990/20). 
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uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji. Jak wskazał I Zastępca 
Komendanta KWP, w większości przypadków policjanci ci wykonują również inne 
zadania służbowe, co ogranicza możliwość prowadzenia przez nich zajęć, 
a możliwość skierowania kolejnych osób na przeszkolenie jest ograniczona ze 
względu na limity miejsc na szkoleniach.  

(akta kontroli: tom. VI str. 209-283) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Funkcjonujący w KWP system szkoleń, przygotowujący funkcjonariuszy do realizacji 
zadań związanych z użyciem lub wykorzystaniem śpb i broni palnej nie zapewniał 
pełnej realizacji potrzeb w tym zakresie. Określane przez kierowników komórek 
i jednostek organizacyjnych Policji potrzeby szkoleniowe w zakresie kursów 
specjalistycznych ogólnopolicyjnych z taktyki i technik interwencji oraz w zakresie 
posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu były 
redukowane już na poziomie KWP. Niezależenie od powyższego wskazać należy, 
że na niski wskaźnik realizacji potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy KWP wpływ 
miały także limity miejsc wyznaczane przez ośrodki szkoleniowe Policji. 
W szczególności, mimo zgłaszanych potrzeb, KWP nie przyznano miejsc na kursie 
specjalistycznym dla średniej kadry dowódczej oddziałów prewencji i samodzielnych 
pododdziałów prewencji.  
Na powyższe wpływ miały również zdiagnozowane przez Komendanta KWP braki 
kadrowe, lokalowe i sprzętowe utrudniające prowadzenie szkoleń lokalnych 
na poziomie odpowiadającym potrzebom garnizonu dolnośląskiego. 

4. Przygotowanie i prowadzenie działań sił policyjnych 
z użyciem śpb w ramach operacji i akcji policyjnych 

 

W okresie objętym kontrolą na terenie województwa dolnośląskiego 
przeprowadzono 111 zabezpieczeń w ramach akcji policyjnych (69 akcji w 2019 r., 
37 w 2020 r. oraz pięć w I poł. 2021 r.) oraz siedem zabezpieczeń w ramach 
operacji policyjnych (trzy operacje w 2019 r. oraz cztery w 2020 r.). 
I Zastępca Komendanta KWP wyjaśnił, że decyzje58 Komendanta Głównego Policji 
nie przewidują prowadzenia w KWP szczegółowej ewidencji przypadków 
zastosowania śpb w ramach działań policyjnych w formie operacji i akcji policyjnych. 
Badanie szczegółowe wybranej próby59 trzech operacji i siedmiu akcji policyjnych 
przeprowadzonych na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2020-2021, 
wykazało, że: 

 zarządzenie operacji/akcji policyjnej każdorazowo następowało na podstawie 
pisemnej decyzji Komendanta KWP, która w szczególności określała cel 
operacji/akcji, imiennie dowódcę operacji/akcji oraz jego zastępcę do spraw 

                                                      
58 Decyzja nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zestawień 
sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości 
w Policji (Dz. Urz. KGP z 2021 r. poz. 1) oraz Decyzja nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 stycznia 
2021 r. w sprawie ustalenia zestawień sprawozdawczych gromadzonych poza Systemem Elektronicznej 
Sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP z 2021 r. poz. 2). 
59 Za pomocą doboru celowego do badania wybrano wszystkie operacje przeprowadzone w badanym okresie 
(z pominięciem jednej operacji dotyczącej zabezpieczenia w 2020 r. wyborów Prezydenta RP) oraz wszystkie 
akcje policyjne dotyczące zabezpieczeń zgromadzeń, protestów, imprez i uroczystości, w związku z organizacją 
których mogło dojść do zagrożenia życia i zdrowia, a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do 
badania za pomocą doboru celowego wybrano także jedną akcję policyjną zabezpieczenia imprezy masowej 
(mecz piłki nożnej), podczas której doszło do zbiorowego naruszenia prawa związanego z imprezą. 
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taktyki działań, jak również rodzaj i zakres użycia lub wykorzystania śpb oraz tryb 
uzyskania zezwolenia na użycie tych środków;  

 wyznaczeni dowódcy operacji/akcji byli funkcjonariuszami, którzy podczas 
działań byli samodzielni w swoich decyzjach – do dowodzenia operacjami 
policyjnymi wyznaczany był I Zastępca Komendanta KWP, natomiast akcjami 
policyjnymi dowodzili komendanci komend powiatowych/miejskich lub ich 
zastępcy; 

 operacje/akcje realizowane były na podstawie planów działania dowódcy 
operacji/akcji, które były kompletne i przygotowane przez odpowiednie osoby, 
zgodnie z zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 
2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji 
w związku ze zdarzeniami kryzysowymi60, od dnia 1 sierpnia 2020 r. zgodnie 
z zarządzeniem nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. 
w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku 
ze zdarzeniami szczególnymi61; 

 w planach działania dowódcy operacji/akcji wskazane były osoby, które 
podejmują decyzje62 o użyciu śpb przez oddziały/pododdziały zwarte Policji 
przewidziane do udziału w operacji/akcji; 

 w czterech uzasadnionych przypadkach przewidziano udział funkcjonariuszy 
z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP), 
w dyspozycji odpowiedniego dowódcy akcji (dwa przypadki), dowódcy odwodów 
dowódcy operacji (jeden przypadek) lub do bezpośredniej współpracy ze Służbą 
Ochrony Państwa biorącą udział w akcji policyjnej (jeden przypadek); w żadnym 
przypadku nie było konieczności interwencji SPKP; 

 w sześciu uzasadnionych przypadkach przewidziano i uwzględniono możliwość 
podjęcia działań wyprzedzających oraz dysponowano do działań policjantów 
Zespołów Antykonfliktowych (ZAK), realizujących zadania zgodnie z decyzją 
nr 407/2019 Komendanta KWP z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania 
nieetatowych grup antykonflikowych na terenie działania KWP; 

 w trzech przypadkach przewidziano udział w zabezpieczeniu Wojewódzkiego 
Koordynatora ds. przestępczości motywowanej z nienawiści z Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego KWP w dyspozycji dowódcy operacji/akcji, 
a w siedmiu – Pełnomocnika KWP ds. Ochrony Praw Człowieka; 

 przed każdym zabezpieczeniem odbyła się odprawa Dowódcy Operacji/Akcji 
z dowódcami biorącymi udział w operacji/akcji, w formie, miejscu i terminie 
określonym w planie działania dowódcy, jak również odprawy dowódców 
podoperacji lub odcinków z podległymi policjantami, podczas których poruszano 
takie kwestie jak: podstawy prawne i zasady podejmowania interwencji, 
podstawy prawne, przesłanki, warunki i zasady użycia śpb, respektowanie praw 
człowieka, wzajemna asekuracja czy też zasady kreowania pozytywnego 
wizerunku Policji m.in. poprzez podejmowanie działań o charakterze 
pomocowym (np. płynność ruchu); podczas tych odpraw sprawdzano m.in. stan 
psychofizyczny, wyposażenie, umundurowanie, wyglądu zewnętrzny policjantów; 

                                                      
60 Dz. Urz. KGP poz. 65 ze zm. 
61 Dz. Urz. KGP poz. 35. 
62 Zgodę mógł wydać dowódca akcji/operacji, a w przypadku operacji policyjnych także dowódca podoperacji, 
w której przewidziany był udział oddziału/pododdziału zwartego. Zgody mógł udzielić także dowódca 
oddziału/pododdziału zwartego, gdy zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia 
policjantów, innych osób lub mienia lub niebezpieczeństwem zamachu na ważne obiekty, urządzenia lub 
obszary. Zaprzestanie użycia lub wykorzystania śpb następował na rozkaz dowódcy lub niezwłocznie po 
osiągnięciu zamierzonego celu. 
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  zaangażowanie sił będących w dyspozycji było adekwatne do skali zagrożenia; 
nie było dysproporcji pomiędzy liczbą osób uczestniczących w zgromadzeniach, 
wobec których dokonano legitymowania, zatrzymywania i doprowadzenia przez 
policjantów do jednostki policji, w celu ich wylegitymowania i potwierdzenia 
tożsamości, a liczbą osób podejrzanych o popełnienie przestępstw 
lub wykroczeń, postępowań mandatowych; 

 w dwóch akcjach policyjnych użyto śpb w postaci siły fizycznej i kajdanek 
podczas łącznie siedmiu zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstw; 

 po każdym zabezpieczeniu dowódcy podoperacji lub odcinków przygotowywali 
raporty z działań, na podstawie których Dowódca Operacji/Akcji opracowywał 
raport końcowy (sprawozdanie) z całej operacji/akcji policyjnej; w raporcie tym 
m.in. przeprowadzano ewaluację użycia śpb oraz wskazywano wnioski 
dotyczące przebiegu operacji/akcji, które we wszystkich przypadkach były 
pozytywne, wskazywały na zrealizowane cele działań; 

 przebieg zabezpieczenia wraz z wydawanymi poleceniami był każdorazowo 
dokumentowany w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) przez 
Dyżurnego odpowiedniej komendy Policji oraz, podczas operacji policyjnych, 
przez wyznaczonego przez Szefa Sztabu Dowódcy Operacji policjanta; podczas 
akcji policyjnych przebieg procesu decyzyjnego i wydanych poleceń był także 
dokumentowany w dzienniku działań z-cy Dowódcy Akcji ds. taktyki działań; 

 na podstawie decyzji63 Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP 
nie ewidencjonowano kosztów operacji/akcji policyjnych w zakresie dotyczącym 
wyliczania kosztów dla sił i środków, w tym m.in. w zakresie przejechanych 
kilometrów. 

(akta kontroli: tom I str. 28, 381-409, 419-425) 

Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów64, funkcjonariusze Policji 
biorący udział w akcjach i operacjach policyjnych (występujący w pododdziale 
zwartym) nie posiadali znaków identyfikacji imiennej i indywidualnej. W garnizonie 
dolnośląskim nie rozważano propozycji dotyczących zmiany przepisów, 
tak aby funkcjonariusze pododdziałów zwartych mieli dobrze widoczne dla osób 
postronnych indywidualne znaki identyfikacyjne, umożliwiające ustalenie tożsamości 
funkcjonariusza przez odpowiednie organy. Jak wskazał I Zastępca Komendanta 
KWP, nie jest mu znane indywidualne podejście funkcjonariuszy garnizonu 
dolnośląskiego do stosowanych przez nich znaków mających na celu 
ich identyfikację w trakcie pełnienia przez nich służby – policjanci są zobowiązani 
do przestrzegania przepisów ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie umundurowania. 

 (akta kontroli: tom I str. 122) 

W okresie objętym kontrolą Komendant KWP nie był informowany 
o wątpliwościach65 dotyczących wykładni przepisów związanych z rozszerzeniem 

                                                      
63 Pismo z dnia 13 marca 2018 r. (znak:GS-o-1534/18/TS). Decyzja podjęta została wychodząc naprzeciw 
postulatom zgłaszanym przez naczelników sztabów komend wojewódzkich Policji – w podnoszonej argumentacji 
zwracano uwagę, że przedmiotowe dane nie odzwierciedlają rzeczywistych nakładów ponoszonych przez Policję 
oraz w żaden sposób nie mają przełożenia na szacowanie budżetu Policji. 
64 Dz. U. Nr 90, poz. 738 ze zm. 
65 Np. pismo w tej kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich, który prezentował stanowisko, iż ograniczenia 
w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie, a nie mogą one naruszać istoty wolności i praw 
(por. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RPO_do_MZ_29.04.2021.pdf). 
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ograniczeń wolności zgromadzeń (art. 57 Konstytucji RP), wprowadzonych 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii66 oraz wcześniejszymi aktami wykonawczymi w tym zakresie.  

 (akta kontroli: tom I str. 121-122) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
KWP była przygotowana do prowadzenia działań sił policyjnych z użyciem śpb 
w ramach operacji i akcji policyjnych.  

5. Podejmowanie i przeprowadzanie interwencji 
z zastosowaniem śpb 

 

W KWP zostały sformalizowane, w formie aktu prawa wewnętrznego67, zasady 
podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Policji. W treści przedmiotowego 
aktu określono algorytm czynności, które należy wykonać w przypadku zdarzeń 
wymagających podjęcia interwencji przez policjanta. Wśród nich wskazano elementy 
związane z bezpieczeństwem policjantów podczas prowadzonych czynności 
służbowych. Wymieniona wyżej regulacja nie zawierała zasad i granic stosowania 
śpb, wskazywała jedynie na możliwość ich stosowania mając na uwadze 
ich adekwatność do stopnia zagrożenia. Jak wyjaśnił I Zastępca Komendanta KWP, 
decyzję o użyciu lub wykorzystaniu śpb podczas interwencji policjant podejmuje 
samodzielnie; decyzja ta wynika m.in. z rodzaju przeprowadzanej interwencji lub 
charakteru podejmowanych działań i najczęściej dostosowywana jest 
do agresywnego sposobu zachowania się osoby, wobec której określony środek 
zastosowano, niejednokrotnie niosącego ze sobą rzeczywiste, bezpośrednie i realne 
zagrożenie dla życia lub zdrowia funkcjonariusza, jak również osób postronnych – 
podczas codziennej służby, w trakcie interwencji, występują sytuacje determinujące 
potrzebę użycia wobec tej samej osoby więcej niż jednego rodzaju śpb, np. siły 
fizycznej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających i kajdanek. 
W KWP nie prowadzono statystyk i nie gromadzono danych w zakresie liczby 
stwierdzonych przypadków użycia śpb (za wyjątkiem użycia lub wykorzystania 
paralizatorów elektrycznych i broni palnej) przez funkcjonariuszy podczas 
interwencji policyjnych. Jak wyjaśnił I Zastępca Komendanta KWP, Komenda 
nie prowadziła ewidencji obejmującej powyższe dane, co wynikało z decyzji 
Komendanta Głównego Policji68. Z informacji pozyskanych w trakcie kontroli 
z komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego wynikało, 
że w okresie kontrolowanym doszło do 15 przypadków skutkowego użycia śpb 
przez funkcjonariuszy pionu prewencyjnego podczas interwencji policyjnych, w tym: 
osiem przypadków użycia siły fizycznej w postaci technik obezwładniających oraz 
siedem przypadków użycia kajdanek. 
Ponadto w latach 2019-2021 (I poł.) odnotowano 41 przypadków użycia paralizatora 
elektrycznego (18 razy w 2019 r, 14 razy w 2020 r. i dziewięć razy w I poł. 2021 r.) 
oraz siedem (trzy razy w 2019 r. i po dwa przypadki w 2020 r. i w I poł. 2021 r.) – 

                                                      
66 Dz. U. poz. 512 ze zm. 
67 Decyzja nr 238/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie 
określenia trybu postępowania podczas przeprowadzania interwencji policyjnych. 
68 Przywołane w rozdz. 4 decyzje: nr 2 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zestawień 
sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości 
w Policji oraz nr 3 w sprawie ustalenia zestawień sprawozdawczych gromadzonych poza Systemem 
Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji. 
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broni palnej, podczas interwencji policjantów pionu prewencji garnizonu 
dolnośląskiego. W analogicznym okresie użyto także dwa razy psa służbowego 
jako śpb. 
W KWP nie prowadzono statystyk i nie gromadzono danych w zakresie liczby 
stwierdzonych przypadków zagrożenia życia lub zdrowia policjantów podczas 
interwencji wobec osób po spożyciu alkoholu lub środków odurzających i substancji 
psychotropowych, a także posiadających broń palną w kontrolowanym okresie. 
Jak wskazał I Zastępca Komendanta KWP, w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
czynności interwencyjnych (fizycznego i prawnego), skuteczności i jakości 
wykonywanych czynności interwencyjnych w KWP podejmowano poniższe 
działania: 
• w toku bieżących odpraw do służby udzielano doraźnych instruktaży w zakresie 

użycia/wykorzystania śpb, dokonywano sprawdzeń prawidłowości wyposażenia 
wykorzystywanego w toku pełnionych służb oraz znajomości obowiązujących 
procedur; 

• zapoznawano policjantów z filmami instruktażowymi dotyczącymi stosowania 
śpb, analizowano zastosowane w nich algorytmy postępowania w celu 
kształtowania wiedzy i świadomości zagrożeń; 

• utrzymywano bieżący nadzór nad sposobem pełnienia służb, w tym 
użycia/wykorzystania śpb, m.in. w drodze służby współuczestniczącej 
polegającej na obecności nadzorującego przy pełnieniu służby przez podległych 
policjantów i obserwowaniu wykonywania przez niego czynności, a także na 
bezpośrednim wskazaniu sposobu ich wykonania; 

• w zakresie organizacji służby wdrożono rozwiązanie tzw. „stałych patroli” tak aby 
ich skład tworzyli doświadczony funkcjonariusz i policjant będący w służbie 
przygotowawczej; 

• na bieżąco zapoznawano funkcjonariuszy z informacjami Biura Prewencji KGP 
dot. wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w poszczególnych garnizonach 
i wdrażano do realizacji zawarte w tych dokumentach wnioski i zalecenia; 

• każdorazowo zapoznawano funkcjonariuszy z aktami prawnymi oraz wszystkimi 
zmianami w przepisach dotyczących śpb i broni palnej oraz wytycznymi 
i poleceniami KGP i KWP w tym zakresie; 

• udzielano porad i konsultacji prawnych podległym policjantom; 
• udzielano policjantom pierwszej pomocy emocjonalnej oraz pomocy 

psychologicznej.  
(akta kontroli: tom I str. 29-31, 120-121, 125-129, 143-221, 328-362) 

Badanie szczegółowe wybranej próby69 dokumentacji 17 interwencji policyjnych, 
podczas których policjanci pionu prewencji garnizonu dolnośląskiego użyli 
lub wykorzystali śpb wykazało, że: 

 nie stwierdzono, aby podczas interwencji nie zachowane były zasady 
bezpieczeństwa funkcjonariuszy podejmujących interwencję; 

 sporządzana była niezbędna dokumentacja z interwencji, w szczególności: 
notatniki służbowe, notatki urzędowe (np. notatki z użycia lub wykorzystania 
broni palnej lub paralizatora), inne dokumenty wynikające z okoliczności 
zdarzenia (np. protokoły oględzin miejsca zdarzenia i/lub rzeczy, protokoły 

                                                      
69 Dobór celowy wszystkich interwencji w latach 2019-2021 (I poł), podczas których użyto lub wykorzystano broń 
palną, wszystkich interwencji w latach 2020-2021 (I poł.), podczas których doszło do skutkowego użycia śpb 
w postaci siły fizycznej i/lub kajdanek. Badanie uzupełniono losowymi interwencjami, podczas których użyto 
paralizatora elektrycznego.  
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zatrzymania osób, protokoły użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego), rejestr 
interwencji w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) – Raport 
historii działań; 

 weryfikowano zasadność i prawidłowość zastosowania śpb, tj. w przypadku 
zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego lub mającego znamiona wydarzenia 
nadzwyczajnego związanego z zastosowaniem śpb Naczelnik Wydziału Kontroli 
KWP kierował na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP; 

 prowadzono nadzór i monitorowanie przez właściwych przełożonych 
interweniujących policjantów, po interwencjach zlecano przeprowadzenie 
czynności wyjaśniających – w żadnym przypadku nie wystąpiły przesłanki 
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego ze względu 
na użycie/wykorzystanie śpb. 

(akta kontroli: tom I str. 99-117, 318-327) 

W wyniku monitorowania i analizy skuteczności działań interwencyjnych, Zastępca 
Komendanta KWP podjął działania polegające na poleceniu70 wszystkim jednostkom 
KWP, aby każdorazowo przy podejmowaniu interwencji, gdzie zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, że osoba posiada niebezpieczne przedmioty lub ich 
używa – policjanci byli wyposażeni w kompletne śpb oraz środki techniki specjalnej, 
w tym w kamizelki kuloodporne. Polecił71 także, aby każdorazowo w ramach 
instruktażu przeprowadzanego podczas odpraw do służby omawiać tematykę 
wykorzystania/użycia broni palnej oraz śpb, wobec osób znajdujących się 
w pojazdach. 

 (akta kontroli: tom I str. 222-225) 

W niniejszym obszarze, w związku z przesłankami wskazanymi w rozdziale trzecim 
niniejszego wystąpienia, badaniem objęto również dokumentację sporządzoną przez 
funkcjonariuszy Policji w sprawie trzech, niżej opisanych interwencji, z której 
wynikało, że: 
Interwencja w dniu 30 lipca 2021 r. we Wrocławiu została udokumentowana przez 
policjantów w ich notatnikach służbowych oraz w notatkach służbowych 
sporządzonych na powyższą okoliczność. Funkcjonariusze przed rozpoczęciem 
służby przeszli odprawę – fakt ten został udokumentowany w protokole 
z przeprowadzonej odprawy w SWD oraz w notatnikach służbowych policjantów. 
Funkcjonariusze biorący udział w wydarzeniu zostali bezpośrednio 
po przedmiotowym zdarzeniu przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu z wynikiem 0,00 mg/l. Sporządzono dokumentację wynikającą 
z okoliczności zdarzenia, w szczególności protokół doprowadzenia w celu 
wytrzeźwienia, protokoły użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego.  
Funkcjonariusze Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji 
i Patrolowego KMP we Wrocławiu biorący udział w przedmiotowej interwencji, 
pomimo wydanych do służby kamer nasobnych, nie wykorzystali ich zgodnie 
z przepisami i poleceniami w tym zakresie, tj. nie dokonali rejestracji wykonanych 
czynności służbowych przy użyciu posiadanych kamer nasobnych, co było 
niezgodne z wytycznymi opisanymi w decyzji72 Komendanta Miejskiego Policji we 
Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 r. 

                                                      
70 Pismo z dnia 9 stycznia 2020 r. (znak: E-I-5100-4/20/MW). 
71 Pismo z dnia 14 kwietnia 2021 r. (znak: E-I-5100-43/2021). 
72 Decyzja nr 125/2020 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Rejestracji Audio – Wideo (RAW) – v.1.4”, „Instrukcji 
Zarządzania Systemem Audio – Wideo (RAW) – v.1.4” oraz realizacji zadań i obowiązków wynikających 
z przetwarzania danych osobowych w RAW. 
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Komendant Miejski Policji we Wrocławiu postanowieniem nr 71 z dnia 2 sierpnia 
2021 r. wszczął czynności wyjaśniające (zakończone sprawozdaniem z dnia                        
30 sierpnia 2021 r.) w sprawie wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia. 
Do prowadzenia czynności wyjaśniających wyznaczony został Rzecznik 
Dyscyplinarny, Ekspert Wydziału Kontroli KMP we Wrocławiu. Konkluzja zawarta 
w sprawozdaniu z czynności wyjaśniających wskazała, że po interwencji wystąpiły 
przesłanki do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego ze względu 
na nieprawidłowe użycie śpb.  

(akta kontroli: tom III, str. 64-222) 

Interwencja w dniu 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu  na bieżąco o jej przebiegu 
informowano Oficera Dyżurnego KMP we Wrocławiu, który następnie powiadomił 
o zdarzeniu I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz służbę 
dyżurną KWP. Na polecenie Naczelnika Wydziału Kontroli KWP na miejscu podjęli 
czynności dwaj funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP – po czym została 
sporządzona w dniu 3 sierpnia 2021 r. Notatka służbowa z ustaleń, z której 
wynikało, że czynności podjęte przez policjantów w trakcie interwencji były 
prawidłowe, jednakże zdarzenie z ich udziałem zostało zakwalifikowane jako 
wydarzenie nadzwyczajne. Z notatką zapoznał się i zaakceptował I Zastępca 
Komendanta KWP. O zgonie mężczyzny funkcjonariusz Referatu Dochodzeniowo-
Śledczego KP Wrocław Psie Pole powiadomił w dniu 2 sierpnia 2021 r. prokuratora 
z Prokuratury Rejonowej Wrocław Psie Pole, który sporządził postanowienie 
o zarządzeniu oględzin zwłok i udziale w czynnościach technika kryminalistyki. 
Przedmiotowa interwencja została udokumentowana przez policjantów 
w ich notatnikach służbowych oraz w notatkach służbowych sporządzonych 
na powyższą okoliczność. Funkcjonariusze przed rozpoczęciem służby przeszli 
odprawę – fakt ten został udokumentowany w protokole z przeprowadzonej odprawy 
w SWD oraz w notatnikach służbowych policjantów. Policjanci zostali bezpośrednio 
po przedmiotowym zdarzeniu przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu z wynikiem 0,00 mg/l. Badania stanu trzeźwości policjantów dokonał 
funkcjonariusz patrolu inspekcyjnego i kontroli KMP we Wrocławiu, Kierownik 
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Wrocław Psie Pole, zadysponowany 
na miejsce zdarzenia przez Z-cę Komendanta KP Wrocław Psie Pole. Sporządzono 
dokumentację wynikającą z okoliczności zdarzenia, w szczególności protokół 
zatrzymania osoby, protokół zatrzymania rzeczy (nóż), protokół oględzin miejsca 
zdarzenia, protokół przeszukania mieszkania, protokoły przesłuchań świadków. 
Czterech funkcjonariuszy biorących udział w przedmiotowej interwencji, pomimo 
wydanych do służby kamer nasobnych, nie wykorzystało ich zgodnie z przepisami 
i poleceniami w tym zakresie, tj. trzech z nich nie dokonało rejestracji wykonanych 
czynności służbowych przy użyciu posiadanych kamer nasobnych, jeden 
funkcjonariusz włączył swoją kamerę nasobną dopiero w momencie, kiedy podjęto 
decyzję o zatrzymaniu mężczyzny i siłowym wejściu do jego mieszkania. 
Po informacji Oficera Dyżurnego, z polecenia I Zastępcy Komendanta Miejskiego 
Policji we Wrocławiu, na miejscu zdarzenia podjął czynności funkcjonariusz 
Wydziału Kontroli KMP we Wrocławiu celem zgromadzenia materiałów 
do wyjaśnienia przebiegu interwencji – po czynnościach tych sporządzona została 
w dniu 31 lipca 2021 r. notatka służbowa z ustaleń. Na podstawie tej notatki 
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podjął decyzję 
o przeprowadzeniu czynności wyjaśniających (zakończonych sprawozdaniem z dnia 
30 sierpnia 2021 r.) w sprawie wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia. 
Do prowadzenia tych czynności wyznaczony został Rzecznik Dyscyplinarny, Ekspert 
Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu. Ze sprawozdania 
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z czynności wyjaśniających wynikało, że użyte podczas interwencji śpb były 
współmierne do  sytuacji, jaką zastali policjanci na miejscu interwencji, wynikające 
z agresywnego i nieprzewidywalnego zachowania napastnika – użycie 
i wykorzystanie śpb było zgodne zasadami ujętymi w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej73.  

(akta kontroli: tom III, str. 223-474) 

Interwencja w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Lubinie – zdarzenie zarejestrowano 
w rejestrze interwencji w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) – 
przebieg interwencji zapisano w Raporcie historii działań. Przedmiotowa interwencja 
została udokumentowana przez policjantów w ich notatnikach służbowych 
oraz w notatkach służbowych sporządzonych na powyższą okoliczność. 
Funkcjonariusze interweniujących patroli przed rozpoczęciem służby przeszli 
odprawę – fakt ten został udokumentowany w protokole z przeprowadzonej odprawy 
w SWD oraz w notatnikach służbowych policjantów. Funkcjonariusze biorący udział 
w wydarzeniu zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 
z wynikiem 0,00 mg/l. Sporządzono dokumentację wynikającą z okoliczności 
zdarzenia, w szczególności protokół oględzin miejsca zdarzenia, protokół oględzin 
rzeczy (kajdanki zespolone), protokoły przesłuchań świadków, protokoły użycia 
urządzenia kontrolno-pomiarowego.  
Komendant Powiatowy Policji w Lubinie postanowieniem nr 12 z dnia 6 sierpnia 
2021 r. wszczął czynności wyjaśniające w sprawie okoliczności przedmiotowego 
zdarzenia. Do prowadzenia czynności wyjaśniających wyznaczony został Rzecznik 
Dyscyplinarny, Specjalista Zespołu ds. Postępowań Administracyjnych KPP 
w Lubinie. W dniu 9 sierpnia 2021 r. I Zastępca Komendanta KWP polecił przejąć 
do dalszego prowadzenia czynności wyjaśniające zainicjowane ww. 
postanowieniem nr 12 i do prowadzenia tych czynności wyznaczył Rzecznika 
Dyscyplinarnego Komendanta KWP. W dniu 23 sierpnia 2021 r. oraz 3 sierpnia 
2021 r. Komendant KWP wyraził zgodę na poszerzenie zakresu prowadzonych 
czynności wyjaśniających74, a 6 września 2021 r. wyraził zgodę na kontynuowanie 
tych czynności do dnia 5 października 2021 r., tj. w terminie nie dłuższym niż 60 dni 
od wydania postanowienia o wszczęciu czynności wyjaśniających, zgodnie 
z art. 134i ust. 4 ustawy o Policji. Konkluzja zawarta w sprawozdaniu z dnia 
4 października 2021 r. z czynności wyjaśniających wskazywała, że użyte podczas 
interwencji śpb: siła fizyczna w postaci technik obezwładniania i transportowych oraz 
kajdanki i kajdanki zespolone, były adekwatne do sytuacji, a zachowania policjantów 
podejmujących interwencję mieściły się w granicach jakie określa ustawa o śpb; 
z katalogu śpb wybrane zostały te najmniej dolegliwe; policjanci nie przejawiali 
wobec mężczyzny agresji, każdorazowo odstępowali od stosowania śpb 
po osiągnięciu celu, tj. kiedy nie było już potrzeby unieruchamiania mężczyzny. 

(akta kontroli: tom III, str. 475-699) 

Komendant KWP, w odpowiedzi na zadane w trakcie kontroli NIK pytanie dotyczące 
formalnych podstaw do przebadania policjantów biorących udział w trzech ww. 
interwencjach na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, powołał się na 
pismo Komendanta Głównego Policji z 14 stycznia 2014 r., którego celem było 
zwrócenie uwagi przełożonych na stan psychofizyczny funkcjonariuszy 

                                                      
73 Dz. U. z 2019 r. poz. 2418; dalej: ustawa o śpb. 
74 Poszerzenie czynności wyjaśniających o informacje dotyczące ewentualnego popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego przez funkcjonariusza KPP w Lubinie podczas wcześniejszej interwencji, oraz o ocenę 
prawidłowości powiadomienia matki zmarłego mężczyzny o śmierci jej syna, a także czynności podejmowanych 
przez funkcjonariuszy KPP w Lubinie w dniu 6 sierpnia 2021 r., w związku z zabezpieczeniem procesowym 
telefonu komórkowego należącego do matki zmarłego mężczyzny (na którym, wg posiadanych przez policjantów 
informacji, znajdowało się nagranie przedmiotowej interwencji). 
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i pracowników Policji przed podjęciem służby/pracy i w trakcie jej trwania (i które jest 
traktowane, jako zalecenie fakultatywne), jak również na przyjętą w garnizonie 
dolnośląskim praktykę. Zdaniem Komendanta KWP takie działanie pozwala 
wykluczyć wątpliwości, co do stanu interweniujących policjantów i wyeliminowanie 
ewentualnych zarzutów podejmowania przez nich czynności służbowych w stanie po 
spożyciu alkoholu. Wyjaśniając, dlaczego wykonane po ww. interwencjach z użyciem 
śpb badanie funkcjonariuszy dotyczyło wyłącznie obecności alkoholu w wydychanym 
powietrzu, a nie przeprowadzono badań na obecność innych substancji zakazanych 
(np. narkotyków czy środków odurzających) Komendant KWP podał, że podczas 
wykonywania zadań związanych z obsługą zdarzeń po interwencjach w dniach:                          
30 lipca i 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu oraz 6 sierpnia 2021 r. w Lubinie 
policjantom nie przeprowadzono badań na obecność środków odurzających z uwagi 
na brak jakichkolwiek symptomów lub objawów świadczących o zażyciu przez nich 
substancji psychoaktywnych. 
Odnosząc się do zasad działania w garnizonie dolnośląskim negocjatorów 
i nieskorzystania z tego typu pomocy w czasie interwencji, które miały miejsce 
w dniach 30 lipca i 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu i 6 sierpnia w Lubinie I Zastępca 
Komendanta KWP wyjaśnił, że decyzją nr 411/2019 Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu z dnia 12 września 2019 r. w sprawie negocjacji policyjnych 
na obszarze działania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu została 
powołana Wojewódzka Grupa Negocjacyjna, (w skład której weszli negocjatorzy 
pełniący służbę na obszarze działania KWP, w tym Grupy Negocjacyjnej z OPP 
we Wrocławiu) a zgodnie z § 10 zarządzenia nr 67 Komendanta Wojewódzkiego 
Policji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych skład zespołu 
negocjacyjnego, (co najmniej trzyosobowego) wyznacza się i kieruje do działań 
na wniosek dowodzącego działaniami75. W KWP można powoływać negocjatorów 
policyjnych do działań z Grupy Negocjacyjnej OPP oraz pozostałych negocjatorów 
policyjnych z KMP we Wrocławiu i KWP (podejmują działania całodobowo 
na obszarze województwa, są to funkcje nieetatowe, podejmowane poza godzinami 
pracy). I Zastępca Komendanta KWP poinformował ponadto, że w dniu 30 lipca 
i 2 sierpnia 2021 r. pięciu negocjatorów policyjnych, a w dniu 6 sierpnia 2021 r. 
czterech negocjatorów policyjnych deklarowało całodobową gotowość do podjęcia 
działań negocjacyjnych.  
Odpowiadając na pytanie, jakie czynniki i okoliczności wpłynęły na przebieg i skutki 
interwencji, które miały miejsce 30 lipca i 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu i 6 sierpnia 
2021 r. w Lubinie, I Zastępca Komendanta KWP (z upoważnienia Komendanta KWP) 
wyjaśnił, że ustalenie wszystkich czynników oraz okoliczności, które mogły mieć 
wpływ na przebieg i skutki trzech, wyżej opisanych interwencji będzie możliwe po 
zakończeniu wdrożonych kompleksowych czynności wyjaśniających 
w poszczególnych komórkach KWP merytorycznie właściwych do ich prowadzenia.  

(akta kontroli: tom VI str. 209-222, 284-286) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
W KWP zostały sformalizowane, w formie aktu prawa wewnętrznego, zasady 
podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Policji. Sporządzana była 
niezbędna dokumentacja zdarzeń wymagających podjęcia interwencji 
z zastosowaniem śpb. Prowadzono nadzór i monitorowanie, a także weryfikowano 
                                                      
75 Osobami upoważnionymi do wyznaczania zespołu negocjacyjnego są: [1] Wojewódzki Koordynator ds. 
negocjacji policyjnych lub podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego pełniący zastępstwo negocjator 
policyjny, [2] Dyżurny KWP we Wrocławiu, [3] Dowódca Grupy Negocjacyjnej – spośród negocjatorów 
policyjnych Grupy Negocjacyjnej z OPP we Wrocławiu.  
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zasadność i prawidłowość zastosowania śpb. Po interwencjach wybranych 
do badania szczegółowego, podczas których policjanci użyli lub wykorzystali śpb, 
wszczynane były czynności wyjaśniające. 
Nie ustrzeżono się jednak nieprawidłowości w trakcie interwencji, które miały 
miejsce 30 lipca i 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu, na skutek czego wszczęte 
zostały postępowania dyscyplinarne w stosunku do łącznie dziesięciu 
funkcjonariuszy, spośród których jednego ukarano naganą, a w stosunku do sześciu 
postępowania te były w toku. Trzech funkcjonariuszy zwolniono ze służby przed 
zakończeniem postępowań dyscyplinarnych – ze względu na ważny interes służby 
(art. 41 ust. 2 pkt 5  ustawy o Policji). Odnośnie do pierwszej z wymienionych wyżej 
interwencji – Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, a odnośnie drugiej – Prokuratura 
Rejonowa dla Wrocławia – Psie Pole, prowadzą śledztwa w sprawie nieumyślnego 
spowodowania śmierci. Ponadto w związku z przebiegiem interwencji, która miała 
miejsce 6 sierpnia 2021 r. w Lubinie, podjęto czynności wyjaśniające, przy czym 
śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez 
funkcjonariuszy biorących udział w tej interwencji prowadzi Prokuratura Okręgowa 
w Łodzi.   
 

6. Kontrola stosowania przez funkcjonariuszy śpb. Pomoc 
psychologiczna i prawna udzielana policjantom 

 

a. Stan dyscypliny w Policji 
W czasie od 1 stycznia 2019 r. do 16 lipca 2021 r. wszczęto (i zakończono) ogółem 
11 postępowań dyscyplinarnych w związku z użyciem śpb (lub broni palnej) 
w postaci: 

 siły fizycznej: wszczęto sześć postępowań (w tym: jedno dotyczyło użycia śpb 
w postaci siły fizycznej oraz nieprawidłowego udokumentowania tego użycia, 
jedno – nieudokumentowania użycia śpb w postaci siły fizycznej), wszystkie 
zostały prawomocnie zakończone, w czterech przypadkach uznano 
funkcjonariuszy winnymi, (z czego w dwóch przypadkach odstąpiono od 
ukarania, a w dwóch pozostałych wymierzono karę wydalenia ze służby) 
a w dwóch przypadkach postępowania zostały umorzone z uwagi na zwolnienie 
funkcjonariuszy ze służby (w tym jednego na podstawie orzeczenia Komisji 
Lekarskiej o niezdolności do służby); 

 chemicznego środka obezwładniającego: wszczęto dwa postępowania (w tym 
jedno dotyczyło użycia podczas interwencji chemicznego środka 
obezwładniającego wobec osoby, w stosunku do której użyty był w tym czasie 
paralizator elektryczny), które zostały prawomocnie zakończone, 
funkcjonariuszy uznano winnymi (w jednym przypadku odstąpiono od ukarania, 
w drugim przypadku wymierzono karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności do 
służby na zajmowanym stanowisku); 

 wykorzystania broni palnej: wszczęto jedno postępowanie prawomocnie 
zakończone, funkcjonariusza uznano winnym i wymierzono karę nagany; 

 nieprawidłowego udokumentowania użycia lub wykorzystania śpb: wszczęto 
dwa postępowania, które zostały prawomocnie zakończone, funkcjonariuszy 
uznano winnymi i wymierzono karę nagany. 

Przesłanki wyżej wymienionych postępowań dyscyplinarnych oraz ich wyniki były 
zgodne z przepisami ujętymi w rozdziale 10 ustawy o Policji (pt. Odpowiedzialność 
dyscyplinarna i karna policjantów).  
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W latach 2019-2021 (I poł.) w KWP nie stwierdzono bezprawnego użycia broni 
wobec osób, do których nie stosuje się śpb (kobiety o widocznej ciąży, osób, których 
wygląd wskazuje na wiek do 13 lat lub o widocznej niepełnosprawności).  

(akta kontroli: tom I, str. 15-37) 

Badanie trzech, wymienionych w rozdziale trzecim niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, interwencji pod kątem przesłanek wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego wykazało, że po każdej z nich zostało stosownym postanowieniem 
wszczęte postępowanie wyjaśniające. W myśl art. 134i ust. 4 ustawy o Policji, jeżeli 
zachodzą wątpliwości, co do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego 
kwalifikacji prawnej albo tożsamości sprawcy, przed wszczęciem postępowania 
dyscyplinarnego przełożony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynności 
wyjaśniających (…).  
1. Według sprawozdania z czynności wyjaśniających prowadzonych (przez 
Rzecznika Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu76) w związku 
z interwencją z dnia 30 lipca 2021 r. we Wrocławiu zatwierdzonego przez 
Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w dniu 30 sierpnia 2021 r. : 
a) st. post. R.P. przekroczył swoje uprawnienia i dopuścił się naruszenia dyscypliny 
służbowej w następujący sposób: [1] używając siły fizycznej poprzez zadanie 
uderzenia otwartą dłonią w twarz mężczyzny – tj. czyn z art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o Policji w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o śpb, [2] używając pałki służbowej w celu 
zwiększenia docisku na plecy oraz poprzez zadanie uderzenia pałką trzymaną 
oburącz w okolice dolnej części pleców, przy jednoczesnym zastosowaniu wobec 
osoby kajdanek założonych na ręce tj. czyn z art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy o Policji 
w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy o śpb, [3] nie dokonał w prawidłowy sposób rejestracji 
wykonywanych czynności służbowych przy użyciu posiadanej kamery nasobnej – 
tj. czyn z art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji w związku z wytycznymi wynikającymi 
z decyzji nr 125/2020 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 
31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Bezpieczeństwa Systemu 
Rejestracji Audio-Wideo (RAW) – v.1.4. (…), 
b) asp. F.K. dopuścił się naruszenia dyscypliny służbowej w ten sposób, że w trakcie 
interwencji nie dokonał rejestracji wykonywanych czynności służbowych przy użyciu 
posiadanej kamery nasobnej tj. czyn z art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy o Policji 
w związku z wytycznymi wynikającymi z decyzji nr 125/2020 Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Rejestracji Audio-Wideo (RAW) – v.1.4. 
(…), 
c) st. post. M.S. dopuścił się naruszenia dyscypliny służbowej w ten sposób, 
że w trakcie interwencji nie dokonał rejestracji wykonywanych czynności służbowych 
przy użyciu posiadanej kamery nasobnej tj. czyn z art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o Policji w związku z wytycznymi wynikającymi z decyzji nr 125/2020 Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Rejestracji Audio-Wideo (RAW) – v.1.4. 
(…), 
d) st. sierż. K.S. przekroczył swoje uprawnienia używając siły fizycznej poprzez, 
co najmniej dwukrotne uderzenie ręką w okolicę głowy/obręczy barkowej mężczyzny 
tj. czyn z art. 132. ust. 3 pkt 4 ustawy o Policji w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o śpb. 

                                                      
76 Na podstawie postanowienia nr 71 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2021 r. 
o przeprowadzeniu/zleceniu przeprowadzenia czynności wyjaśniających.  
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W sprawozdaniu z czynności wyjaśniających Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu zawnioskował o wszczęcie postępowań 
dyscyplinarnych wobec ww. funkcjonariuszy.  
Postanowieniem nr 84 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 
1 września 2021 r. o zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec st. post. 
R.P. (zarzuty jak wnioskował Rzecznik Dyscyplinarny), zebrano materiał dowodowy. 
Następnie zostało wydane postanowienie nr 103 Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 r. o przejęciu postępowania 
dyscyplinarnego do prowadzenia (z uzasadnienia postanowienia wynikało, że dzień 
wcześniej Komendant KWP polecił przejąć do dalszego prowadzenia postępowanie 
przeciwko ww. funkcjonariuszowi). W kolejnym postanowieniu – nr 104 Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 r. o wyłączeniu 
rzecznika dyscyplinarnego – doszło do wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego 
Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu i wyznaczenia do dalszego 
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego Rzecznika Dyscyplinarnego 
Komendanta KWP (eksperta Wydziału Kadr KWP). Dnia 8 września 2021 r. 
Komendant KWP wydał rozkaz personalny nr 2341/2021, w którym, z dniem 
10 września 2021 r. zwolnił st. post. R.P ze służby w Policji, na podstawie art. 41 
ust. 2 pkt 5 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy o Policji (gdy wymaga tego ważny 
interes służby). W związku z tym, postanowieniem nr 117 Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 r. zawieszone zostało 
postępowanie dyscyplinarne przeciwko st. post. R.P. (z uzasadnienia wynikało, że 
do czasu uprawomocnienia się decyzji o  zwolnieniu funkcjonariusza ze służby). St. 
post. R.P. z zachowaniem terminu dla tej czynności odwołał się od rozkazu 
personalnego zwalniającego go ze służby, dnia 6 października 2021 r. odwołanie 
wraz z aktami postępowania przesłano do KGP. 
Postanowieniem nr 87 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 
1 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec st. post. 
M.S. (zarzut jak wnioskował Rzecznik Dyscyplinarny), zebrano w tej sprawie 
materiał dowodowy. Następnie postępowanie zostało przejęte postanowieniem 
nr 107 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 r. 
o przejęciu postępowania dyscyplinarnego do prowadzenia. W kolejnym 
postanowieniu – nr 108 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 
8 września 2021 r. o wyłączeniu rzecznika dyscyplinarnego – doszło do wyłączenia 
rzecznika dyscyplinarnego Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu 
i wyznaczenia do dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego Rzecznika 
dyscyplinarnego Komendanta KWP (eksperta Wydziału Kadr KWP). Prowadzący 
postępowanie dyscyplinarne, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
wystąpił z wnioskiem, w czego konsekwencji dnia 16 września 2021 r. Komendant 
KWP, na podstawie art. 135e ust. 10 ustawy o Policji, uzupełnił zarzuty 
dyscyplinarne. Postanowieniem nr 123 z dnia 16 września 2021 r. Komendant KWP 
uzupełnił obwinionemu zarzuty o cztery czyny, tj. dopuszczenie naruszenia 
dyscypliny służbowej w ten sposób, że w trakcie realizacji czterech interwencji 
nie dokonał rejestracji wykonanych czynności służbowych przy użyciu posiadanej 
kamery nasobnej. Dnia 24 września 2021 r. Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta 
KWP postanowieniem zakończył czynności dowodowe, a dnia 27 września 2021 r. 
sporządził stosowne sprawozdanie, w którym m.in. sformułował wniosek o ukaranie 
funkcjonariusza karą dyscyplinarną – nagany. Orzeczeniem nr 29 Komendant KWP, 
na podstawie art. 135j ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji uznał st. post. M.S. winnym 
zarzucanych czynów i wymierzył karę dyscyplinarną nagany.  
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Postanowieniem nr 86 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 
1 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec asp. F.K. 
(zarzuty jak wnioskował Rzecznik Dyscyplinarny), przesłuchano w tej sprawie 
świadków. W dniu 3 września 2021 r. st. asp. F.K. zwrócił się do Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu z wnioskiem o zwolnienie ze służby w tym samym 
dniu, na co Komendant Miejski Policji we Wrocławiu nie wyraził zgody na zwolnienie 
w wyznaczonym terminie, tylko, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, z dniem 
2 grudnia 2021 r. (trzy miesiące od zgłoszenia). Następnie postępowanie 
dyscyplinarne zostało przejęte postanowieniem nr 105 Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 r. o przejęciu postępowania 
dyscyplinarnego do prowadzenia. W kolejnym postanowieniu – nr 106 Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 r. o wyłączeniu 
rzecznika dyscyplinarnego – doszło do wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego 
Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu i wyznaczenia do dalszego 
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego Rzecznika Dyscyplinarnego 
Komendanta KWP (eksperta Wydziału Kadr KWP). Ze sporządzonej w dniu 
13 września 2021 r. przez Rzecznika Dyscyplinarnego Komendanta KWP analizy 
postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko st. asp. F.K. wynikało, 
że potwierdzono uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinień dyscyplinarnych 
polegających na tym, że ww. będąc dowódcą patrolu zmotoryzowanego widząc 
nieprawidłowe zachowanie funkcjonariuszy st. post. R.P i st. sierż. K.S. nie 
zareagował i nie podjął działań uniemożliwiających stosowanie przez nich siły 
fizycznej i pałki służbowej typu „tonfa” wbrew ustawowym warunkom ich użycia, 
także nie powiadomił o tym fakcie przełożonego – czyny z art. 132 ust. 3 pkt 3 
ustawy o Policji w związku z § 4 ust. 2, § 7 pkt 4 i § 21 pkt 3 zarządzenia nr 30 
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania 
organizacji hierarchicznej w Policji77 (wniesiono o uzupełnienie zarzutów w tym 
zakresie). Jednym z wniosków analizy było również wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego wobec sierż. N.M. Dnia 13 września 2021 r. Rzecznik 
Dyscyplinarny złożył do Komendanta KWP wniosek o uzupełnienie zarzutów wobec 
st. asp. F.K., postanowieniem nr 119 z tego samego dnia Komendanta KWP zarzuty 
uzupełnił. Rozkazem personalnym nr 2461/2021 z dnia 23 września 2021 r. 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 
w związku z art. 45 ust. 1 ustawy o Policji zwolnił st. asp. F.K. ze służby w Policji 
z dniem 24 września 2021 r. (ważny interes służby). Prawomocnym orzeczeniem                 
nr 30 z dnia 28 września 2021 r. Komendant KWP z dniem 12 października 2021 r. 
umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec ww. funkcjonariusza, z uwagi na to, że 
obwiniony przestał podlegać orzecznictwu dyscyplinarnemu.  
Postanowieniem nr 85 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 
1 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec st. sierż. 
K.S. (zarzut jak wnioskował Rzecznik Dyscyplinarny), tego samego dnia zawieszono 
go również w czynnościach służbowych od dnia 2 września 2021 r. do 1 września 
2021 r. (rozkaz personalny Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu 
nr 2095/2021), następnie zebrano w tej sprawie materiał dowodowy. Postępowanie 
to zostało przejęte postanowieniem nr 101 Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 r. o przejęciu postępowania dyscyplinarnego 
do prowadzenia. W kolejnym postanowieniu – nr 102 Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu z dnia 8 września 2021 r. o wyłączeniu rzecznika 
dyscyplinarnego – doszło do wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu i wyznaczenia do dalszego prowadzenia 

                                                      
77 Dz. Urz. KGP poz. 99 ze zm. 
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postępowania dyscyplinarnego rzecznika dyscyplinarnego Komendanta KWP 
(eksperta Wydziału Kadr KWP). Dzień wcześniej, tj. 7 września 2021 r. st. sierż. 
K.S. zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z wnioskiem 
o natychmiastowe zwolnienie ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, 
na co pismem z dnia 10 września 2021 r. nr L. dz. K-1241-2488/21/PD został przez 
Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu poinformowany, że w związku 
z brzmieniem przywołanego przez wnioskującego przepisu Komendant Miejski 
we Wrocławiu nie wyraża zgody na natychmiastowe zwolnienie, wyraża zgodę 
na zwolnienie z dniem 6 grudnia 2021 r. (po trzech miesiącach od złożenia 
wniosku), o ile nie zaistnieją inne okoliczności mające wpływ na zwolnienie. 
W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych 
dnia 23 września 2021 r. Komendant KWP wystąpił do Komendanta Głównego 
Policji z wnioskiem o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych 
w postępowaniu dyscyplinarnym na czas oznaczony do trzech miesięcy 
(do 31 października 2021 r.), postanowieniem nr 568 z dnia 28 września 2021 r. 
Komendant Główny Policji wnioskowany termin przedłużył. Rozkazem personalnym 
nr 2518/2021 z dnia 1 października 2021 r. Komendant Wojewódzki Policji 
we Wrocławiu zwolnił st. sierż. K.S. ze służby w Policji z dniem 5 października 
2021 r. na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji (do dnia 21 października 
2021 r. do KWP nie wpłynęło od niego odwołanie). Postanowieniem nr 144 z dnia 
6 października 2021 r. Komendant KWP zawiesił więc postępowanie dyscyplinarne 
wobec st. sierż. K.S. do czasu uprawomocnienia się rozkazu personalnego 
o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby.  
Postanowieniem nr 118 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 
13 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec sierż. 
N.M. o czyny określone w art. 132 ust. 1 ustawy o Policji w związku z § 23 i § 24 
załącznika do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 
2003 r. w sprawie zasad etyki zawodowej policjanta78 oraz art. 132 ust. 3 pkt 3 
ustawy o Policji w związku z § 4 ust. 2 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej 
w Policji, wyznaczony również został Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta KWP. 
Zebrano materiał dowodowy, z którym zapoznano dnia 23 września 2021 r. 
obwinionego funkcjonariusza. Postanowieniem nr 606 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 11 października 2021 r. termin prowadzenia czynności dowodowych 
w tym postępowaniu został przedłużony do 12 listopada 2021 r. Ze sprawozdania 
z czynności wyjaśniających dotyczących interwencji w dniu 30 lipca 2021 r. 
we Wrocławiu wynikało ponadto, że Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi 
śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.  

(akta kontroli: tom III str. 161-222, tom V str. 1-562, tom VI str. 209-283)  

2. Według sprawozdania z czynności wyjaśniających z dnia 30 sierpnia 2021 r., 
zatwierdzonego przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, czterech 
funkcjonariuszy biorących udział w interwencji w dniu 2 sierpnia 2021 r. 
we Wrocławiu, wyposażonych w kamery nasobne dopuściło się naruszenia 
dyscypliny służbowej w ten sposób, że będąc zobowiązanym do nagrywania 
interwencji w całości nie włączyło kamery nasobnej (str. sierż. A.P, st. sierż. D.G., 
st. post. M.M.) lub włączyło kamerę dopiero w momencie podjęcia decyzji 
o zatrzymaniu oraz nie zachowało należytej staranności i poprzez nieuwagę 
doprowadziło do wyłączenia funkcji nagrywania (st. sierż. P.P.), tj. o czyn 
z art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy o Policji w związku z pkt 2.7. Polityki Bezpieczeństwa 

                                                      
78 Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3. 
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Systemu Rejestracji Audio-Video (…)79. Ocena działań podejmowanych m.in. przez 
służby dyżurne Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole wykazała również naruszenie 
dyscypliny służbowej przez piątego funkcjonariusza Policji, asp. K.H., który będąc 
zobowiązanym do zabezpieczenia śladów i dowodów przed ich utratą, 
zniekształceniem lub zniszczeniem nie podjął decyzji o przeprowadzeniu 
w niezbędnym zakresie czynności procesowych w postaci oględzin miejsca 
zdarzenia, tj. o czyn z art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy o Policji w związku 
z  zarządzeniem nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji80.  
Postanowieniami o numerach: 8881, 8982, 9083, 9184, 9285 z dnia 1 września 2021 r. 
Komendant Miejski Policji we Wrocławiu wszczął postępowania dyscyplinarne 
wobec ww. pięciu funkcjonariuszy (zarzuty jak w sprawozdaniu z przeprowadzonych 
czynności wyjaśniających). Następnie Komendant KWP dnia 8 września 2021 r. 
wydał postanowienia o numerach: 9786, 9987, 10988, 11189, 11390, na mocy których 
przejął postępowania dyscyplinarne do prowadzenia, a kolejnymi postanowieniami 
(nr: 98, 100, 110, 112, 114) z tego samego dnia wyłączył dotychczasowych i powołał 
rzeczników dyscyplinarnych Komendanta KWP. W toku postępowania 
dyscyplinarnego zebrano materiał dowodowy, w przypadku wniosków w tej sprawie 
akta udostępniano osobom upoważnionym przez obwinionych do obrony. Na dzień 
22 października 2021 r. postępowania dyscyplinarne dotyczące pięciu, wyżej 
wymienionych funkcjonariuszy pozostawały w toku. Ze sprawozdania z czynności 
wyjaśniających dotyczących interwencji w dniu 2 sierpnia we Wrocławiu wynikało 
ponadto, że Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Psie Pole prowadzi śledztwo 
w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.  

(akta kontroli: tom III str. 425-474, tom VI str. 1-222)  

W nawiązaniu do stwierdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym niezamierzonego 
wyłączenia kamery nasobnej, w toku kontroli NIK odniesiono się do obsługiwania ich 
przez funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego. W tym zakresie Zastępca 
Komendanta KWP wyjaśnił,  że w kontrolowanym okresie policjanci nie zgłaszali 
uwag co do obsługi kamer nasobnych, niemniej jednak podczas analiz materiałów 
wideo w Systemie Rejestracji Audio – Wideo ujawniono kilka problemów. 
Z prowadzonej w 2021 r. elektronicznej korespondencji pomiędzy KWP a firmą 
zewnętrzną odpowiedzialną za naprawę kamer wynikało, że stwierdzone usterki są 
eliminowane na bieżąco. 
Od początku 2021 r. funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KWP w odstępach 
tygodniowych i miesięcznych analizowali wykorzystanie kamer nasobnych. 
Intensyfikacja działań nadzorczych nad wykorzystaniem kamer nasobnych – według 
I Zastępcy Komendanta KWP – przełożyła się na poprawę wykorzystania kamer, 
które w styczniu 2021 r. kształtowało się na poziomie 29,7%, a we wrześniu 2021 r. 
wzrosło do 70% (w tym wykorzystanie w OPP w tym samym okresie wyniosło 
odpowiednio: 30,5% i 54,4%). Przed dniem 30 lipca 2021 r. w KWP nie były 
                                                      
79 Wszystkim funkcjonariuszom udzielono instruktażu w zakresie kamer nasobnych, fakt ten dokumentowano 
w kartach zapoznania.  
80 Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 73 ze zm. 
81 Przeciwko st. sierż. P.P. 
82 Przeciwko st. sierż. A.P. 
83 Przeciwko st. sierż. D.G. 
84 Przeciwko st. post. M.M.  
85 Przeciwko mł. asp. K.H.  
86 Przeciwko st. sierż. P.P. 
87 Przeciwko st. sierż. A.P. 
88 Przeciwko mł. asp. K.H.  
89 Przeciwko st. post. M.M.  
90 Przeciwko st. sierż. D.G.  
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prowadzone postępowania dyscyplinarne w zakresie niewłaściwego wykorzystania 
kamer nasobnych przez policjantów. 

(akta kontroli: tom IV str. 253-410, 620-641, tom VI str. 209-283) 

3.  Według sprawozdania z czynności wyjaśniających prowadzonych w KWP, które 
w dniu 4 października 2021 r. zostało zatwierdzone przez Komendanta KWP m.in. 
użycie środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek 
mieściło się w granicach, jakie określa ustawa o śpb. Początkowo czynności 
wyjaśniające były prowadzone na podstawie postanowienia nr 12 Komendanta 
Powiatowego Policji w Lubinie z dnia 6 sierpnia 2021 r. przez specjalistę Zespołu 
ds. Postępowań Administracyjnych Komendy Powiatowej w Lubinie, a w dniu 
9 sierpnia 2021 r. I Zastępca Komendanta KWP polecił prowadzenie czynności 
wyjaśniających wyznaczonemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Komendanta KWP. 

Ze wspomnianego wyżej sprawozdania wynikało, że w Prokuraturze Okręgowej 
w Łodzi jest prowadzone śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień 
i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy w Lubinie przeprowadzających 
w dniu 6 sierpnia interwencję (…), tj. o czyn z art. 155, 231 §1 w związku 
z art. 11 § 2 k.k., które zostało wszczęte w dniu 6 sierpnia 2021 r.  

 (akta kontroli: tom III, str. 644-702, tom IV str. 525-615) 

Komendant KWP podał, że w Komendzie podejmowano działania w zakresie 
kształtowania świadomości prawnej wśród funkcjonariuszy, rozumianej jako 
świadomość własnych praw, jak i konsekwencje za naruszanie praw innych. 
Polegały one na rozpowszechnieniu wśród funkcjonariuszy opracowanych 
w Szkołach Policji w Katowicach i Słupsku broszur pt. Ochrona prawna 
funkcjonariusza Policji w prawie karnym oraz Ochrona prawna funkcjonariusza 
Policji w prawie cywilnym wraz z tablicami poglądowymi, które zamieszczano 
ponadto na Portalu Intranetowym Policji Dolnośląskiej w zakładce „Zespół ds. 
Ochrony Praw Człowieka”.  

(akta kontroli: tom I str. 118-124) 

W kontrolowanym okresie zrealizowano następujące szkolenia w obszarze etyki 
zawodowej w kontekście praw i wolności człowieka: 

 pięć szkoleń dla 270 funkcjonariuszy OPP, 

 siedem szkoleń dla 140 policjantów pn. Przeciwdziałanie torturom oraz 
nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu/karaniu w działaniach Policji w oparciu 
o program Komendy Głównej Policji, 

 dziewięć szkoleń dla 140 funkcjonariuszy w ramach doskonalenia zawodowego 
lokalnego na poziomie wojewódzkim w zakresie pełnienia służby 
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, jako blok szkoleniowy pt. Ochrona praw człowieka - zapobieganie 
torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. 

Ponadto, zgodnie z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej z dnia 18 grudnia 2017 r.91 
w  ramach doskonalenia zawodowego na poziomie lokalnym prowadzono regularne 
szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej KWP z zakresu etyki i uczciwości, 
w skład programu wchodziły m.in. prawa człowieka i obywatela. Takich szkoleń 
w latach 2019-2021 (I półrocze) odbyło się odpowiednio: dwa (dla 36 pracowników), 
trzy (dla 45 osób) oraz dwa (dla 29 pracowników).     
Komendant KWP wskazał, że niezależnie od powyższego w programach szkoleń 
realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego związanego 
z użyciem śpb poruszane i omawiane są regulacje prawne wynikające 

                                                      
91 https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej [dostęp: 20 października 2021 r.]. 
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z zarządzenia 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. 
w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta".  
W 2020 r. z uwagi na zagrożenie epidemiczne szkolenia odbywały się w większości 
w sposób zdalny. By zapewnić policjantom i pracownikom KWP we Wrocławiu 
dostęp do materiałów dydaktycznych, na stronie intranetowej dolnośląskiej Policji 
utworzono zakładkę, gdzie umieszczono materiały szkoleniowe. 

(akta kontroli: tom I str. 118-124, tom II str. 247-249) 

W trzech jednostkach organizacyjnych garnizonu dolnośląskiego przeprowadzono 
kontrole wewnętrzne nt. wdrożenia rozwiązań organizacyjno-technicznych 
uwzględniających procedury wynikające z wytycznych nr 4 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania 
nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób 
z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji92. W III kwartale 2019 r. została 
przeprowadzona kontrola w komendzie powiatowej Policji, w czasie której 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na dwukrotnym pobraniu paralizatora 
przez funkcjonariusza, który nie posiadał stosownego zaświadczenia o ukończeniu 
kursu doskonalenia zawodowego w zakresie posługiwania się urządzeniem 
obezwładniającym za pomocą energii elektrycznej, czego przyczyną był 
niedostateczny nadzór służby dyżurnej wydającej takie urządzenie (ponadto 
ujawniono uchybiania dotyczące incydentalnego braku wykonania testu iskry 
w przedmiotach przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej).  Wydano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, sformułowano 
cztery wnioski pokontrolne dotyczące: zintensyfikowania nadzoru służbowego nad 
funkcjonariuszami pełniącymi służbę na Stanowisku Kierowania, wdrożenia działań 
służbowych, o których mowa w § 11 zarządzenia Nr 30 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej 
w Policji, przypomnienia osobom odpowiedzialnym za obsługę techniczną 
paralizatorów o obowiązkach technicznych oraz ponownego zapoznania 
funkcjonariuszy z wytycznymi nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 
2018 r. Pismem z dnia 6 listopada 2019 r. KWP została poinformowana 
o realizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.  W kontroli przeprowadzonej 
również w III kwartale 2019 r. w innej komendzie powiatowej Policji stwierdzono 
incydentalne uchybienia dotyczące wykonania testu iskry w przedmiotach 
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, wydano 
ocenę pozytywną z uchybieniami, sformułowano dwa polecenia dotyczące 
zintensyfikowania nadzoru służbowego nad funkcjonariuszami pełniącymi służbę 
na Stanowisku Kierowania i ponownego zapoznania pracowników z ww. wytycznymi 
Komendanta Głównego Policji. Pismem z dnia 28 października 2019 r. KWP została 
poinformowana o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych. W I kwartale 
2020 r. przeprowadzono trzecią kontrolę w kolejnej dolnośląskiej komendzie 
powiatowej, stwierdzono uchybienia polegające na incydentalnym niewykonaniu 
testu iskry, niedostosowaniu wzorów dokumentów do ww. wytycznych, braku 
aktualizacji wykazu użytkowników paralizatorów, wydano ocenę pozytywną 
z uchybieniami, sformułowano cztery wnioski i zalecenia dotyczące: 
zintensyfikowania nadzoru służbowego nad funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za 
użytkowanie i obsługę techniczną przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 
za pomocą energii elektrycznej, przypomnienia podległym funkcjonariuszom 
o obowiązku przeprowadzania testu iskry, zaktualizowania dokumentów związanych 
z użyciem paralizatorów oraz wykazu ich użytkowników. Pismem z dnia 29 kwietnia 

                                                      
92 Dz. Urz. KGP poz. 82 ze zm.  
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2020 r. poinformowano KWP o zrealizowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.  
(akta kontroli: tom I str. 15-37) 

b. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg obywateli 
i instytucji na działania Policji i zachowania policjantów 

Od 1 stycznia 2019 r. do 20 sierpnia 2021 r. wpłynęło: 

 59 skarg w kategorii I Nieludzkie lub poniżające traktowanie, z czego 10 
przekazano wg właściwości – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP 
wyjaśnił, że skargi te nie zostały przekazane do rozpoznania przez podmioty 
zewnętrzne, przesłano je do innych Komend Miejskich/Powiatowych we 
Wrocławiu, co wynikało z ich właściwości miejscowej lub rzeczowej, 46 skarg 
zostało rozpatrzonych negatywnie, 13 w inny sposób, żadna pozytywnie, 

 23 skargi w kategorii II Naruszenie prawa do wolności, z czego dwie przekazano 
wg właściwości – jak powyżej, 19 skarg zostało rozpatrzonych negatywnie, dwie 
w inny sposób oraz dwie pozytywnie.  

Spośród 82 spraw w ww. kategoriach dwie zostały rozpatrzone po miesięcznym 
terminie wynikającym z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego93, w jednym przypadku opóźnienie wyniosło pięć 
dni a w drugim jeden dzień). Odpowiedzialni za zawiadomienie o sposobie 
załatwienia skargi po terminie byli funkcjonariusze, którym przekazano sprawy do 
prowadzenia. W związku z przekroczonym terminem zawiadomienia (stwierdzeniem 
nieprawidłowości) – jak wyjaśnił Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP – 
Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przeprowadził 
z tymi funkcjonariuszami rozmowy dotyczące przestrzegania przepisów zawartych 
w kodeksie postępowania administracyjnego, a zwłaszcza terminowego udzielania 
odpowiedzi.  
Na podstawie badania losowo wybranych 20 postępowań skargowych 
przeprowadzonych w kontrolowanym okresie (losowo wybranych po 10 skarg 
w kategoriach Nieludzkie lub poniżające traktowanie oraz Naruszenie prawa 
do wolności) wykazało, że: 

 skargi zostały rozpatrzone terminowo i przez uprawnione podmioty,  

 z przeprowadzonych postępowań skargowych sporządzone stosowne 
sprawozdania, 

 zostały one w wyczerpujący sposób zbadane, rozpatrzono wszystkie zawarte 
w skargach zarzuty,  

 przy rozpatrywaniu skarg, poza wyjaśnieniami funkcjonariuszy analizowano 
wszelką dostępną dokumentację (np. książki przebiegu służby 
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, notatki i notatniki służbowe 
funkcjonariuszy, protokoły doprowadzenia w celu wytrzeźwienia, rejestry 
wystawionych wezwań, nakazy doprowadzenia konwojowego itp.), rozpytywano 
ewentualnych świadków, korzystano z zapisów monitoringu 
czy zabezpieczonych nagrań, 

 w uzasadnionych przypadkach w sprawozdaniach z przeprowadzonych 
postępowań formułowano wnioski, dotyczące np. omówienia skargi podczas 
odprawy kierownictwa Komendy Powiatowej Policji oraz wykorzystania 
zgromadzonego materiału w procesie doskonalenia zawodowego przez 
kierowników komórek organizacyjnych.  

                                                      
93 Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. 



 
 
 

46 

(akta kontroli: tom II str. 264-294, 314-315) 

Dodatkowo badaniem objęto skargi, które dotyczyły funkcjonariuszy biorących udział 
w trzech interwencjach opisanych w rozdziale III niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, w kontrolowanym okresie wpłynęły dwie: 

 pierwsza skarga została złożona dnia 26 maja 2020 r. do Komendy Miejskiej Policji 
we Wrocławiu, dotyczyła dwóch policjantów, m.in. st. post. R.P., który brał udział 
w interwencji mającej miejsce w dniu 30 lipca 2020 r., złożono ją w sprawie 
niewłaściwego zachowania podczas interwencji własnej funkcjonariuszy wobec 
osoby poruszającej się po wrocławskim Rynku w związku z brakiem maseczki 
pomimo obowiązującego nakazu wywołanego pandemią koronawirusa, 

 druga skarga wpłynęła dnia 5 lipca 2019 r. również do Komendy Miejskiej Policji 
we Wrocławiu i dotyczyła m.in. dwóch funkcjonariuszy, którzy wzięli udział 
w interwencji, która miała miejsce 2 sierpnia 2021 r. we Wrocławiu, złożono ją 
w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia czynności służbowych w zakresie 
bezprawnego wtargnięcia na teren prywatny, powodującego uszkodzenie mienia. 
Obydwie skargi zostały rozpatrzone przez uprawniony podmiot (Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu), pierwsza została załatwiona w ustawowym 
miesięcznym terminie (odpowiedzi udzielono dnia 16 czerwca 2020 r.), odnośnie do 
drugiej udzielono odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy (dnia 29 sierpnia 2019 r.), 
a o przyczynie niezałatwienia sprawy w terminie, ze względu na konieczność 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego zawiadomiono skarżącego. Z przeprowadzonych 
postępowań skargowych sporządzono stosowne sprawozdania (odpowiednio w dniu 
16 czerwca 2020 r. i 29 sierpnia 2019 r.), podniesione w skargach zarzuty zostały 
zbadane, poza wyjaśnieniami funkcjonariuszy analizowano dostępną dokumentację 
w formie papierowej (np. notatniki służbowe funkcjonariuszy, ich notatki służbowe, 
wydruki z SWD – protokoły z odprawy do służby patrolowej) oraz elektronicznej 
(np. monitoring, rejestrator nagrań). Jeden z zarzutów sformułowanych w pierwszej 
skardze uznano za nierozstrzygnięty, a drugi za bezzasadny. Drugą skargę uznano 
za bezzasadną, a jako że stanowiła również zawiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa (polegającego na przekroczeniu uprawnień przez interweniujących 
funkcjonariuszy) została przekazana do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare 
Miasto. Jak stwierdzono w sprawozdaniu z przeprowadzonego postepowania 
skargowego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego 
Policji: w toku rozpatrywania przedmiotowej skargi ustalono, że interweniujący 
funkcjonariusze w tym dniu pobrali do służby kamerę nasobną, jednak zgodnie 
z Instrukcją zarządzania systemem rejestracji RAW w Komendzie Miejskiej Policji 
we Wrocławiu nagrania nieoznaczone jako dowód automatycznie są usuwane 
z serwera po upływie 30 dni, tym samym nagranie z przedmiotowej interwencji nie 
jest możliwe do odtworzenia.  
Ze zgromadzonego materiału dowodowego w toku postępowania skargowego 
zakończonego sprawozdaniem z dnia 16 czerwca 2020 r. zatwierdzonym przez 
Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu wynikało, że post. R.P. (pełnił służbę 
patrolową bez końcowego ukończenia kursu podstawowego, który z uwagi 
na epidemię koronawirusa został przerwany) niewłaściwie zaewidencjonował 
interwencję w notatniku służbowym (stwierdzono uchybienie), a drugi biorący udział 
w interwencji funkcjonariusz sierż. szt. Ł.P. wpisów z przebiegu służby dokonał 
niezgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz 
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przechowywania notatników służbowych94 (wystąpiły tylko lakoniczne zapisy 
wykonywanych czynności, nie zawarto faktu udania się w inne miejsce celem 
udzielenia pomocy poszkodowanej kobiecie, nie udokumentowano faktu pouczenia 
za popełnione wykroczenie skarżącej oraz faktu zastosowania środka przymusu 
bezpośredniego) oraz, mimo posiadania kamery nasobnej nie zastosował się 
do polecenia wskazanego w pkt 3 Instrukcji Zarzadzania Systemem Rejestracji 
Audio-Wideo (RAW) w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu stanowiącej 
załącznik do Decyzji nr 17/2020 Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 
11 lutego 2020 r.95. W sformułowanych w sprawozdaniu wnioskach zobowiązano 
Naczelnika Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu 
do przeprowadzenia z ww. funkcjonariuszami rozmowy, o której mowa w § 11 
zarządzenia Nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. 
w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, czego dokonał 
w dniach 18 i 19 czerwca 2020 r. fakt ten dokumentując notatką służbową. 

(akta kontroli: tom III str. 60-61, tom IV str. 411-521, tom VI str. 209-222) 

W kontrolowanym okresie w KWP informacje (inne niż skargi) 
o nieprawidłowościach w postępowaniu z śpb zbierano w oparciu o decyzję nr 95 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
do stosowania w Policji i Straży Granicznej „Wytycznych w zakresie zasad i trybu 
przekazywania informacji skargowych i pozaskargowych przez Policję oraz Straż 
Graniczną do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych” (do 21 stycznia 2021 r.) oraz decyzję nr 3 Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania w Policji i Straży Granicznej „Wytycznych w zakresie zasad i trybu 
przekazywania informacji skargowych i pozaskargowych przez Policję oraz Straż 
Graniczną do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji” (obowiązująca od 22 stycznia 2021 r.). Na podstawie 
tych regulacji przekazywano, opracowane przez wyznaczonych „koordynatorów 
pozaskargowych” w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji 
do koordynatora w KWP informacje dotyczące działań lub zaniechań 
funkcjonariuszy Policji, którzy w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 
mogli bez uzasadnienia użyć śpb, przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku 
do innej osoby. Następnie, w ciągu pięciu dni roboczych takie informacji powinny 
być przekazywane do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji (oraz do wiadomości 
Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka w KWP), i co kwartał 
sprawozdawane.  

(akta kontroli: tom II, str. 264-271, 316-364) 

W kontrolowanym okresie do jednostek organizacyjnych dolnośląskiej Policji 
wpływały informacje z mediów, zapytania z organizacji pozarządowych, Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz posłów na Sejm RP dotyczące ewentualnych 
nieprawidłowości podczas wykorzystania śpb przez funkcjonariuszy. Jak wyjaśnił 
Komendant KWP nie były one podstawą do wszczęcia czynności wyjaśniających 
i postępowań dyscyplinarnych. 

Z badania trzech pism, które skierowano do Komendanta KWP w sprawie 
wyjaśnienia użycia śpb (autorami ich były: posłanka na Sejm RP, pełnomocnik 
terenowy RPO we Wrocławiu oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej) 

                                                      
94 Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 30. 
95 Według którego w chwili rozpoczęcia interwencji, funkcjonariusz zobowiązany jest do włączenia nagrywania, 
ponadto w miarę możliwości uprzedza osobę, wobec której podejmuje czynności służbowe o rejestrowaniu 
obrazu i dźwięku.  
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wynikało, że każda sprawa została przeanalizowana w oparciu o zgromadzony 
materiał dowodowy, a wnioskującym udzielono odpowiedzi.  

(akta kontroli: tom II, str. 264-271, 295-313) 

c. Pomoc psychologiczna i prawna udzielana policjantom 
Od 1 stycznia 2019 r. do 20 sierpnia 2021 r. odnotowano 11 zdarzeń z udziałem 
funkcjonariuszy pionu prewencji, w których następstwem użycia lub wykorzystania 
śpb lub broni palnej była śmierć lub zranienie osoby.  
W tym samym okresie ośmiokrotnie (ogółem 21 policjantom) została udzielona 
pomoc, o której mowa w art. 10 ustawy o śpb.  
Z porównania dat zdarzeń, w których następstwem użycia lub wykorzystania śpb 
lub broni palnej była śmierć lub zranienie osoby z datami udzielonej pomocy 
psychologicznej wynikało, że po czterech zdarzeniach96 pomoc została udzielona 
niezwłocznie (tego samego lub następnego dnia), w pozostałych siedmiu 
przypadkach97 pomoc nie została udzielona w ogóle lub po kilku tygodniach 
od zdarzenia98. Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Komendanta KWP wynikało, 
że pomoc psychologiczna, o której mowa w art. 10 ustawy o śpb, każdorazowo była 
oferowana policjantom pionu prewencji, którzy uczestniczyli w wyżej opisanych 
zdarzeniach, skorzystanie z takiej formy pomocy nie było jednak obligatoryjne. 
Ponadto Zastępca Komendanta KWP wskazał, że w takich sytuacjach kieruje się na 
miejsce psychologa, który udziela pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli 
psychologicznego wsparcia bezpośrednio po sytuacji kryzysowej, którego celem jest 
zredukowanie stresu oraz wzmocnienie krótko- i długoterminowego radzenia sobie 
w danej sytuacji, zadania psychologa reguluje zarządzenie Komendanta Głównego 
Policji99.  
W okresie od wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie 
ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw100 do dnia 20 sierpnia 
2021 r. pokrzywdzonych przestępstwem, o którym mowa w art. 222, 223 oraz 226 
Kodeksu karnego w związku z wykonywaniem czynności służbowych 
uczestniczących w postępowaniach karnych w charakterze pokrzywdzonego lub 
oskarżyciela posiłkowego było 984 policjantów garnizonu dolnośląskiego, 
a z bezpłatnej obsługi prawnej skorzystało tylko dwóch funkcjonariuszy, którzy 
zwrócili się o nią 3 sierpnia 2021 r. (więcej wniosków w tego typu sprawach nie 
wpłynęło). W tym samym czasie z możliwości zwrotu kosztów poniesionych na 
ochronę prawną (w ustawowym limicie) korzystał jeden policjant (złożył wniosek 
30 marca, a zwrot, po potwierdzeniu rodzaju świadczonych usług przez 
prowadzącego sprawę adwokata, otrzymał 16 czerwca 2021 r.), był to jedyny 
przypadek złożenia przez funkcjonariusza raportu w tego typu sprawie. 

(akta kontroli: tom II, str. 264-271) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
NIK ocenia pozytywnie terminowość załatwiania skarg, dokumentowanie 
postępowań skargowych w sprawozdaniach oraz analizowanie zebranego w ich 
                                                      
96 W dniach: 8 lutego 2019 r., 17 lutego 2019 r., 8 stycznia 2020 r. oraz 5 stycznia 2021 r. 
97 Dotyczących następujących dat: 21 stycznia 2019 r., 22 lutego 2019 r., 8 kwietnia 2020 r., 12 września 
2020 r., 1 lutego 2021 r., 23 lutego 2021 r. oraz 1 czerwca 2020 r.  
98 Tj. w dniach: 24 czerwca.2019 r., 29 kwietnia 2020 r., 19 maja 2020 r.  
99 Z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań przez psychologów 
pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji.  
100 Dz.U. poz. 1610. 
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nieprawidłowości 
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toku materiału dowodowego. KWP zajmowała się również sprawami 
upublicznionymi w mediach, odpowiadała na pytania posłów, RPO czy organizacji 
pozarządowych. Udzielana policjantom pomoc psychologiczna była dostępna. 
Z możliwości ochrony prawnej związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych 
funkcjonariusze korzystali sporadycznie.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli, 
nie formułuje uwag i wniosków. 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
Wrocław,             listopada 2021 r. 
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