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Odpowiedź na interpelację nr 31051

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 31051 Posła na 
Sejm RP Pani Jolanty Hibner w sprawie uchybień w postępowaniu funkcjonariuszy łódzkiej 

Policji podczas przeprowadzanych czynności dotyczących napaści i próby gwałtu

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 31051 Posła na Sejm RP Pani Jolanty Hibner w sprawie uchybień w postępowaniu 
funkcjonariuszy łódzkiej Policji podczas przeprowadzanych czynności dotyczących napaści i próby gwałtu.
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 31051 Posła na Sejm RP Pani Jolanty Hibner w sprawie uchybień 
w postępowaniu funkcjonariuszy łódzkiej Policji podczas przeprowadzanych czynności dotyczących 

napaści i próby gwałtu, w oparciu o stanowisko Komendy Głównej Policji (KGP), przedstawiam, 
co następuje.

Interwencja policyjna to podjęcie przez policjanta lub policjantów, przy zastosowaniu prawnych 

form działania, działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności zdarzenia 

zagrażającego życiu, zdrowiu ludzkiemu, wolności, godności i czci lub mieniu (a także godzącego 

w normy współżycia społecznego), ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku 

prawnego. Czynności jakie powinni podjąć funkcjonariusze Policji na miejscu zdarzenia określa § 36 
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 prewencyjnym1. Z przebiegu interwencji nie sporządza się protokołu, natomiast 
policjanci dokonują zapisów w notatnikach służbowych. Każde zgłoszenie interwencji jest 
odnotowywane w Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD) przez dyżurnego właściwej miejscowo 

jednostki organizacyjnej Policji. Zapisy te potwierdzają kwalifikację zgłoszenia, przebieg i chronologię 

przeprowadzonej interwencji.
W przypadku zdarzenia opisanego w wystąpieniu Pani Poseł Policja podjęła niezwłoczne 

działania, które skutkowały ustaleniem i zatrzymaniem podejrzanego o popełnienie przestępstwa 
dzień po tym zdarzeniu. Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi zastosował wobec zatrzymanego 

mężczyzny izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 

3 miesięcy.
Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że funkcjonariusze Wydziału Patrolowo- 

Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Łodzi, pojawili się na miejscu zdarzenia 

po 8 minutach (a nie po 25 minutach jak wskazano w wystąpieniu Pani Poseł) od telefonicznego 

zgłoszenia przez poszkodowaną pobicia, co potwierdzają m.in. zapisy w SWD. Poszkodowana w trakcie 

interwencji przekazała policjantom, że została pobita przez nieznanego jej mężczyznę, nie informując 

o napaści na tle seksualnym. Policjanci podjęli na miejscu zdarzenia stosowne działania do wstępnej 
kwalifikacji czynu, tj. pobicia, w tym m.in. ustalili świadka zdarzenia, dokonali przeszukania terenu 

w celu ujawnienia i zatrzymania sprawcy, a także poinformowali pokrzywdzoną o możliwości złożenia 

ustnego zawiadomienia o przestępstwie. W trakcie czynności osoba ta zaczęła uskarżać się na ból 
głowy oraz duszności, dlatego za pośrednictwem Dyżurnego KMP w Łodzi wezwano pogotowie 

ratunkowe, które przewiozło kobietę do szpitala. O napaści na tle seksualnym poszkodowana 

poinformowała policjantów kilka godzin później, po zgłoszeniu się do I Komisariatu KMP w Łodzi.
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Z rozmowy została sporządzona notatka urzędowa, a o zgłaszanej przez ww. osobę napaści 
powiadomiono prokuratura Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście. Następnie pokrzywdzona 

została przewieziona do ww. Prokuratury, gdzie prokurator przyjął od niej zawiadomienie 
o przestępstwie.

Mimo, że przestępstwo zgwałcenia i usiłowania zgwałcenia jest ścigane z urzędu, to jednak by 

podjąć jakiekolwiek działania Policja musi uzyskać wiarygodną informację o takim zdarzeniu. Należy 

podkreślić, że Policja przyjmuje zawiadomienie w tego typu sprawach, gdy nie jest możliwe osobiste 

przyjęcie go przez prokuratora. Procedury postępowania z ofiarami przestępstw przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wynikają z obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks postępowania karnego2, a także Wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 
18 grudnia 2015 r. w zakresie zasad postępowania w sprawach o przestępstwa zgwałcenia3, 

Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie wykonywania 

niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów4, a także Procedury postępowania 

z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej.
Po wszczęciu przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Śródmieście śledztwa w omawianej sprawie 

została ona przekazana przez prokuratora do dalszego prowadzenia KMP w Łodzi, zgodnie 

z właściwością rzeczową. Jednocześnie wyjaśniam, że przepisy K.p.k. nie przewidują wyłączenia 

jednostki, a jedynie wyłączenia np. oskarżyciela publicznego czy osoby prowadzącej postępowanie 

przygotowawcze. Następuje ono na żądanie takiej osoby, z urzędu albo na wniosek strony. 
W omawianej sprawie nie zachodziły przesłanki do wyłączenia funkcjonariuszy Policji KMP w Łodzi. 
Policjanci przeprowadzający omawianą interwencję zostali przyjęci do służby w 2013 i 2016 roku.

W celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących prawidłowości postępowania policjantów podczas 

omawianej interwencji Wydział Kontroli KMP w Łodzi przeprowadził stosowne czynności, które 
nie wykazały uchybień w działaniach funkcjonariuszy.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej utrwalania przez policjantów przebiegu 

interwencji za pośrednictwem kamer nasobnych wyjaśniam, że zgodnie z Podręcznikiem użytkownika 

kamery Getac BC-02, czas pracy urządzenia pracującego w rozdzielczości ustawionej w używanych 

przez tych funkcjonariuszy kamerach powinien wynosić ponad 10 godzin.
Kwestie ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez policjantów, a także sytuację braku 

utrwalenia przez policjantów przebiegu interwencji za pośrednictwem kamer nasobnych bada 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, która pozostaje właściwa do udzielania informacji 
w ww. sprawach.

Z poważaniem 

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu

Otrzymuje: Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.
3 L.dz. PG VII G 021/58/15
4 Dz. Urz. KGP poz. 59. 
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