
Oświadczenie złożone 

przez senator Barbarę Zdrojewską 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 września 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

2 września br. śledztwo dziennikarskie ujawniło, że podczas policyjnej interwencji na wrocławskiej izbie 

wytrzeźwień doszło do śmierci młodego obywatela Ukrainy Dmytra Nikiforenki. Tydzień po śmierci obywa-

tela Ukrainy, podczas innej interwencji policji, w Lublinie, zmarł 34-letni Bartosz Sokołowski, zaś 

6 września br. dowiedzieliśmy się o kolejnej podobnej tragedii, tj. śmierci 29-letniego Łukasza Łągiewki, 

zmarłego kilkanaście godzin po interwencji policji z Komendy Miejskiej we Wrocławiu. 

Wszystkie te zdarzenia łączy jedno: nieodpowiednie zachowanie funkcjonariuszy Policji i nieprzestrzega-

nie procedur. 

Od 30 lipca do 6 sierpnia, tj. w ciągu zaledwie tygodnia, po interwencji policji z tego samego garnizonu 

zmarło 3 mężczyzn! Podkreślić należy fakt, że zastosowane przez funkcjonariuszy Policji środki przymusu 

bezpośredniego to głównie uciskanie szyi i klatki piersiowej, bicie pałkami teleskopowymi, używanie gazu 

lub paralizatora. Tak więc po sprawie tragicznej śmierci Igora Stachowiaka z 2016 r. policja nadal nie wycią-

gnęła żadnych wniosków. Nie działają procedury, a prawo wciąż jest łamane! Bulwersujący jest również fakt, 

że wszystkie wymienione sprawy próbowano zatuszować i wyciszyć! Gdyby nie wolne media, nie mieliby-

śmy świadomości, że w naszym kraju doszło do takich tragedii i nadużyć ze strony funkcjonariuszy Policji. 

Opinia publiczna oczekuje od Pana Ministra wyjaśnienia tych spraw, pociągnięcia do odpowiedzialności 

wszystkich biorących udział w interwencjach funkcjonariuszy oraz dokonania kontroli w dolnośląskim garni-

zonie. 

Apeluję także o kontrolę procesu rekrutacyjnego do Policji, zweryfikowanie m.in. okresu szkolenia adep-

tów, badań psychologicznych, którym są poddawani, oraz sprawdzenie, czy badania te pozwalają na wyeli-

minowanie osób z zaburzeniami osobowości czy skłonnościami sadystycznymi. Wnoszę także o nadzór nad 

funkcjonariuszami w jednostkach. Policja powinna dawać nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, 

a nie wywoływać obawy o życie. 

Proszę o przedstawienie raportów odnoszących się do procedur podjętych przez funkcjonariuszy Policji 

w dniu zatrzymania Dmytra Nikiforenki, Łukasza Łągiewki i Bartosza Sokołowskiego. 
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