
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,  

Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja Pająka, 
Krzysztofa Słonia i Marka Martynowskiego 

na 12. posiedzeniu Senatu 
w dniu 24 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego, komendanta głównego 
Policji Marka Działoszyńskiego, śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji Dariusza Działo, komendanta 
miejskiego Policji w Mysłowicach Dariusza Brandysa oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowni Panowie Komendanci! 
Uzyskaliśmy informację, że 23 maja ubiegłego roku funkcjonariusze z Komendy Policji w Mysłowicach 

zatrzymali panią Beatę K. i jej dwunastoletnią wówczas córkę Katarzynę K. w związku z ucieczką tej ostat-
niej z miejsca zamieszkania jej ojca. Ze znanych nam okoliczności sprawy wynika, że funkcjonariusze Policji 
w Mysłowicach – nie znamy ich nazwisk – podeszli do tego zatrzymania w sposób nacechowany dużą wraż-
liwością, zrozumieniem potrzeb dziecka i policyjnym profesjonalizmem. Na miejscu przeprowadzono sto-
sowne czynności z udziałem psychologa, a zastosowane środki w najwyższym stopniu uwzględniały dobro 
dziecka, respektowano też jego wolę pozostania z matką. 

Trafność postępowania funkcjonariuszy Policji z Mysłowic potwierdziło postępowanie prowadzone w Są-
dzie Rejonowym Katowice-Zachód, które 13 kwietnia 2012 r. zakończyło się prawomocnym przyznaniem 
opieki nad małoletnią K. jej matce Beacie K. Mądre, nacechowane wrażliwością postępowanie funkcjonariu-
szy mysłowickiej Policji w naszym głębokim przekonaniu uchroniło dziecko przed krzywdą, która mogła 
zaważyć na całym dalszym życiu małoletniej. 

Piszemy o tym do Panów Ministrów i Panów Komendantów, wyrażając uznanie za takie postępowanie – 
uznanie tym większe, że sprawa nie była łatwa do oceny i nietrudno było o popełnienie błędu. 

Uważamy, że sposób postępowania funkcjonariuszy z Mysłowic we wskazanej sprawie może służyć za 
wzór profesjonalnego podejścia do tego typu skomplikowanych i trudnych spraw. 

Oświadczenie kierujemy również do rzecznika praw dziecka, ponieważ sprawa małoletniej Katarzyny K. 
pozostawała w gestii zainteresowania jego urzędu. 
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