
 

 
 

 
 

Warszawa, dn. 29 maja 2017 r.  
 
Szanowny Pan  
Zbigniew Ziobro  
Minister Sprawiedliwości 
Prokurator Generalny 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
w związku ze sprawą śmierci Igora Stachowiaka w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto w dniu 15 maja 2016 r. oraz 
w nawiązaniu do wystąpienia Pana Ministra na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 maja 2017 r., Amnesty International 
odnotowała zobowiązanie do rzetelnego przyjrzenia się sprawie oraz pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszenia 
prawa.   
 
W odniesieniu do Pana wystąpienia w Sejmie, pragnę zauważyć, iż na podstawie nagrania pokazanego w mediach możemy 
stwierdzić, że wobec Igora Stachowiaka stosowano działania, które spełniają przesłanki definicji tortur zawartej w  art. 1  
Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. Funkcjonariusze Policji 
używali paralizatora w celu wymuszenia zeznań i upokorzenia zatrzymanego. Przebywając w pomieszczeniu sanitarnym, 
zadawali cierpienie fizyczne i psychiczne w celu zmuszenia zatrzymanego do określonego zachowania. Dodatkowo, wprost 
sprzeczne z dyspozycją art. 25 ust 3 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej jest stosowanie 
paralizatora w sytuacji, gdy zatrzymany miał założone kajdanki. W całej operacji uczestniczyło kilku funkcjonariuszy.  
 
Dodatkowo wątpliwości budzi zbyt długi czas trwania dotychczasowego postępowania w sprawie oraz zatrzymanie świadków 
interwencji podjętej wobec Igora Stachowiaka.  
 
W związku z powyższym wyrażam nadzieję na rzetelne przeprowadzenie i zakończenie bez zbędnej zwłoki postępowania 
karnego oraz upublicznienie jego wyników, jak również wyciągnięcie konsekwencji wobec wszystkich osób, które mogły 
wpływać negatywnie na rzetelne prowadzenie sprawy śmierci Igora Stachowiaka. Oczekujemy również wskazania podstaw 
prawnych i wyjaśnienia okoliczności zatrzymania przez policjantów świadków interwencji podjętej wobec Igora 
Stachowiaka.  
 
Tragiczne wydarzenia w Komisariacie we Wrocławiu wskazują na konieczność zmian legislacyjnych, w tym wprowadzenia 
do Kodeksu karnego przestępstwa tortur, co od lat jest przedmiotem rekomendacji Rady Praw Człowieka ONZ, organów 
traktatowych takich jak Komitet Praw Człowieka i Komitet przeciwko Torturom czy Europejskiego Komitetu ds. 
Zapobiegania Torturom. Niezbędne jest też wprowadzenie prawnych możliwości nagrywania interwencji Policji oraz 
faktycznych gwarancji ochrony praw osób zatrzymanych od momentu zatrzymania, tj. niezwłoczny dostęp do adwokata oraz 
objęcie badaniami lekarskimi stwierdzającymi stan zdrowia w chwili zatrzymania.  
 
Proszę o informację, czy i jakie zmiany legislacyjne są planowane w tym zakresie oraz, kiedy i w jakiej formie nastąpi pełna 
implementacja gwarantującej dostęp do adwokata dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/48/UE, która miała 
zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego do listopada 2016 roku. 
 
 
 
 
 
Z poważaniem,  
 

 
Draginja Nadaždin 
Dyrektorka Amnesty International Polska 


