Dane Biura Spraw Wewnętrznych KGP za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku,
dotyczące zagrożenia przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród
funkcjonariuszy Policji.
Zgodnie z treścią art. 309 pkt 2 oraz art. 311 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), śledztwo
o występki, gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Policji prowadzi prokurator. Na
podstawie art. 311 § 2 kpk, w przypadkach o których mowa w art. 309 pkt 2, Policji można
jedynie powierzyć dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.
Uwzględniając powyższe podkreślić należy, iż BSW KGP nie jest jedyną komórką/ jednostką
organizacyjną Policji, której prokurator powierza dokonanie poszczególnych czynności
śledztwa w sprawach, dotyczących stosowania przemocy w rodzinie przez funkcjonariusza
Policji. Ponadto nie można wykluczyć sytuacji, w których prokurator bez udziału Policji
prowadzi śledztwo własne w przedmiotowej sprawie.
Dodatkowo prokurator nie jest zobligowany do informowania Policji o prowadzeniu
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Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w sprawach w których funkcjonariusze Biura
wykonywali powierzone poszczególne czynności śledztwa lub w których przyjmowali
zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa od żony lub
konkubiny policjanta/byłej żony, konkubiny policjanta.

Dane liczbowe BSW KGP, dotyczące przestępczości funkcjonariuszy Policji, związanej
z przemocą w rodzinie za okres 2013 roku oraz I półrocza 2014 roku.
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