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Dyrektor  Zespołu 

Krajowy  Mechanizm Prewencji  Tortur  

Pan Przemysław  K A Z I M I R S K l  

l N z  31  marca  202(  W  odpowiedzi na  pismo n/4^P.570.1.2020.AN'z  ^nia  31  marca  2020  r.  dotyczące  

wizytacji  pomieszczeń  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia  

(PdOZ),  mieszczących  się  na  terenie  Komendy  Rejonowej  Policji  V I  w  Warszawie  przy  

ul. Jagiellońskiej 51, uprzejmie informuję, że sprawa została poddana stosownej analizie. 

Wychodząc  naprzeciw rekomendacjom i zaleceniom  Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Tortur  w  zakresie  dostosowania  PdOZ  dla  osób  z  niepełnosprawnością  ruchową,  w sierpniu 

2015  roku  Zastępca  Komendanta  Głównego  Policji  polecił  komendantom  wojewódzkim/  

Stołecznemu  Policji  podjęcie,  w  miarę  posiadanych  możliwości,  w tym finansowych,  działań  

ukierunkowanych  na  sukcesywne  dostosowywanie  pomieszczeń,  tak  aby  docelowo  na  terenie  

każdego  garnizonu  Policji  fiinkcjonował  co  najmniej jeden  tego  typu  PdOZ.  Za  optymalne  

rozwiązanie  przyjęto,  aby  w wyznaczonym  PdOZ  funkcjonował jeden  pokój  oraz  sanitariat,  

w tym umywalnia, natrysk i toaleta przystosowane  dla osób z  niepełnosprawnościami.  

Jednocześnie  należy  nadmienić,  iż  w  wyznaczonych  na  terenie  poszczególnych  

garnizonów  Policji  PdOZ dla osób  z niepełnosprawnością  ruchową,  dostosowanie  pokoi,  toalet  

i  sanitariatów  jest  zróżnicowane,  co  wynika  m.in.  z  uwarunkowań  infrastrukturahiych  

obiektów,  w których usytuowane  są te  pomieszczenia.  

Wizytowany  przez  przedstawicieli  KMPT  PdOZ  mieszczący  się  w  KRP  V I  

w  Warszawie jest  wytypowany oraz  dostosowany  na  terenie  stołecznego  garnizonu Policji  do  

umieszczania  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia,  w  tym m.in. 

z niepełnosprawnością  ruchową, także tych poruszających się na wózku  inwalidzkim.  

Z  uzyskanych informacji  wynika,  że w tym PdOZ w skali minionego roku  umieszczono  

5  osób  z  niepełnosprawnością  ruchową.  Natomiast  do  dnia  06 kwietnia br.  umieszczona  była  

1 osoba. Były to osoby korzystające głównie  z kul ortopedycznych. 

Odnosząc  się podniesionych w  treści  wystąpienia  KMP kwestii,  podkreślenia  wymaga  

fakt, że postępowanie  policjantów  pełniących  służbę  ochronną  w  PdOZ  wobec  każdej  osoby  



realizowane jest  w  oparciu  o  przepisy  prawa,  i  bezwzględne  respektowanie  praw  człowieka.  

Tym  bardziej, że policjanci  kierowani do pełnienia  tego rodzaju służby,  w toku  szkoleń,  w tym 

w  trakcie  lokalnego  szkolenia  doskonalącego  realizowanego  w jednostkach organizacyjnych 

Policji są uwrażliwiani  na kwestie przestrzegania  praw człowieka.  Ponadto,  policjanci  pełniący  

służbę  w  pomieszczeniu  służą  osobom  z  niepełnosprawnością  niezbędną  pomocą  

w  wykonywaniu czyimości  sprawiających trudności  ze względu  na stopień  niepełnosprawności,  

np.  udzielając  pomocy  w  przemieszczaniu  się  po  terenie  PdOZ.  Czynią  to  zgodnie  

z instrukcjami przekazywanymi przez te osoby. 

Odnosząc  się  do  obszaru  szkoleń  z  zakresu  wykonywania obowiązków  służbowych  

w  stosunku  do osób  z niepełnosprawnościami  należy  stwierdzić, że zgodnie z treścią  § 3 ust. 1 

zarządzenia  nr  130 Komendanta  Głównego  Policji  z  dnia  7 sierpnia  2012  r.  w sprawie  metod  

i  form  wykonywania  zadań  w  pomieszczeniu  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  

w  celu  wytrzeźwienia  (Dz.  Urz.  KGP  z  2012  r.  poz.  42  z  późn.  zm.),  do  służby  

w  pomieszczeniu  kieruje się  policjantów,  którzy  ukończyli  doskonalenie  zawodowe  lokalne  

w  zakresie  metod  i  form  wykonywania zadań  w pomieszczeniu.  Ponadto  policjanci  pełniący  

służbę w pomieszczeniu  powinni  przynajmniej raz w roku  uczestniczyć  w takim  doskonaleniu.  

Niezależnie  od  powyższego  w  szkołach  policyjnych  od  2016  roku  realizowany  jest  kurs  

specjalistyczny  w  zakresie  pełnienia  służby  w  pomieszczeniach  dla  osób  zatrzymanych  lub  

doprowadzonych  w celu  wytrzeźwienia  oraz  policyjnych  izbach  dziecka.  

Udział  w przedmiotowym szkoleniu specjalistycznym przewidziany jest  dla  policjantów 

realizujących zadania  związane  z pełnieniem  służby  w PdOZ oraz PID. 

Celem  szkolenia  jest  odpowiednie  przygotowanie  policjantów  do  pełnienia  służby  

w policyjnych  miejscach  prawnej  izolacji  oraz  profesjonahzacja  wykonywanych przez  nich  

zadań. 

Program kształcenia  na przedmiotowym  szkoleniu obejmuje: 

1.  Prawne  i praktyczne aspekty  realizacji zadań związanych  z pełnieniem  służby  w PdOZ. 

2.  Prawne i praktyczne aspekty  realizacji zadań związanych  z pełnieniem  służby  w PID. 

3.  Psychologiczne  aspekty  pełnienia  służby  w PdOZ oraz PID. 

4.  Udzielanie pierwszej pomocy osobom umieszczonym w PdOZ oraz PID. 

5.  Taktyczne  i  tecłmiczne  aspekty  wykonywania  zadań  związanych  z  pełnieniem  służby  

w  PdOZ oraz w PID. 

6.  Prawa  człowieka  -  zagadnienia  podstawowe.  Regulacje  prawne  dotyczące dyskryminacji 

oraz ksztahowanie  tolerancji w kontekście  grup mniejszościowych  i wielokulturowości. 

Bloki  tematyczne  nr  1  i  2  obejmują  prawne  i  praktyczne  aspekty  realizacji  zadań  

związanych  z pełnieniem  służby  w PdOZ i PID, w tym odpowiedziahiość  dyscyplinarną,  kamą  



i  cywilną  policjantów  pełniących  służbę  w  policyjnych  miejscach  prawnej  izolacji.  

Natomiast blok  tematyczny nr 3 obejmujący psychologiczne aspekty  pełnienia  służby  w PdOZ 

oraz  PID, we  wskazówkach  do  realizacji dla  prowadzącego  zajęcia  ze  słuchaczami  zawiera  

omówienie  wybranych  kategorii  zaburzeń,  występujących  u  osób  z  niepełnosprawnością  

fizyczną  i  psychiczną,  jakie  mogą  przejawiać  osoby  umieszczone  w  tych  pomieszczeniach.  

Ponadto,  omawiane są sposoby  adekwatnego  kontaktu z takimi  osobami. Blok jest prowadzony 

przez psychologa policyjnego. 

W  latach  2016  -  2019  przeszkolonych  zostało  łącznie  808  policjantów,  którzy  pełnią  

służbę  w policyjnych  miejscach prawnej izolacji. 

Odnosząc  się  do  zagadnienia  wyposażenia  pomieszczeń  dostosowanych  do  

umieszczania w nich  osób z niepełnosprawnościami  ruchowymi w wózki  inwalidzkie  oraz kule 

ortopedyczne,  praktyka  tego  rodzaju  nie  jest  powszechnie  stosowna.  Osoby  przebywające  

w  PdOZ  oraz  PID  na  ogół  korzystają  z  własnych  przedmiotów  wspierających  motorykę  

ruchową. 

Faktem  pozostaje,  że  obecne  regulacje  prawne  rozporządzenia  Ministra  Spraw  

Wewnętrznych  z  dnia  4  czerwca  2012  r.  w  sprawie  pomieszczeń  dla  osób  zatrzymanych  lub  

doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia,  pokoi  przejściowych,  tymczasowych  pomieszczeń  

przejściowych  i policyjnych  izb dziecka,  regulaminu  pobytu  w tych  pomieszczeniach,  pokojach  

i  izbach  oraz  sposobu  postępowania  z zapisami  obrazu  z  tych  pomieszczeń,  pokoi  i izb (Dz. U. 

poz.  638  z  późn.  zm.),  nie  przewidują  wyposażenia  w  tego  typu  urządzenia.  Jednakże  

wychodząc  naprzeciw  stawianym rekomendacjom przez  przedstawicieli KMPT  poszczególne  

komendy  wojewódzkie/Stołeczna  Policji  we  własnym  zakresie  dokonują  wyposażenia  PdOZ  

w tego typu  sprzęt  i urządzenia  techniczne pomocne w funkcjonowaniu omawianej grupy osób. 

W  szczególnych  przypadkach, w tym,  gdy PdOZ nie jest  wyposażony  w kule ortopedyczne czy 

wózek  inwalidzki  umieszczona  osoba,  jeżeli  jest  to  niezbędne,  może  korzystać  z  własnych  

urządzeń  po  uprzednim sprawdzeniu  ich pod  kątem  zapewnienia  wymogów  bezpieczeństwa,  

zarówno  dla osoby z  nich  korzystającej, jak również  dla policjantów pełniących  służbę  w tym 

pomieszczeniu. 

Pragnę  podkreślić,  iż  problematyka  zapewnienia  osobom  z  niepełnosprawnościami  

ruchowymi  optymalnych  warunków  pobytu  w  policyjnych  miejscach  prawnej  izolacji  

pozostaje w stałym  zainteresowaniu kierownictwa Policji. 
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w odpowiedzi  na  pismo  i.dz.  KMP.570.1.2020.AN z dnia  9 marca  2020 roku w  sprawie  

wizytacji  pomieszczeń  dla  osób  zatrzymanych  w  Komendzie  Rejonowej  Policji  Warszawa  VI  

1  przekazania  danych  uprzejmie  informuję,  że  w  powyższej jednostce  z zakresu  posługiwania  

się  przedmiotami  przeznaczonymi  do  obezwładniania  osób  za pomocą  energii  elektr/cznej  

w  2019  roku  przeprowadzono  trzy  edycje,  w  ramach  których  przeszkolono  siedmiu  

funkcjonariuszy. Natomiast  w  bieżącym roku został  przeszkolony jeden  policjant.  

Nadmieniam,  że w  ramach  doskonalenia  zawodowego  dla  policjantów  z  powyższej  

tematyki  na  2020 rok zaplanowano  osiem edycji szkoleniowych. 
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