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R Z E C Z N I K A PRAW O B Y W A T E L S K I C H 

Pan Krz> sztof Olkowicz 

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 pazdziemika 2015 r., KMP.570.1.2014.MMo 

dotycz^ce przedstawienia w>'kazu jednostek organizacyjnych Policji, w ktorych 

pomieszczenia dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia (PdOZ) 

zostan^ dostosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych ruchowo lub poruszaj^cych si? na 

wozku inwalidzkim, uprzejmie informuj? co nast^puje. 

Maj^c na uwadze tresc wniosku zawartego w pismie z dnia 24 lipca 2015 r., 

KMP.570.1.2014.MMO, Zast^pca Komendanta Glovvnego Policji skierowal w dniu 

10 sierpnia 2015 r. do komendantow wojewodzkich/Stolecznego Policji pismo EK-5210/15 

dotycz^ce podj^cia dzialan ukiemnkowanych na sukcesywne dostosowywanie pomieszczeri, 

tak aby docelowo na terenie kazdego gamizonu Policji flinkcjonowal co najmniej jeden PdOZ 

spelniaj^cy warunki techniczne pozwalaj^ce na samodzielne funkcjonowanie w nim osob 

niepelnosprawnych ruchowo lub poruszaj^cych si? na wozku inwalidzkim. 

Z nadeslanych przez komendy wojewodzkie/Stolecznq Policji informacji wynika, iz 

przedmiotow>' obszar zostal poddany wTiikliwej analizie i potraktowany z nalezyt^ 

starannosci^. 

Dostosowanie PdOZ w optymalnym zakresie dla wymienionej grupy osob polegac ma 

na modemizacji pod k^tem technicznym w wyznaczonym PdOZ jednego pokoju oraz 

sanitariatu, w tym umywalni, natrysku i toalety. 



W tym miejscu nadmienic nalezy, iz z wczesniejszych ustalen Biura Prewencji 

i Ruchu Drogowego KGP wynika, ze na terenie kraju obecnie dostosowanych jest, w roznym 

zakresie technicznym, dla potrzeb osob z niepelnosprawnosci^ ruchow^ 12 PdOZ, na terenie 

9 gamizonow Policji. Jednakze, ich dostosowanie, t j . pokoi, toalet i sanitariatow jest na tyle 

zroznicowane, ze nie mozemy calosciowo mowic o spetnieniu wszystkich wymogow w tym 

obszarze. Nie mniej jednak podejmowane b?dq sukcesywne dziatania celem dostosowania 

funkcjonuj^cych PdOZ do wymogow obowi^uj^cych w tym zakresie zgodnie z przyj^tymi 

zalozeniami. 

W zal^czeniu przedkladam tabel^ uw^gl^dniaj^c^ PdOZ dostosowane dotv'chczas dla 

osob niepelnosprawnych ruchowo lub poruszaj^cych si? na wozku inwalidzkim oraz 

pomieszczenia wyznaczone w pozostalych gamizonach Policji w celu dostosowania ich dla 

omawianej grupy osob. Jednoczesnie nadmieniam, iz zawarte w tabeli informacje zostaly 

przesiane przez poszczegolne KWP/KSP w odpowiedzi na pisma EK-7653/14 z dnia 

4 listopada 2014 r. oraz EK-5210/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r. 

nadinsp. Cezary Poptawski 

Opracowano w 2 egz. 
Egz- Nr 1 - adresal 
Egz. Nr 2 - a/a 



Pomzsza tabela przedstawia dane w odniesieniu do informacji przeslanych przez poszczegolne KWP/KSP w zakresie p()dj\'lych dzialan 

ukierunkowanych na dostosowanie wyznaczonego PdOZ dla potrzeh osob niepelnosprawnych ruchowo lub poruszajqcych sif na wdzku 

inwalidzkim. 

Lp. KWP/KSP Jednostka Policji 
z PdOZ 

dostosowanvm 
dotvchc/.as do 
potr/eb osob 

niepelnosprawnych 
ruchowo 

Nazwa pomieszczenia 
dostosowanego w danym 

PdOZ do potrzeb osob 
niepelnosprawnych 

ruchowo 

PdOZ wvznaczonv do 
dostosowania do potrzeb 
osob niepelnosprawnych 

ruchowo lub 
poruszajtjcych si? na 
wozku inwalidzkim 

Przewidywany 
tcrmin 

dostosowania/odda-
nia PdOZ do 

uzytkowania po 
modemizacji 

Uwagi 

1. Biatystok KMP BiaJystok grudzien 2015 r. 

2. Bydgoszcz KMP Bydgoszcz w^zel sanitamy w pokoju 
dla osob zatrzymanych 

(umywalka i wc) 
3. KMP Grudzi^dz bez okreslonego 

terminu 
sanilariat dostosowany 

do potrzeb osob 
niepelnosprawnych 

znajduje si? 
w poblizu PdOZ 

4. KMP Brodnica bez okreslonego 
terminu 

sanitariat dostosowany 
do potrzeb osob 

niepelnosprawnych 
znajduje si? 

w poblizu PdOZ 
5. Gdansk KPP Kartuzy toaleta i sanitariaty. 

pokoje dla osob 
zatrzymanych 

z szerokimi drzwiami dla 
wozka inwalidzkiego 

grudzien 2015 r. 



6. KPP Koscierzyna toaleta 

7. Gorzow 

Wlkp. 

KMP Zielona Gora pokoj dla osob 
zatrzymanych 

z szerokimi drzwiami dla 
wozka inwalidzkicgo, 
toaleta i sanitariat bez 

prysznica 
8. Katowice KM? Katowice -

regionalny PdOZ 
pokojc dla osob 
zatrzymanych 

z szerokimi drzwiami dla 
wozka inwalidzkicgo, 

toaleta i sanitariat 
9. KPP B?dzin bez okreslonego 

terminu 
prace remontowe 

10. Kielce KPP Skarzysko-Kamienna bez okreslonego 
terminu 

nowo budowana 
siedziba jednostki 

Policji 

11. Krakow KMP Krak6w -
regionalny PdOZ 

2 pokojc z szerokimi 
drzwiami dla wozka 

inwalidzkicgo, toaleta 
i sanitariat; 

12. KMP Nowy S^cz sanitariat (toaleta + 
umywalka) 

13. Lublin KPP Ryki grudzieh 2015 r. nowo budowana 
siedziba jednostki 

Policji 

14. Lodz KPP Podd^bice pocz^tek 2017 r. nowo budowana 
siedziba jednostki 

Policji 

15. Olsztyn KPP Elk sanitariat i toaleta 



16. Opole KMP Opole przcbudowa 
przewidziana 

w planach 
inwestycyjno-

remontowych na 
lata 2016-2019 

17. KPP Krapkowice budowa nowej 
siedziby jednostki 

Policji przewidziana 
w planach 

inwestycyjnych na 
lata 2016-2019 

18. Poznan KPP Gniezno od lipca 2015 r. 

19. Radom KMP Plock toaleta, sanitariat bez 
prysznica 

20. KPP Zwolen bez okreslonego 
terminu 

etap opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla nowo 
budowanej siedziby 

jednostki Policji 
21. Rzeszow KMP Rzeszow grudzien 2015 r. 

22. Szczecin KPP Watcz pokoj, toaleta, sanitariat 
bez prysznica 

23. KPP Gryfmo Ikwartal2016r. nowobudowana 
siedzibajednostki 

Policji 
24. KPP Bialogard brak okreslonego 

terminu 
planowana inwcstycja 

budowy nowcj 
siedziby jednostki 

25. Wroclaw KPP Polkowice pokoj e 



26. KPP Gryfow Sl^ski toaleta 

27. KP Wroclaw Krzyki pazdziemik 2015 r. 

28. KSP KRP Warszawa VI brak okreslonego 
terminu 
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