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Oaoowiaaając na pismo KMP.573.06.2018 MK z dnia 24 maja 2018 roku dotyczące odniesienia 

sie do zaleceń zawartych w raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 

z wizytacji w °olicyjnej Izbie Dziecka w Pesku - Białe, Wydziału Konwojowego i Policji Sadowej 

Komendy Wojewódzkiej Po'icjf w Katowicach uprzejmie informuję, że wymienione w raDorcie zafeceria 
zostały wyKonane zgodnie z właściwością. I tak

• zalecenie nr 1 kierowane do k.erownika Policyjnej Izby Dz’ecka w Bielsku Białej: „internowanie 

nieletnich podczas przyjmowania dc Izby o przysługujących im prawach w spcsót jasny 
i  zrozumiał/

Kierownik Policyjnej Izby Dziecka w Bielsku -  Białej a pod jego nieobecnośc wyznaczony przez 

niego policjant, sprawuje naozór nad pełnieniem służby w izbie. Zgcdnie z Zarządzeniem nr 134 

Komendanta Głównego Policy z dnia 30 października 2012 roku w sprew^e metod i form wykonywania 

za^ań w policyjnej izbie dziecKa, jednym z podstawowych obowiązków w.\v jest niezwłoczne 

zapoznanie nie etniego przyjmowanego do izby z regulaminem pcbytu w izbie, przysługującymi mu 

prawami i ciążącymi na nim obowiązkami, szczegółowym pcząakiem dnia oraz poinformowanie go

0 wyposażeniu izby w uradzenia monitorujące w tym służące do obserwowania i rejestrowania ob^zu 

— w orz/pauku ich zainsts owania. Obowiązek ten wykonywany jest obligatoryjnie przy każdorazowym 

przyjęciu nie^etn>egc do izby. Ponadto n'e!etni maja możliwość korzystania z regulaminu w wersji 

papierowej, który jest im udostępniany do odczytu podczas całego pobytu nieletniego w izbie 

Dodatkowo, wychooząc naprzeciw Kompleksowemu zapewnieniu oraw nieletnich w Wydziale 

Konwojowym i Policji Sadowej Komendy Wojewódzką Policji w Katowicach opracowano prawa

1 obowiązkami nieletniego umieszczonego w izbie, w przełożeniu na język prosty i zrozumiały, 

'egulamin zostćw wydrukowany na dużych, kolorowych planszach i powieszony w jadalni, świetlicy oraz

korytarzach izby. Ponadto, w celu udosKonalenia funkcjonowania izby oraz zapewriania nieietnim 

przebywającym w placówce Aszechsfonnej opieki Naczelnik Wydziału Konwojowego i Policji Sadowe,
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Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pclecił kierownikom Policyjnych Izb Dziecka garnizonu 

śląskiego, aby po upływie czasu niezbędnego na oswojenie sie przez nieletnfego z zatrzymaniem

i umieszczeniem go w izbie, podczas swobodnej rozmowy przypominali nieletnim o przysługujących im 
prawach.

• zó  ocenie nr 2 kierowane do Komendanta Wojcwodzkiego Policfi w Katowicach: „przypomnienie 

podległym jednostkom Policji o zasadach postępowania z nieletnimi podczas zatrzymania"

Analizując dokumentację związaną z zatrzymaniem, w tym w szczególności protokół 

zatrzymania nieletniego, oraz fakt, iż nieletni zapoznani byli z jego treścią i go podpisali, a także 

otrzymali egzemplarz dla siebie, domniemywać naieżv iż byli oni wraściwie poinformowani 

o przysługujących im prawach. Dlatego też twierdzenie że odmówiono im realizacji któregokolwiek 

z nich stanowi subiektywne odczucie nieletniego nie mające pokrycia w stanie faktycznym. Jednakże 

realizując zalecenie KMPT, sporządzono i rozesłano dokument przypominający policjantom garnizonu 

śląskiego o zasadach postępowania z n eletnim podczas zatrzymania, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na przedstawianie nieletniemu praw w związku z jego zatrzymaniem. W piśmie tym zaznaczono, 

aby robić to w sposób czytelny dla nieletniego, upewniając sie czy zostaiy one właściwie zrozumiane, 

a w razie konieczności powtórzyć przysługujące prawa i podjąć działania zmierzając do realizacji, jeśli 
nieletni chce skorzystać z któregoś prawa.

Policyjne Izby Dziecka pozostają w zainteresowaniu kierownictw? garnizonu śląskiego, dlatego 

też prowadzone ca .vewnctrzne wizytacja na podstawie których sukcesywnie wprowadzane są 

udoskonalenia tak, aby izby funkcjonowały w nienaganny i innowacyjny sposób zapewniający 

nieletniemu godową opiekę.
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