
OPOLSKI RPW/56147/2015
, Data:2015-09-07

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

45-077 Opole, uL Korfantego 2, tel. (77) 422 21 06, tel. resoft 861 21 06, Fax. (77) 422 31 13, fax. resort 861 31 13

Opole, dnia #4.0*2015 r.

Dyrektor Zespołu
„Krajowy Mechanizm Prewencji”
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Pani
Justyna Róża Lewandowska

/ f X C U A O M O W > .

W odpowiedzi na pismo KMP.573.9.2015.MMo z dnia 07.08.2015 r., dotyczące 
„Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Policyjnej Izbie 
Dziecka w Opolu” w dniu 08.06.2015 r. -  przedstawiam stanowisko w sprawie zawartych 
w raporcie uwag i zaleceń:

Szczegółowy porządek dnia dla nieletnich umieszczonych w Policyjnej Izbie Dziecka 
Wydziału Konwojowego KWP w Opolu został opracowany zgodnie z regulaminem pobytu 
w izbie, stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych 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, który 
w § 1 ust. 6 wymienia rodzaje zajęć, jakie powinny być ujęte w ww. rozkładzie (m.in. zakłada 
organizowanie dla nieletnich prac porządkowych). Rodzaj organizowanych w izbie prac 
porządkowych i ich stopień trudności jest dostosowany do możliwości fizycznych nieletnich 
i zawęża się jedynie do podstawowego utrzymania czystości w pomieszczeniach, z których 
nieletni korzystają (tj. swojej sypialni, jadalni, świetlicy, pokoju sanitarnego). Pracownik 
obsługi gospodarczej utrzymuje w czystości wszystkie pomieszczenia izby, a do sprzątania 
używa środków dezynfekujących (w tym preparatów żrących), których nieletnim nie wydaje 
się do prac porządkowych, ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne 
są organizowane dla nieletnich zgodnie z obowiązującym w izbie rozkładem dnia. Jednakże 
zdarzają się sytuacje, że nieletni odmawiają uczestnictwa w tych zajęciach (podając różne
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powody, m.in. zmęczenie, brak zainteresowania, złe samopoczucie). W takich przypadkach 
policjant pełniący funkcję wychowawcy każdorazowo dokonuje stosownego zapisu w karcie 
zająć wychowawczo-opiekuńczych prowadzonych z nieletnim , podając powód 
niezrealizowania zajęć, natomiast policjant pełniący funkcję dyżurnego odnotowuje w książce 
przebiegu służby w policyjnej izbie dziecka fakt umieszczenia nieletniego w sypialni, również 
z podaniem powędu przerwania lub niezrealizowania zajęć. Taki przypadek dotyczył m.in. 
dwóch nieletnich dziewcząt przebywających w izbie w dniu 25.05.2015 r, Obie nieletnie 
zostały zatrzymane przez f-szy Policji w dniu 25.05.2015 r. o godz. 4.30, a doprowadzone do 
izby o godz. 5.50 (nie przespały całej nocy). Z nieletnimi wychowawca realizował zajęcia 
wychowawczo-opiekuńcze w minimalnym zakresie, z uwagi na zgłaszane przez obie nieletnie 
zmęczenie związane z nieprzespaną nocą (fakt zgłoszenia takiej prośby i jej zaakceptowania 
został odnotowany przez dyżurnego izby w książce przebiegu służby). Z nieletnimi nie 
zostały zrealizowane zajęcia na świeżym powietrzu, gdyż zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 10 
regulaminu pobytu w izbie: „nieletniemu umieszczonemu w izbie zapewnia się możliwość 
korzystania z zajęć ruchowych na świeżym powietrzu (...), w przypadku przebywania w izbie 
ponad 24 godziny”.

W przypadku umieszczenia w izbie nieletniego z niepełnosprawnością ruchową 
(dotychczas był jeden taki przypadek) policjanci pełniący w niej służbę są przygotowani 
i wyczuleni na potrzebę udzielenia dodatkowej pomocy przy wykonywaniu czynności 
mogących sprawiać nieletniemu trudności, w tym udzielania pomocy podczas 
przemieszczania się. Nieletniemu z założonym na nodze opatrunkiem gipsowym policjanci 
każdorazowo wydawali kule w czasie jego przemieszczania się po obiekcie. Jednak nie było 
potrzeby, aby nieletni przebywając w sypialni (gdzie cały czas leżał na materacu) posiadał 
przy sobie kule, gdyż były mu one wówczas zbędne.

W związku z ujawnionymi brakami w karcie zapoznania z regulaminem nieletnich 
umieszczanych w izbie, informuję, że niedociągnięcia te zostały omówione przez kierownika 
izby z policjantami, którzy dopuścili się tych uchybień, a zagadnienia dotyczące rzetelnego, 
czytelnego i dokładnego wypełniania dokumentacji w P1D zostaną szczegółowo omówione 
przez kierownika izby podczas najbliższego doskonalenia zawodowego lokalnego wszystkich 
funkcjonariuszy wydziału (w dniu 07.09.2015 r.). W miarę posiadanych możliwości zostanie 
poszerzona oferta szkoleniowa dla policjantów pełniących służbę w izbie.

W kwestii zalecenia dotyczącego rozważenia doposażenia sypialni dla nieletnich 
w szafki informuję, że sypialnie dla nieletnich są wyposażone zgodnie z § 35 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych / . . . /  -  nie ma w nich zamontowanych 
szafek na rzeczy osobiste (które nie są obowiązkowym wyposażeniem sypialni) i nie będą one 
montowane, gdyż wychodząc naprzeciwko potrzebom i odpowiednim standardom związanym 
z przechowywaniem rzeczy osobistych nieletnich, na korytarzu na parterowej kondygnacji 
zamontowano zbiorową szafkę na rzeczy osobiste z ponumerowanymi półkami. Każdemu
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nieletniemu bezpośrednio po umieszczeniu w izbie, dyżurny przydziela półkę, na której 
nieletni układa swoje rzeczy osobiste.

Odnosząc się do zalecenia dotyczącego „umożliwienia odwiedzin nieletniego przez 
rodziców z poszanowaniem prawa do ochrony tajemnicy komunikowania się, chyba, że sąd 
uzna, że jest to niezbędne w celu zabezpieczenia prawidłowego toku toczącego się 
postępowania”, informuję, iż sposób przeprowadzania odwiedzin w obecności policjanta 
realizowany jest zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 134 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r, w sprawie metod i form  wykonywania zadań 
w policyjnej izbie dziecka, który stanowi: „policjantom pełniącym służbę w izbie zabrania się 
pozostawiania bez nadzoru nieletnich umieszczonych w izbie”. Obecność policjanta nie 
polega jednak na tym, ze znajduje się bezpośrednio przy nieletnim i przysłuchuje się 
rozmowie, lecz przebywa przy drzwiach wejściowych do pokoju dyżurnego izby i stale 
obserwuje z pewnej odległości nieletniego (m.in. w celu niedopuszczenia do przekazania 
nieletniemu przedmiotów, których posiadanie w izbie jest zabronione).

W sprawie zalecenia dotyczącego „umożliwienia nieletnim korzystania z telefonu 
z poszanowaniem prawa prywatności i poufności rozmowy” niezwłocznie wprowadzono 
rozwiązanie polegające na tym, że nieletni będzie korzystał w trakcie rozmowy z telefonu 
bezprzewodowego, przebywając w miejscu wyznaczonym do odwiedzin, a jeden 
z policjantów będzie przebywał przy drzwiach wejściowych do pokoju dyżurnego izby i stale 
obserwował z pewnej odległości nieletniego (gdyż nie może pozostawić nieletniego bez 
nadzoru).

Odnosząc się do zaleceń dotyczących doposażenia placu spacerowego oraz wykonania 
prac modernizacyjnych w pokoju sanitarnym dla nieletnich, informuję, że podjęto czynności 
związane z zamontowaniem ławki na placu spacerowymi i kosza do gry w piłkę koszykową 
oraz wykonaniem częściowego zadaszenia placu, a także wykonaniem nowych przesłon 
prysznicowych w pokoju sanitarnym dla nieletnich na taką wysokość, która zapewniałaby 
intymność kąpiącym się nieletnim. Czynności te zostaną zrealizowane po wygospodarowaniu 
na nie środków finansowych.

W magazynie pościeli czystej znajdywały się w trakcie wizytacji biustonosze dla 
dziewcząt -  w lipcu 2014 r. przekazano do izby 15 sztuk. Były one wielokrotnie wydawane 
nieletnim, przekazywane do pralni itd. Prawdopodobnie nie zostały one zauważone w trakcie 
wizytacji tego pomieszczenia.

Izba dziecka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych -  nie ma w niej 
warunków zapewniających swobodę poruszania się osób na wózku inwalidzkim (dotychczas 
w izbie nie umieszczono nieletniego poruszającego się na wózku inwalidzkim) -  jej 
dostosowanie do takich warunków zostanie uwzględnione przy planowaniu prac podczas 
najbliższego remontu.

Przekazana przez zastępcę naczelnika wydziału informacja dotycząca palenia 
wyrobów tytoniowych przez pełnoletnich wychowanków izby nie była wyczerpującą, a przez
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to została niewłaściwie zrozumiana -  pełnoletni wychowankowie mają możliwość używania 
posiadanych wyrobów tytoniowych (zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków 
używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób 
podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych), gdy nie zakłóca to porządku 
dnia obowiązującego w izbie. Używają ich na placu spacerowym, pod zadaszeniem 
przylegającym bezpośrednio do drzwi wyjściowych na ten plac, „Odbieranie” nieletnim 
papierosów polega na przekazywaniu ich wraz z innymi rzeczami osobistymi do depozytu.

Odnosząc się do kwestii otrzymywania przez nieletnich odzieży zastępczej na czas 
pobytu w izbie, informuję, że każdorazowo w trakcie przyjęcia nieletniego do izby kierownik 
izby lub dyżurny izby dokonuje wnikliwego oglądu prywatnej odzieży nieletniego i ocenia, 
czy nadaje się ona do użytku (czy może być używana ze względów higienicznych). 
Powyższą czynność szczegółowo dokumentuje w arkuszu spostrzeżeń, który jest włączany do 
akt nieletniego. W przypadku nieletnich dziewcząt umieszczonych w izbie w dniu 
25.05. 2015 r., dyżurny izby, który przyjmował nieletnie ocenił, że odzież obojga dziewcząt 
nie nadaje się do użytku ze względów higienicznych i dlatego wydał im odzież zastępczą 
(w tym jednej z dziewcząt figi i biustonosz, drugiej natomiast sam biustonosz) na czas pobytu 
w izbie.

Ponowne nadesłanie nagrań z monitoringu kamer nr: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15 i 16 w godz. 
11.00-12.00 z dnia 26.05.2015 r. oraz zapisu z kamery nr 3 w godz. 5.30-21.47 z dnia 
25.05.2015 r. nie jest możliwe, gdyż obraz z nich został już nadpisany. W powyższej sprawie 
kierownik izby w dniu 10.08.2015 r. kontaktowała się telefonicznie z Panią Małgorzatą 
Molak i ustaliła, że do odtworzenia ww. nagrań skorzysta z programu zainstalowanego na 
pozostałych płytach, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych, płyty zostaną 
odesłane w celu dogrania na nich programu do ich odtworzenia.

Do wszystkich komend powiatowych (miejskiej) Policji garnizonu opolskiego 
przesłane zostało pismo dotyczące zalecenia: „zobowiązanie funkcjonariuszy Policji do 
odnotowywania w protokołach zatrzymania kwestii przeprowadzania badań lekarskich” -  
zwrócono się o zwiększenie nadzoru nad sposobem wypełniania protokołu zatrzymania 
nieletniego przez podległych funkcjonariuszy w części dotyczącej przeprowadzanych badań 
lekarskich zatrzymanych nieletnich.

Wyk, w 2 egz.. 
egz. nr 1 -  adresat 
egz, nr 2 -  a/a
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.573.9.2015.AI.
Pan
insp. Jarosław Kaleta 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Opolu 
ul. Korfantego 2 
45-077 Opole

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu do BRPO 7 września 2015 

r.), nadesłane przez uprzedniego Kom endanta W ojewódzkiego Policji w Opolu (nadinsp. 
Irenę Doroszkiewicz), uprzejm ie dziękuje za odniesienie się do uwag i zaleceń zawartych w 

Raporcie przedstaw icieli K rajowego M echanizm u Prewencji.

W yrażając zrozum ienie dla potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, przy jednoczesnej 
gotowości do niesienia pom ocy osobie poruszającej się o kulach, pragnę zauważyć, iż 
zgodnie z K onw encją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, należy um ożliw ić osobom 
niepełnospraw nym  niezależne życie, a Państwa strony podejm ą odpowiednie środki 

obejm ujące rozpoznanie i elim inacje barier w zakresie dostępności budynków [art. 9 ust. 1, 

Konw encja o prawach osób niepełnospraw nych, sporządzona dnia 13 grudnia 2006 r. w 
Nowym  Jorku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169)]. W spom niany przez Pana Kom endanta 

w ychowanek miał znacznie ograniczoną sprawność w ynikającą ze złam ania i w takich 
przypadkach konieczne je st um ożliw ienie korzystania z kul także w pokoju. W skazany 
w ychow anek mógł spędzać dzień na materacu, gdyż trudność mogło mu sprawiać 
przem ieszczanie się po pokoju. Podtrzym uję zalecenie zawarte w Raporcie przedstawicieli 
KMP (umożliwienie stałego korzystania z kul łokciowych nieletnim, którzy tego wymagają).

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

b i urorzecznika(flbrpo. gov. p 1 
www.rpo.gov.pl

http://www.rpo.gov.pl


Zgadzam  się, iż § 35 ust. 1 rozporządzenia nie nakazuje wyposażania pokoi w szafki, 
jednakże daje taką możliwość. Skorzystanie z niej m oże być poparte stanowiskiem  

Europejskiego Kom itetu do Spraw Zapobiegania Torturom  oraz N ieludzkiem u lub 
Poniżającem u Traktow aniu albo Karaniu, który wskazuje, że miejsca, w których młode 
osoby śpią i prowadzą aktywność życiową powinny być -  oprócz odpowiedniej wielkości, 
oświetlenia i wentylacji -  właściwie umeblowane, dobrze urządzone i dostarczać 
odpowiednich wrażeń wzrokowych. Młodym ludziom powinno się pozwolić na 
przechowywanie rozsądnej ilości rzeczy osobistych, jeśli przeciwko temu nie przemawiają 
przeważające względy bezpieczeństwa (§29 Dziewiątego Sprawozdania Ogólnego [CPT/Inf 
(99) 12]).

N aw iązując do udzielonej przez Pana Kom endanta odpowiedzi, iż podjęto czynności 
związane z zamontowaniem ławki na placu spacerowymi i kosza do gry w piłkę koszykową 
oraz wykonaniem częściowego zadaszenia placu, a także wykonaniem nowych przesłon 
prysznicowych w pokoju sanitarnym dla nieletnich na taką, wysokość, która zapewniałaby 
intymność kąpiącym się nieletnim, proszę o wskazanie stopnia realizacji tych prac. Proszę 
także o inform ację o przew idyw anych pracach rem ontow ych w celu dostosow ania placówki 

do potrzeb osób z n iepełnospraw nością ruchową.

U przejm ie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 30 czerwca 2016 r. powołując się na 
num er spraw y K M P.573.9.2015.A I.
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W odpowiedzi na otrzymane pismo KMP.573.9.2015.Al z dnia 03 czerwca 2016 r. 

dotyczące przeprowadzonej wizytacji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

w Policyjnej Izbie Dziecka w Opolu i zawartych zaleceń w przesłanym Raporcie 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w Policyjnej Izbie Dziecka w Opolu, 

uprzejmie informuję, iż zalecenia dotyczące zamontowania ławki wraz z zadaszeniem na placu 

spacerowym, kosza do gry w piłkę koszykową oraz wykonaniem nowych przesłon 

prysznicowych w pokojach sanitarnych dla nieletnich na taką wysokość, która zapewniałaby 

intymność podczas kąpieli, zostały zrealizowane w całości.

Odnosząc się do kwestii dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową, pragnę zaznaczyć, iż adaptacja budynku zostanie przeprowadzona przy najbliższej 

planowanej przebudowie budynku. Jednakże w chwili obecnej Policyjna Izba Dziecka 

nie wymaga przeprowadzania prac remontowych z uwagi na dobry stan techniczny i wizualny, 

spełniający wymogi określone w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych 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.

s>ĉ ckJ.cx u*ex*f

insn. Jarosław Kaleta

W vk. w 2 eaz. 
eg7. nr 1 -  adresat 
egz. nr 2 -  ava

Komenda Wojewódzka Policji w  Opolu 
45-077 Opole
ul R nrfanrpon ?

tel. 77 422  21 06, tel. resort 861 21 06  
fax 77 422 31 13, fax resort 861 3 1 1 3

komendant@op.policja.gov.pl 
www.opolska.poltcja.gov.pl

mailto:komendant@op.policja.gov.pl
http://www.opolska.poltcja.gov.pl
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Pan
insp. Jarosław Kaleta 
K om endant W ojewódzki Policji 
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45-077 Opole
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W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 29 czerwca 2016 r. uprzejmie dziękują 
za udzielone informacje odnośnie stanu realizacji zaleceń sformułowanych przez 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w związku z wizytacją Policyjnej Izby 
Dziecka w Opolu. Jednocześnie proszę o wskazanie czy pokoje w jednostce zostały 
wyposażone w szafki do przechowywania rzeczy nieletnich.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 31 sierpnia br. i powołanie się 
w niej na następujący znak sprawy: KMP.573.9.2015.AI.

o2 se a c ie ONC

dr Aleksancjfti/iwanowska

Rium P. ręcznika Pr?, w 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

T«1

Infolinia obywatelska 800 676 676 
biurorzecznika@brpo.gov.pl 

www.rpo.gov.pl

mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl
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BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Pani
Aleksandra Iwanowska 
Radca
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji

ZAŁ.
r

NR

W odpowiedzi na otrzymane pismo KMP.573.9.2015.AI z dnia 18 lipca 2016 r. 

w sprawie wyposażenia pokoi w Policyjnej Izbie Dziecka w szafki do przechowywania rzeczy 

nieletnich, uprzejmie informuję, iż PID w Opolu jest wyposażona w szafkę na rzeczy osobiste 

nieletnich, która znajduje się na korytarzu na parterowej kondygnacji budynku. W przypadku 

przyjęcia nieletniego do izby, zostaje przydzielona mu oddzielna szafka, w której nieletni 

ma możliwość przechowywania wszystkich swoich rzeczy osobistych.

Nadmieniam, iż rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. 

w sprawie pomieszczeń przeznaczonych 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 nie nakłada obowiązku 

wyposażania sypialni w takie szafki. Jednakże wychodząc naprzeciwko potrzebom 

i odpowiednim standardom związanym z przechowywaniem rzeczy osobistych przez 

nieletnich, została zamontowana zbiorowa szafka z ponumerowanymi półkami. Takie 

rozwiązanie w chwili obecnej w pełni spełnia wszelkie potrzeby umieszczonych w izbie 

nieletnich.

Z-AS't i^rCA K 
Wojewódzkiegf
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