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Krajowy Mechanizm Prewencji

V\J
przedstawicieli

związku z otrzymanym raportem z 16 października 2018 roku 
Krajowego Mechanizmu Prewencji, Biura RPO, sygn. I.dz. 

KMP.574.5.201$.JJ z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w 
Łodzi oraz wydanymi zaleceniami dla Kierownika Policyjnej Izby Dziecka Wyaziału 
Konwojowego KWP w Łodzi, informuję, że:
1. W  zakre e zalecenia zaprzestania rozbierania nieletnich i dokonywania 
sprawdzenia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (7.1.1.) informuję, że 
sposób sprawowania osób nieletnich w PID Wydz. Konwojowego KWP w Łodzi jest 
zgodny z obowiązującymi w tej materii przepisami w postaci Załącznika nr 12, 
REGULAMIN POBYTU W  IZBIE, do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych Ijb  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 

z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638, z późn. zm.). 
sprawdzenie to zawsze odbywa się w warunkach zapewniających

zapisami obrazi 
Zapewniam, że
poszanowanie intymności i przez policjanta tej samej płci w pomieszczeniu
pozbawionym ui ządzeń monitoringu wizyjnego. Uważam, że sposób sprawdzania
osób nieletnich w PID Wydz. Konwojowego jest zgodny ze stanowiskiem Komendy



Głównej Poli ;ji jak i informacją Biura Prewencji KGP dotyczącą ujawnionych w trakcie
sprawdzeń pi zedmiotow mogących stanowić zagrożenie.
2. W  zakres 
wszystkich n 
przepisy Roz 
osób zatrzym 
obowiązku w 
zawierają się
3, W  zakres 
cudzoziemca

ie zalecenia rozważenia możliwości poddawania badaniom lekarskim 
ieletnich przed ich umieszczeniem w PID (7.1.2.), to obowiązujące 
Dorządzenia M SW  z 13 września 2012 roku w sprawie badań lekarskich 
anych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) nie nakazują realizacji takiego 
odniesieniu do wszystkich nieletnich przyjmowanych do izby, o ile nie 

-v katalogu wymienionym w §1 tego aktu prawnego, 
ie zalecenia odnotowywania w protokole zatrzymania nieletniego 
informacji, czy zatrzymany posługiwał się językiem polskim, czy były

trudności w kc munikacji oraz pouczanie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym
/w domyśle o trawach i obowiązkach/ a w razie konieczności skorzystanie z pomocy
tłumacza, co też powinno zostać ujęte w dokumentacji (7.1.3.) Kierownik PID wydał 
polecenie, abv każdy przypadek pouczania nieletniego cudzoziemca w zrozumiałym 
dla niego języku był odnotowany w Książce Przebiegu Służby. Powyższe jest rownież 
spójne z obecr|ie obowiązującym przepisem, który precyzuje konieczność odnotowania 
tego faktu w książce (co jest za każdym razem realizowane w PID Wydz.

<WP w Łodzi przy przyjmowaniu nieletnich). Powyższe jest rownież jak 
>lżliwe i za każdym razem realizowane wobec dostępnych w naszej 

komórce organizacyjnej jak i na stronie KGP tłumaczeń regulaminu pobytu w PID  
stanowiącego iałącznik do rozporządzenia M SW  z 4 czerwca 2012 roku w sprawie 

>rzeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
lymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka (...)

Konwojowego 
najbardziej mo

pomieszczeń p 
wytrzeźwienia,
/Dz. U. poz. 638; zm. z  2015 roku poz. 279/. Niemniej dokonywanie adnotacji w 
protokole zatrzymania nieletniego -  cudzoziemca w odniesieniu do przysługujących 
mu praw i obowiązkow w związku z realizacją czynności zatrzymania pozostaje w 
gestii policjantów jednostki/komórki organizacyjnej w dyspozycji której nieletni 
pozostaje w PID, również na etapie pobytu nieletniego w izbie. Mając powyższe na 
uwadze w najbliższym czasie wydam polecenie opracowania i przesłania pisma 
okólnego do wszystkich jednostek organizacyjnych garnizonu łódzkiego Policji 
normującego tę problematykę.
4. W  zakresie zaleceń: realizowania spotkań nieletniego z rodzicem/opiekunem bez 
obecności funkcjonariusza oraz umożliwiania nieletniemu rozmowy telefonicznej w



warunkach 2 

że w związki 
załącznik do

apewniających poufność rozmowy (odpowiednio 7.1.4. i 7.1.5.) informuję, 
ze zmianą brzmienia § 8.1.9) regulaminu pobytu w PID stanowiącego
rozporządzenia M SW  z 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeń 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka (...) nieletniemu 
umieszczone nu w izbie zapewnia się niezwłocznie, na jego żądanie, kontakt z  
rodzicem albo opiekunem lub z obrońcą. Każdorazowo na żądanie nieletniego jest to 
realizowane, jak i dokumentowane w Książce Przebiegu Służby. Mając na uwadze 
troskę o stan emocjonalny nieletnich umieszczonych w Policyjnej Izbie Dziecka
Wydziału Kor 
wychodzili 
rodzicami/opie

wojowego KWP w Łodzi, w przeszłości nawet sami funkcjonariusze 
taką inicjatywą przy okazji kontaktu telefonicznego z 

kunami nieletnich. Niemniej problemem pozostaje zapewnienie 
poufności takich rozmów i braku obecności przy spotkaniach funkcjonariusza wobec 
brzmienia przepisu §9.1.1) Zarządzenia nr 134 Komendanta Głównego Policji z 30 
października 2312 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie 
dziecka (Dz. Llfrz. KGP poz. 59 z późn. zmianami). Przepis ten wręcz wskazuje, że 
policjantom pęłniącym służbę w izbie zabrania się pozostawiania hez nadzoru 
nieletnich umieszczonych w izbie. Dodatkową trudnością pozostaje identyfikacja osób 
podających się| za rodziców/opiekunów wobec przepisu zabraniającego udzielania 

awnionym informacji o nieletnich umieszczonych w izbie. Wskazać  
że przepisy w/w rozporządzenia M SW  z 4 czerwca 2012 roku (...) nie 
w skład Policyjnej Izby Dziecka wchodził tzw. pokój widzeń, w którym z  

założenia mógłby być możliwy kontakt z rodzicem bez obecności funkcjonariusza. 
Niemniej wydałtim polecenie Naczelnikowi Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi aby 
podjąć starania, aby fakultatywnie wchodzący w skład izby pokój do przeprowadzania i 
dokumentowani? czynności służbowych z udziałem nieletniego w nowo budowanej 
siedzibie PID pr::y ul. Kwietniowej w Łodzi, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, 
spełniał również funkcję pokoju widzeń.
5. W  zakresie żalecenia poszerzenia ofeity szkoleń dła funkcjonariuszy z zakresu 
komunikacji interpersonalnej, pracy z osobami trudnymi bez wyrządzania im krzywdy, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu 
oraz ochrony prciw człowieka (7.1.6.) informuję, że niezależnie od prowadzonych w 
ostatnich latach szkoleń i doskonaleń zawodowych lokalnych obejmujących tą

osobom nieup 
również należy, 
przewidują, aby:



problematykę organizowanych w latach 2015 -  2017 w OSzP w Sieradzu dla 
policjantów [pełniących służbę w policyjnych miejscach detencji osób, Naczelnik 
Wydziału Kclnwojowego KWP w Łodzi zwrócił się do Wydziału Psychologów KWP w  
Łodzi oraz Ffełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony 
Praw Człowiska z wnioskiem o przeprowadzenie szkolenia całego stanu etatowego 
funkcjonariuszy pełniących służbę w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego 
KWP w Łodzi
6. W  zakresije zalecenia określenia formalnych procedur umożliwiających nieletnim 
skorzystanie z prawa do złożenia skargi lub wniosku w sposób samodzielny i 
swobodny oraz wyeksponowania ich w widocznym miejscu (7.1.7.) informuję, że 
niezależnie od zeszytu skarg znajdującego się na stanowisku dyżurnego PIO do 
dyspozycji nieletnich, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi poleceniem z 
dnia 26 października 2018 roku określił procedury składania skarg przez nieletnich
przebywaj ącyc h w izbie. Informacja o możki/ości złożenia skargi została
wyeksponowana na stanowfsku dyżurnego izby przy informacji o obowiązującym 
porządku dnia jak i obok regulaminu pobytu w Policyjnej Izbie Dziecka na świetlicy. 
Zgodnie z poleceniem Naczelnika w przypadku chęci wniesienia skargi przez 
nieletniego zostanie mu udostępniona kartka formatu A4 wraz z  trwałym środkiem 
piśmiennym oraz kopertą, którą nieletni może samodzielnie zakleić i zaadresować. Tak 
zaklejona koperta zostaje w obecności nieletniego opieczętowana na łączeniach 
pieczęciami dc pakietów oraz w miarę możliwości niezwłocznie przekazana do 
sekretariatu Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi celem nadania biegu tej 
korespondencji z odpowiednią adnotacją w rejestrze poczty specjalnej oraz w Książce 
Przebiegu S łużty PID.

zalecenia zapewnienia codziennego dostępu do zajęć na świeżym 
) informuję, że w najbliższym czasie po ponownym zabezpieczeniu po

7. W  zakresie 
powietrzu (7.1.8
remoncie newralgicznych miejsc dodatkowymi zabezpieczeniami zalecenie to zostanie 
wykonane.
8. W zakresie zalecenia demontażu kamery w sanitariacie (7.1.9.), niezależnie od 
odłączenia kamery z systemu monitoringu informuję, że kamera zostanie przysłonięta 
zgodnie z zaleceniem w sposób, aby osoby korzystające z sanitariatów nie miały
wątpliwości co dc poszanowania ich prawa do intymności.



Doda kowo informuję, że w zakresie zalecenia dotyczącego prewencyjnego 
przypomnier ia funkcjonariuszom Policji o zasadach postępowania z zatrzymanymi 
nieletnimi oijaz o tym, że wszelkie formy złego traktowania osób zatrzymanych są  
niezgodne z prawem i winny być odpowiednio ukarane (7.2.1.) przesłano kopię 
Raportu z wizytacji do realizacji do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w postaci 
sugestii przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia w 2019 r.
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