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Uprzejmie informuję, że Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku wpłynął Raport 
Krajowego Mechanizmu Prewencjf-Tortur, sporządzony z wizytacji Policyjnej Izbie Dziecka 
w Gdańsku w dniu 11.06.2018r. W punkcie 6b przedmiotowego dokumentu wskazano cyt. 
„Podczas rozmowy jedna z osób nieletnich szczegółowo opowiedziała o przemocy ze strony 
policjantów spoza PID, w tym o torturach. Osoba ta wskazała, że została zatrzymana przez 
funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i doprowadzona na komendę Policji. W radiowozie 
policyjnym osoba ta została uderzona ręką w tył głowy. W momencie tzw. rozpytywania obecni 
przy zatrzymaniu funkcjonariusze wraz z jeszcze jednym policjantem z komendy poinformowali tę 
osobę, że w pomieszczeniu znajdują się dwie palki - gumowa i drewniana oraz kabel owinięty 
taśmą. Słowa te, które można uznać za groźby, powtórzono parokrotnie. Po czym osobę tę 
przewrócono na podłogę, ściągnięto je j buty i bito w stopy wspomnianym wcześniej kablem i pałką. 
Tortury te trwały prawie 10 min. Miały one na celu wymuszenie przyznania się do winy oraz 
zdobycie informacji o lokalnym dilerze narkotyków. Po tych zdarzeniach osoba zatrzymana 
otrzymała dokument do podpisu. ”

Z dokonanych wstępnych ustaleń wynika, że w tym czasie w Policyjnej Izbie Dziecka 
w Gdańsku przebywało dwóch nieletnich tj. zatrzymany przez funkcjonariuszy z KPP w Malborku 
........ ..................... i zatrzymana przez policjantów z KPP w Kwidzynie ..........................

Kierownik Policyjnej Izby Dziecka WKO KWP w Gdańsku kom. Adam Kaźmierowski 
oświadczył, że nie ma wiedzy, na jakie tematy przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Tortur rozmawiali z nieletnimi i których funkcjonariuszy dotyczą zarzuty opisane w punkcie 6b 
Raportu. Jednocześnie wymieniony zaznaczył, że nieletni nie skarżyli się na złe traktowanie 
w czasie zatrzymania.

Mając powyższe na uwadze, w związku z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku dot. wyjaśnienia opisanych nieprawidłowości, uprzejmie proszę o sprecyzowanie 
zawartych w punkcie 6b Raportu informacji w zakresie:

K om enda W ojew ódzka Policji w G dańsku 
8 0 - 8 1 9  Gdańsk ul O kopow a 15, tel (058) 3215986, fax (058) 3215748



-  który z nieletnich skarżył się na złe traktowanie podczas zatrzymania i którzy 
policjanci (z jakiej jednostki) mieli stosować wobec niego „tortury”;

-  ewentualnych innych danych na podstawie których możliwe będzie odniesienie się 
do przedmiotowych zarzutów.

Ponadto proszę o informację, czy o oświadczeniu nieletniego o popełnieniu przestępstwa 
przez funkcjonariusza Policji (przekazanym w dniu 11.06.2018r. osobom wizytującym Policyjnej 
Izby Dziecka w Gdańsku) -  informowano prokuraturę lub sąd.
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Szanowny Panie Naczelniku!

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na Pana pismo 
z dnia 21 grudnia 2018 r. (1. dz. T.052-542/2018), dotyczące nieprawidłowości w 
zachowaniu funkcjonariuszy Policji względem osoby małoletniej, z którą w dniu 11 
czerwca 2018 r. w trakcie wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku rozmawiali 
przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur uprzejmie informuję, iż Rzecznik 
nie jest uprawniony do przekazania szczegółowych informacji dotyczących wskazanej 
rozmowy.

Uprzejmie wyjaśniam, że wizytacja Izby, a tym samym wszelkie czynności 
wykonane w jej trakcie przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, nastąpiła 
na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 
2002 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 30, poz. 192), zwanego dalej: OPCAT. Stosownie do treści art. 
21 ust. 2 OPCAT, poufne informacje zebrane przez krajowe mechanizmy prewencji objęte 
są tajemnicą, zaś żadne dane nie mogą zostać opublikowane bez wyraźnej zgody osoby, 
której one dotyczą.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

Biuro Pełnomocnika Terenowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

80-748 Gdańsk 
ul. Chmielna 54/57 

Tel. (+48 58) 76 47 302 
Fax (+48 58) 76 47 303

mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl


Z uwagi na brak opisanej powyżej zgody, wskazane przez Pana Naczelnika 
informacje nie zostały zawarte w raporcie powizytacyjnym z dnia 22 listopada 2018 r., jak 
również nie mogą zostać przekazane odrębnym pismem.

Z  wyrazami szacunku,
Krzysztof Szerkus 

Pełnomocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

w Gdańsku

Pismo niniejsze zostało podpisane elektronicznie.
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W odpowiedzi na pismo nr BPG.573.1.2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku dot. 

otrzymanego raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Policyjnej Izby 

Dziecka (PID) Wydziału Konwojowo - Ochronnego KWP w Gdańsku przeprowadzonej w 

dniu 11 czerwca 2018 roku, poniżej przedstawiam stanowisko dot. przedstawionych zaleceń:

• sprawdzenie nieletnich oraz ich odzieży podczas przyjmowania do PID pod kątem 

ujawnienia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla porządku i 

bezpieczeństwa w izbie, a przede wszystkim samych nieletnich stanowi jedno z 

podstawowych zadań, mających na celu zmniejszenie ryzyka zaistnienia m.in. 

wydarzeń nadzwyczajnych (np. samookaleczeń) oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

policjantów pełniących służbę w PID. Z doświadczenia służby w PID wynika, iż 

zdarzały się przypadki ukrycia przez nieletnich rożnych niebezpiecznych



przedmiotów. Tym samym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, nieletnim po 

przyjęciu do PID zapewnia się ubrania zastępcze, a następnie są oni sprawdzani pod 

kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów (np. ostrza, żyletki, igły itp.), które 

mogą być ukryte np. w bieliźnie. Mając na względzie poszanowanie intymności, 

sprawdzenie nieletniego dokonuje w miarę możliwości policjant tej samej płci 

(policjant z izby lub z jednostki terenowej);

nieletni przed przyjęciem do PID są poddawani badaniom lekarskim zgodnie z § 1 

Rozporządzenia MSW z dnia 13 września w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję na wniosek jednostki dokonującej zatrzymania i jest to 

realizowane poza izbą;

spotkania nieletniego z rodzicami, obrońcą czy pełnomocnikiem mogą odbywać się 

wyłącznie z pomieszczeniu wyposażonym w monitoring wizyjny (bez nagrywania 

dźwięku), ponieważ PID nie posiada pomieszczeń do takich spotkań bez monitoringu. 

Należy wskazać, iż powyższe podyktowane jest przede wszystkim zapewnieniem 

bezpieczeństwa osób uczestniczących w takich czynnościach;

w przypadku prośby nieletniego o umożliwienie przeprowadzenia rozmowy 

telefonicznej z rodzicem/opiekunem (nie dotyczy nieletniego zatrzymanego jako 

sprawcę czynu karalnego, w trakcie wykonywania czynności procesowych), jedyną 

możliwością jest skorzystanie z telefonu dyżurnego PID;

sprawdzenie nieletnich dokonuje się w pomieszczeniu łazienki, gdyż jest to jedyne 

pomieszczenie w PID nie posiadające monitoringu, zapewniające jednocześnie 

intymność osoby sprawdzanej i poszanowanie jego godności;

w zakresie poszerzenia oferty szkoleniowej dla policjantów z PID z zakresu 

komunikacji interpersonalnej, pracy z osobami trudnymi bez wyrządzania im szkody, 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu 

oraz ochrony praw człowieka i zapobiegania przemocy, torturom oraz innych formom 

złego traktowania, zostało skierowane zapotrzebowanie do Wydziału Kadr i Szkolenia 

KWP w Gdańsku celem dalszej realizacji;

sanitariaty pod prysznicem nie są wyposażone w przepierzenie z uwagi na fakt, iż 

nieletni korzystają z łazienki pojedynczo, co jest uwarunkowane względami 

bezpieczeństwa i koniecznością nadzoru nad nieletnimi. Nie mniej jednak podczas 

remontu PID (modernizacja termiczna elewacji, wymiana stolarki okiennej,



termoizolacje fundamentów) zaplanowanego na 2019 rok, problem zostanie wskazany 

do realizacji.

Jednocześnie informuję, iż kopia raportu została w dniu 14 grudnia 2018 roku 

przesłana do Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku, celem zajęcia stanowiska w 

zakresie wskazanym w punkcie 6 (obszar wymagający poprawy), pkt. b (traktowanie przez 

policjantów).
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wyk. kom. Karol Ulerych


