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Z A l . NR
W odpowiedzi na pismo l.dz. KMP.570.26.2019.RK w sprawie raportu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji Tortur z wizytacji Pomieszczenia dia osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 
Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przeprowadzonej w dniu 28 października 2019 r., w nawiązaniu do 
przedstawionych zaleceń informuję:

1. Poddawanie badaniom lekarskim osób zatrzymanych realizowane jest przez policjantów w oparciu o 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań 
lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. Z powyższego aktu prawnego nie wynika obowiązek 
poddawania badaniom lekarskim wszystkich osób zatrzymanych. Wskazane są jednak indywidualne 
przypadki konieczności realizacji takich czynności, które gdy wystąpią przestanki są niezwłocznie 
realizowane.

2. W odniesieniu do zaleceń określonych w pkt. 2, 3, 4, 5 Raportu ... informuję, że policjanci pełniący 
służbę w PdOZ w ramach wykonywanych obowiązków służbowych realizują czynności sprawdzenia 
prewencyjnego osób zatrzymanych na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 9 oraz w sposób określony w art. 15g 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Przydzielone zadania realizują także w myśl § 21 ZARZĄDZENIA 
NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie metod i form wykonywania zadań w 
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia z dnia 7 sierpnia 2012 
r. z którego wynika między innymi, że dyżurny zmiany zobowiązany jest do sprawdzenia osoby 
zatrzymanej, doprowadzonej w celu wytrzeźwienia, skazanej lub tymczasowo aresztowanej: 1) przed 
przyjęciem jej do pomieszczenia, wydaniem, przekazaniem lub zwolnieniem, 2) po opuszczeniu przez 
nią pokoju i po powrocie do niego, 3) przed przeniesieniem jej do innego pokoju, 4) w przypadku 
zaginięcia elementu wyposażenia pomieszczenia, 5) w innych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami 
oraz względami bezpieczeństwa. Nadmieniam jednocześnie, że policjanci realizują sprawdzenie 
prewencyjne w PdOZ w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej oraz 
w zakresie niezbędnym w danych okolicznościach do zrealizowania celu dokonywanej kontroli. Podczas 
sprawdzenia, osoba kontrolowana jest częściowo ubrana. Policjant najpierw sprawdza część odzieży, a 
przed sprawdzeniem kolejnej części umożliwia osobie kontrolowanej włożenie odzieży już sprawdzonej. 
Informuję jednocześnie, że policjanci pełniący służbę w PdOZ zostali ponownie zapoznani z przepisami 
dotyczącymi realizacji kontroli osobistej i sprawdzenia prewencyjnego celem właściwego wykonywania 
zadań służbowych.

3. Policjanci pełniący służbę w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów stosują w codziennej służbie zapisy 
ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. W przypadku 
realizacji zatrzymania osoby środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek stosowany jest 
zgodnie z przepisami określonymi w wymienionej ustawie i w sposób jak najmniej dolegliwy dla osoby 
zatrzymanej.
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4. W odniesieniu do zaleceń określonych w pkt. 7, 8, 9, 10 Raportu ... informuję, że realizacja zatrzymania 
osoby przez podległych policjantów prowadzona jest w granicach obowiązujących przepisów prawa. 
Informuję także, iż uprawnienie zatrzymanego do powiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej 
osoby, o jego zatrzymaniu realizowane jest na podstawie art. 245 § 3 kodeksu postępowania karnego, 
który wskazuje na obowiązek Policji (w przypadku zgłoszenia takiego żądania) niezwłocznego 
powiadomienia takiej osoby. 2 przepisu tego nie wynika uprawnienie dla zatrzymanego, o możliwości 
osobistego informowania osoby o jego zatrzymaniu. Fakt powiadomienia odnotowywany jest w 
protokole zatrzymania zgodnie z procedurą oraz przekazywana jest informacja zwrotna osobie 
zatrzymanej o realizacji jej żądania. Zapewniam, że wszystkie osoby zatrzymane przez podległych 
policjantów są informowane o przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Dodaję również, że w przypadku zatrzymania cudzoziemca nie posługującego się w mowie i 
piśmie językiem polskim każdorazowo wzywany jest tłumacz. Wszystkie dokumenty tłumaczone na 
język zrozumiały dla cudzoziemca są oznaczone podpisem i pieczątką tłumacza.

5. Informuję, że w PdOZ KP Ursynów została uzupełniona i uaktualniona lista adwokatów wykonujących 
zawód na terenie właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz sporządzono listę 
radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. O istnieniu 
powyższych list informowane są osoby zatrzymane i udostępniane w przypadku zgłoszenia takiej chęci.

6. Wystąpiono z pismem do właściwej komórki organizacyjnej Policji o zakup jednorazowych staników 
celem wydawania kobietom zatrzymanym w przypadku odbierania prywatnej bielizny.

7. Funkcjonariusze realizujący czynności służbowe w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych lub 
Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia objęci są planem doskonalenia zawodowego i uczestniczą w 
szkoleniach z zakresu metod i form wykonywania zadań w PdOZ zgodnie z charakterem realizowanych 
obowiązków służbowych. Przyjęto także możliwość rozszerzenia zakresu tematycznego szkoleń o 
zagadnienia związane z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka i prewencji tortur, 
Protokołem stambulskim, komunikacją interpersonalną, sposobami radzenia sobie ze stresem, 
przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu i udzielaniem pierwszej pomocy.

Ponadto z treścią Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z przeprowadzonej wizytacji w dniu 28 
października 2019 roku, w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia z 
siedzibą w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów zapoznani zostali funkcjonariusze realizujący czynności w 
PdOZ jak również kierownictwo jednostki. Zagadnienia przedstawione w raporcie przez Krajowy Mechanizm 
Prewencji omawiane są w toku odpraw służbowych policjantów Komisariatu Policji Warszawa Ursynów.
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W odpowiedzi na przekazany Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Tortur 7 wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia 

Komisariatu Policji Warszawa Ursynów (pismo l.dz. KMP.570.26.2019.RK z dnia 16 stycznia 2020 
roku), zawierajqcy zalecenie zapewnienia środków finansowych na realizację zaleceń, które 

wymagają nakładów finansowych uprzejmie informuję, że powyższe uzależnione jest 

od wysokości środków finansowych, którymi dysponować będzie Komenda Stołeczna Policji 

w ramach budżetu na lata następne.

Odnosząc się do kwestii przekazania informacji w sprawie budowy nowej siedziby 

powyższego Komisariatu, w tym jego zakresu i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac 

budowlanych informuję, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego 

Komisariatu wraz z rozbudową wolnostojącego garażu dla samochodów osobowych, 

infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu.

Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem zmian funkcji 

pomieszczeń i dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w tym p-poż i bhp. Obiekt 

przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych m. in. poprzez:

Ponadto w nowym skrzydle budynku zaprojektowano pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia zwane dalej PDOZ, gdzie znajdować 

się będą:

• podnośnik dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do obiektu,

• dostosowanie sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych,

• montaż windy dostosowanej do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

• pomieszczenia czynności służbowych,

• pokoje dla osób zatrzymanych,

• pomieszczenie socjalne do przygotowywania posiłków,

• sanitariaty, w tym wydzielone dla osób chorych zakaźnie,



• pomieszczenia depozytów, bielizny brudnej i czystej, w tym wydzielone dla osób

chorych zakaźnie.

PDOZ wyposażony zostanie w systemy teleinformatyczne, w tym w system 

alarmowania i systemy przywoławcze oraz monitoring.

Rozpoczęcie robót budowlanych nowej siedziby Komisariatu nastąpiło z dniem 

uzyskania prawomocnej Decyzji Prezydenta m. st. Warszawy udzielającej pozwolenia 

na budowę tj. 2 stycznia 2020 roku.

Natomiast termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na marzec 

2022 roku.
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