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W odpowiedzi na rekomendację RPO-672824-VII-720.6/ll/PK, wydaną przez Krajowy
Mechanizm Prewencji po przeprowadzeniu wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy informuję, że w celu
wyeliminowania stwierdzonych uchybień podjęto czynności zmierzające do ich usunięcia.

W odniesieniu do realizacji wniosku dotyczącego przeszkolenia pracowników PdOZ z
zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego
wystąpiła nieścisłość polegająca na częstotliwości prowadzonych szkoleń. W związku z faktem, że
obecny podczas kontroli Kierownik PdOZ funkcję kierowniczą sprawował do niedawna nie
przedstawił pełnej dokumentacji szkoleń, które w rzeczywistości odbywają się nie tylko podczas
szkoleń prowadzonych w trakcie kursów ale również w jednostce macierzystej. Tym niemniej
szkolenie z przedmiotowego zakresu odbędzie się w sierpniu br. W szkoleniu udział wezmą poza
wykwalifikowanymi przedstawicielami Policji również wolontariusze z Maltańskiej Służby
Medycznej.

W celu umożliwienia osobom zatrzymanym palenia wyrobów tytoniowych zgodnie z § 4
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 201 Ir. w powyższej
sprawie podjęto działania mające na celu pozyskanie środków finansowych niezbędnych do
utworzenia pomieszczenia spełniającego wymogi sanitarne, w którym możliwe będzie palenie
wyrobów tytoniowych.

Ponadto niezwłocznie po zapoznaniu się z ujawnionymi nieprawidłowościami dotyczącymi
monitorowania cel, w których osadzane są osoby zatrzymane zlecono firmie obsługującej
monitoring wizyjny dokonanie zmian kąta widzenia kamer monitorujących pomieszczenia PdOZ,
w sposób uniemożliwiający obserwację intymnych części ciała zatrzymanych.

Regulamin obowiązujący w PdOZ został umieszczony na każdych drzwiach wewnątrz cel.
Powyższy sposób umożliwia swobodne zapoznanie się z jego treścią przez przebywające w celi
osoby.
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