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W odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada 2012 r. l.dz. RP0707962-VII- 

720.7/12/DKa w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia 

w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, informuję Panią Dyrektor, iż obecnie 

w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie zakończone zostały prace remontowe związane 

z odmalowaniem ścian w celach, przebudową i adaptacją pomieszczeń znajdujących się 

w PDOZ. W wyniku przeprowadzonych prac, PDOZ w KPP w Iławie zyskał na 

funkcjonalności, jak również poprawiły się warunki pobytu osób umieszczanych w celach.

Odnosząc się do kolejnego zalecenia przedmiotowego raportu informuję, 

iż wykaz instytucji stojących na straży praw i wolności został zamieszczony pod 

regulaminem pobytu osoby w PDOZ na wewnętrznej stronie drzwi celi niezwłocznie po 

otrzymaniu go z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w dniu 13.08.2012r. 

i dlatego nie był zamieszczony w dniu wizytacji tj. 16.07.2012r.

Jeśli chodzi o zalecenie umożliwienia, w pierwszej kolejności, realizowania prawa 

zatrzymanego do powiadomienia o zatrzymaniu osoby trzeciej, bez pośrednictwa 

funkcjonariusza Policji to Kodeks Postępowania Karnego nie precyzuje sposobu 

dokonywania tej czynności. Ze względu na możliwość przekazania podczas rozmowy 

zatrzymanego z inną osobą informacji ważnych dla toczącego się postępowania, które to



informacje mogłyby zakłócić prawidłowy dalszy jego tok, realizacje prawa do 

powiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub osoby wskazanej pozostanie realizowana 

na obecnym poziomie tj. przez funkcjonariuszy Policji, którzy dokonali zatrzymania lub 

przez Dyżurnego jednostki.

Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych wraz z rezerwą kadrową stanowiska kierowania 

objęci są systematycznymi comiesięcznymi szkoleniami, których celem jest podnoszenie 

umiejętności w zakresie pracy z osobami zatrzymanymi oraz stosowaniem środków 

przymusu bezpośredniego. Ponadto funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych wraz z rezerwą 

kadrową zgłoszeni są na szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

organizowanej przez KGP w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Utworzenia rejestru stosowania środków przymusu bezpośredniego nie jest 

wymagane ponieważ nie wynika to bezpośrednio z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

17.09.1990r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobu użycia przez 

policjantów środków przymusu bezpośredniego. Każde użycie ŚPB zostaje 

udokumentowane w Książce Przebiegu Służby.

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych są na bieżąco sprzątane i wentylowane, 

a w okresie letnim dodatkowo okna w celach są uchylone.

W dniu 15.10.2012r. sporządzony został raport do Komendanta Powiatowego Policji 

w Iławie w którym odnotowano zabrudzenia i zniszczenie materacy wnosząc jednocześnie 

o dokonanie gruntowanego ich wyczyszczenia bądź zakupu nowych w wyniku czego 

materace zostały wymienione na inne, już używane, ale znajdujące się w lepszym stanie. 

Jednocześnie informuję, że Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Olsztynie jest 

w trakcie realizacji zamówienia na pokrowce na materace dla PDOZ w KPP w Iławie. 

Powyższe zamówienie zostało złożone w dniu 12 listopada 2012r.

W pokojach dla zatrzymanych znajdują się drewniane skrzynie, przymocowane do 

podłogi, które umożliwiają siedzenie przy stoliku podczas spożywania posiłków. 

Doposażenie pokojów dodatkowo w ławy lub taborety, które na stałe zostałyby 

przymocowane do podłogi w znacznej mierze utrudniłoby poruszanie się po niej.

Po remoncie części, gdzie znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych 

Komenda Powiatowa Policji w Iławie nie będzie posiadała gabinetu lekarskiego. Wszelkie 

badania osób będą wykonywane w Szpitalu Powiatowym w Iławie, a w nagłych przypadkach 

we wskazanych pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Iławie z zachowaniem 

zasad poszanowania godności i zapewnienia intymności.



Odnosząc się do kolejnego zalecenia, informuję Panią Dyrektor, iż sposób 

wypełniania protokołów zatrzymań jest przypominany na każdym szkoleniu organizowanym 

dla funkcjonariuszy realizujących doprowadzenia osób. Ponadto policjantom przypomina się 

również o zwracaniu uwagi na wpisywanie przez lekarzy godziny badania lekarskiego 

zatrzymanego.

W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych zamontowane są po dwa okna

o wymiarach 1,55 m x 0,95 m co stanowi prawie 50% powierzchni pokoju czyli 

czterokrotnie więcej niż jest to określone w rozporządzeniu. W porze nocnej włączone jest 

światło w postaci żarówki o mocy 75 W, która zamontowana jest we wnęce ściany przy 

suficie, a dodatkowo osłonięta jest ona siatką stalową. Światło z żarówek nie pada 

bezpośrednio na miejsca do spania osadzonych, a ich moc w naszej opinii jest optymalna do 

prawidłowego dozoru osób osadzonych w porze nocnej.

Wszystkie przeterminowane medykamenty, które znajdowały się w apteczce zostały 

zutylizowane.

Należy nadmienić również, że Komendant Powiatowy Policji w Iławie 

insp. Krzysztof Konert w dniu 5.11.2012r. wydał Decyzję nr 45/2012 w sprawie trybu 

sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem i doprowadzeniem osoby 

w celu wytrzeźwienia oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji związanej 

z pobytem w PDOZ osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. W Decyzji 

tej zobowiązał wszystkich policjantów KPP w Iławie do poszanowania intymności i godności 

osobistej w trakcie kontroli osobistej tub czynności przeszukania osoby poprzez 

przeprowadzanie jej w oddzielnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób 

trzecich, jak również zostały określone zasady postępowania policjantów przy zatrzymywaniu 

osób.
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W  odpowiedzi na pismo Kn-2921/2012 w sprawie ustosunkowania się 
do zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji informuję, 
iż obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie zakończone zostały prace 
remontowe związane z odmalowaniem ścian w celach, przebudową i adaptacją 
pomieszczeń znajdujących się w PDOZ. W wyniku przeprowadzonych prac, PDOZ 
KPP Iława zyskał na funkcjonalności, jak tównież poprawiły się warunki pobytu osób 
umieszczanych w celach.

Odnosząc się do kolejnego zalecenia przedmiotowego raportu informuję, 
iż wykaz instytucji stojących na straży praw i wolności został zamieszczony pod 
regulaminem pobytu osoby w PDOZ na wewnętrznej stronie drzwi celi niezwłocznie 
po otrzymaniu go z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w dniu 13.08.2012r. 
i dlatego nie był zamieszczony w dniu wizytacji tj. 16.07.2012r.

Jeśli chodzi o zalecenie umożliwienia, w pierwszej kolejności, realizowania 
prawa zatrzymanego do powiadomienia o zatrzymaniu osoby trzeciej, bez 
pośrednictwa funkcjonariusza Policji to Kodeks Postępowania Karnego nie 
precyzuje sposobu dokonywania tej czynności. Ze względu na możliwość 
przekazania podczas rozmowy zatrzymanego z mną osobą informacji ważnych dla 
toczącego się postępowania, które to informacje mogłyby zakłócić prawidłowy 
dalszy jego tok, realizacje prawa do powiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej 
lub osoby wskazanej pozostanie realizowana na obecnym poziomie tj. przez 
funkcjonariuszy Policji, którzy dokonali zatrzymania tub przez dyżurnego jednostki.

Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych wraz z rezerwą kadrową stanowiska 
kierowania objęci są systematycznymi comiesięcznymi szkoleniami, których celem 
jest podnoszenie umiejętności w zakresie pracy z osobami zatrzymanymi oraz 
stosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Ponadto Funkcjonariusze 
Zespołu Dyżurnych wraz z rezerwą kadrową zgłoszeni są na szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanej przez KGP w ramach programu 
operacyjnego „Kapitał Ludzki” .

Utworzenia rejestru stosowania środków przymusu bezpośredniego nie jest 
wymagane ponieważ nie wynika to bezpośrednio z Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17.09.1990r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobu 
użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. Każde użyciu ŚPB 
zostaje udokumentowane w Książce Przebiegu Służby.

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych są na bieżąco sprzątane 
i wentylowane a w okresie letnim dodatkowo okna w celach są uchylone.

W dniu 15.10.2012r. sporządzony został raport do Komendanta Powiatowego 
Policji w Iławie w którym odnotowano zabrudzenia i zniszczenie materacy wnosząc 
jednocześnie o dokonanie gruntowanego ich wyczyszczenia bądź zakupu nowych 
w wyniku czego materace zostały wymienione na inne, już używane ale znajdujące 
się w lepszym stanie.



W  pokojach dla zatrzymanych znajdują się drewniane skrzynie, 
przymocowane do podłogi, które umożliwiają siedzenie przy stoliku podczas 
spożywania posiłków. Doposażenie pokojów dodatkowo w ławy łub taborety, które 
na stałe zostałyby przymocowane do podłogi w znacznej mierze utrudniłoby 
poruszanie się po niej.

Po remoncie części gdzie znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych 
Komenda Powiatowa Policji w iławie nie będzie posiadała gabinetu lekarskiego. 
Wszelkie badania osób będą wykonywane w Szpitalu Powiatowym w łławie 
a w nagłych przypadkach we wskazanych pomieszczeniach Komendy Powiatowej 
Policji w Iławie z zachowaniem zasad poszanowania godności i zapewnienia 
intymności.

Odnosząc się do kolejnego zalecenia informuję, iż sposób wypełniania 
protokołów zatrzymań jest przypominany na każdym szkoleniu organizowanym dla 
funkcjonariuszy realizujących doprowadzenia osób. Ponadto policjantom 
przypomina się również o zwracaniu uwagi na wpisywanie przez lekarzy godziny 
badania lekarskiego zatrzymanego.

W  pomieszczeniach dla osób zatrzymanych zamontowane są po dwa okna 
o wymiarach 1,55 m x 0,95 m co stanowi prawie 50% powierzchni pokoju czyli 
czterokrotnie więcej niż jest to określone w rozporządzeniu. W porze nocnej 
włączone jest światło (żarówka o mocy75W), które zamontowane jest we wnęce 
ściany przy suficie a dodatkowo osłonięte są siatką stalową. Światło z żarówek nie 
pada bezpośrednio na miejsca do spania osądzonych a ich moc w naszej opinii jest 
optymalny do prawidłowego dozoru osób osadzonych w porze nocnej.

Wszystkie przeterminowane medykamenty, które znajdowały się w apteczce 
zostały zutylizowane.

Należy nadmienić również, że Komendant Powiatowy Policji w Iławie 
insp. Krzysztof Konert w dniu 5.11.2012r. wydał Decyzję nr 45/2012 w sprawie trybu 
sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem i doprowadzeniem osoby 
w celu wytrzeźwienia oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji 
związanej z pobytem w PDOZ osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia. W Decyzji tej zobowiązał wszystkich policjantów KPP w Iławie 
do poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie kontroli osobistej lub 
czynności przeszukania osoby poprzez przeprowadzanie je j w oddzielnym 
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich jak również zostały 
określone zasady postępowania policjantów przy zatrzymywaniu osób.

opr. asp. L. Rajkowski
orygil

KOMENDANT# WY POLICJI

ysztof Konert
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Uprzejmie dziękuje za odpowiedź z dnia 21 listopada 2012 r. (K n-3161/2909/2012) 

w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 

Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w Komendzie

dotyczących kwestii wyposażenia pokoi dla zatrzymanych, pozwalam sobie ponownie 

zwrócić się do Pana Komendanta.

W nadesłanej odpowiedzi insp. Adam Kołodziejski - I Zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wskazał, że cyt.: ,.W pokojach dla zatrzymanych 

znajdują się drewniane skrzynie, przymocowane do podłogi, które umożliwiają siedzenie 

przy stoliku podczas spożywania posiłków. Doposażenie pokojów dodatkowo w ławy lub 

taborety, które na stałe zostałyby przymocowane do podłogi w znacznej mierze utrudniłoby 

poruszanie się po niej’\  Krajowy Mechanizm Prewencji zdaje sobie sprawę, iż dostawienie 

dodatkowych mebli do pokoi dla zatrzymanych zmniejszy powierzchnię wolną w tychże 

pomieszczeniach, co może utrudnić poruszanie się po nich. Należy jednakże podkreślić, 

iż wymóg wyposażenia pokoi w taborety lub ławy wynika wprost z 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

Powiatowej Policji w Iławie (dalej: PdOZ). W związku z pojawieniem się wątpliwości



z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r., poz. 638) - § 8. ł. Pokój dla osób 

zatrzymanych łub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć:

7) w wyposażeniu jednoosobowe prycze łub materace wolno leżące, pokryte zmywalną 

tkaniną, oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub 

ściany.

W związku z powyższym KMP podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i zaleca 

wyposażenie pokoi dla zatrzymanych zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Na podstawie art. 22 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej 

sprawie oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości.

(...)

DYREKTOR ZESPOŁU

Do wiadomości:

1. insp. Krzysztof Konert
Komendant Powiatowy Policji 
ul. Wiejska 4, 14-200 Iława.

" \V ł4 .C M  M b r
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W odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2012 r. l.dz. RPO-707962-VII- 
720.7/12/KG w sprawie zalecenia zawartego w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu 
Wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie dotyczącego doposażenia pokoi 
pomieszczenia w taborety lub lawy do siedzenia, informuję Panią Dyrektor, iż Komenda 
Powiatowa Policji w Iławie przy najbliższej modernizacji, bądź remoncie PdOZ podejmie 
działania mające na celu doposażenie pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w taborety przeznaczone dla osób przebywających 
w w/w pomieszczeniu.

Podkreślić należy jednocześnie, że warunki bytowe osób umieszczanych 
w pokojach PdOZ w KPP w Iławie pozwalają na chwilę obecną z należytą swobodą
i bez skrępowania na spożywanie posiłków przez zatrzymanych. Niemniej jednak z uwagi na 
istniejące uregulowania prawne w zakresie wyposażenia pomieszczeń PdOZ określone 
w Rozporządzeniu 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, zalecenia Krajowego 
Mechanizmu Prewencji zostaną uwzględnione i wykorzystane w przyszłości.
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Uprzejmie dziękuje za odpowiedź z dnia 16 stycznia 2013 r. (K n-212/12/2013) 

w sprawie realizacji zalecenia zawartego w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia 

w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie (dalej: PdOZ) dotyczącego wyposażenia pokoi 

dla zatrzymanych. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, zalecenie KMP 

tj. doposażenie pokoi dla zatrzymanych w taborety lub ławy do siedzenia, zostanie 

uwzględnione i wykorzystane w przyszłości, przy najbliższej modernizacji bądź remoncie

Na podstawie art. 22 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192), zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie 

terminu realizacji wskazanego zalecenia.

PdOZ.

T '- z f . o ? . Marcin M azur
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Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich
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1Ł ( f

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2013 r. I.dz. RPO-707962-VII- 

720.7/12/KG w sprawie zalecenia zawartego w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu 

Wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie dotyczącego doposażenia pokoi 

pomieszczenia w taborety lub lawy do siedzenia, informuję Pana Dyrektora, iż realizacja 

przedmiotowego zalecenia nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku.

Kołodziejski


