
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
W BYDGOSZCZY

RPW/65072/2016 P 
Data:2016-10-27

W K 0 .0 9 3 .5 .2 0 1 6 .T L Bydgoszcz, 2016 PAŹ. 2 0

Pani
Karolina Goral2016 -10̂  2 7

ZAŁ. NR
Radca
Krajowego Mechanizmu Prewencji 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo L.dz. KMP.570.3.2016.KG z dnia 
10 października 2016 r. informuję, iż w związku z rekomendacjami 
zawartymi w „Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim -  
L.dz. KMP.570.3.2016.MF z dnia 08.04.2016r.” podjęto następujące 
czynności w zakresie poniższych zaleceń:

1. odstąpienia od rozbierania podczas przeprowadzania czynności
sprawdzenia osoby zatrzymanej przed jej umieszczeniem w Izbie;

W Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim czynność 
sprawdzenia odzieży i ciała osób przyjmowanych do PdOZ polega na 
każdorazowej lustracji odzieży i ciała łącznie z miejscami intymnymi 
zakrytymi przez bieliznę. Czynność ta podejmowana jest z uwagi na 
konieczność zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa zarówno osobie 
umieszczanej, jaki i innym osobom przebywającym w pomieszczeniu. 
Policjanci realizując powyższą czynność działają z poszanowaniem 
intymności i godności ludzkiej.

Kwestia sprawdzenia osoby przed jej przyjęciem do PdOZ została 
poruszona przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji w piśmie L.dz. EK-5014/3848/15 z dnia 31 lipca 2015 roku 
skierowanym do Komendantów Wojewódzkich Policji, w którym odniesiono 
się do treści podnoszonych w „Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2014”. 
Wskazano w nim, iż „[...] przyjęty tryb wykonywania czynności sprawdzenia 
odzieży i ciała osób przyjmowanych do pomieszczenia, polegający na 
każdorazowej lustracji ciała osoby przyjmowanej lub przebywającej w PdOZ,



łącznie z miejscami intymnymi zakrytymi przez bieliznę, w ocenie BPiRD KGP 
jest prawidłowy”. Dodatkowo w sporządzonej przez Wydział Konwojowy 
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP „Informacji dotyczącej 
funkcjonowania w 2014 roku pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych 
pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka -  Warszawa, 
kwiecień 2015 rok„ wskazano na zasadność powyższego trybu postępowania: 
„Należy zauważyć, iż z pragmatyki pełnienia służby w PdOZ wynika, 
że zdarzają się przypadki ukrywania przez osoby przyjmowane i umieszczane 
w pomieszczeniach, niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić 
zagrożenie dla zdrowia a nawet życia, zarówno ich samych jak też innych 
osób. Przedmioty te są ukrywane zarówno w odzieży, jak też na ciele 
w miejscach intymnych oraz w naturalnych otworach ciała. Sprawdzenie 
osoby ręcznym detektorem metali nie zawsze przynosi oczekiwany rezultat 
ponieważ małe, często wykonane ze stopów różnych metali elementy 
nie są sygnalizowane przez urządzenie”.

2. rozważenia możliwości poddawania badaniom lekarskim wszystkich
zatrzymanych przed ich umieszczeniem w PdOZ;

W KPP w Aleksandrowie Kujawskim badaniu lekarskiemu poddawane 
są osoby zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 13 września 2012 roku 
w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję oraz wszystkie 
osoby doprowadzone do PdOZ celem wytrzeźwienia, co jest zgodne 
z „Regulaminem pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku 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.

Stanowisko w kwestii badań lekarskich osób zatrzymanych było 
zajmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w piśmie L.dz. DN- 
NKSPP-0744-9/2013/KiK z dnia 23 sierpnia 2013 roku Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych skierowanym do Zastępcy 
Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Policję -  choćby w ww. piśmie L.dz. 
EK-5014/3848/15 z dnia 31 lipca 2015 roku Biura Prewencji i Ruchu 
Drogowego KGP do Komendantów Wojewódzkich Policji, w którym 
przypomniano, że „[...] zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma 
obligatoryjności przeprowadzania badania lekarskiego osób zatrzymanych 
będących w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, jednakże 
taki obowiązek istnieje w sytuacji doprowadzenia osoby w celu 
wytrzeźwienia ”.



3. przeprowadzania badań lekarskich w warunkach zapewniających 
poszanowanie godności i prywatności osoby zatrzymanej;

Z uwagi na fakt, iż wszystkie pokoje dla osób zatrzymanych w PdOZ KPP 
w Aleksandrowie Kujawskim wyposażone są w system monitoringu 
wizyjnego, a nie ma możliwości wygospodarowania ihnej niemonitorowanej 
przestrzeni do przeprowadzania badań lekarskich, pomieszczenie zostało 
doposażone w parawan.

4. wyeliminowania obecności funkcjonariusza podczas badania lekarskiego, 
chyba, że lekarz lub pracownik medyczny zgłosi takie żądanie;

Obecnie w KPP w Aleksandrowie Kujawskim, co do zasady, 
funkcjonariusze nie biorą udziału w badaniu lekarskim osób umieszczonych 
w pomieszczeniu. Decyzję o ich ewentualnym uczestnictwie podejmuje 
lekarz wykonujący badanie, co jest zgodne z § 4 ust. 2 Rozporządzenia 
MSW z dnia 13 września 2012 roku w sprawie badań lekarskich osób 
zatrzymanych przez Policję. Przedmiotową decyzję lekarz podejmuje 
po wcześniejszych ustaleniach z funkcjonariuszem, w trakcie których 
przekazywane są informacje o zachowaniu osoby oraz ustalany jest 
bezpieczny przebieg badania.

5. wyposażenia PdOZ w biustonosze jednorazowe;

Pomieszczenie dla osób zatrzymanych KPP w Aleksandrowie Kujawskim 
zostało doposażone w biustonosze jednorazowe.

Nadmienić należy, iż Wydział Konwojowy KWP w Bydgoszczy pozyskał 
biustonosze jednorazowego użytku wykonane z fizeliny, które następnie 
rozdysponował pomiędzy PdOZ znajdujące się na terenie garnizonu kujawsko 
-  pomorskiego oraz PID. Stanowisko w powyższej kwestii zajęła również 
Komenda Główna Policji wskazując w ww. piśmie L.dz. EK-5014/3848/15 
z dnia 31 lipca 2015 roku Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP 
do Komendantów Wojewódzkich Policji, iż „[...] każdy przypadek odebrania 
odzieży i bielizny, zwłaszcza kobietom, traktowany powinien 
być indywidualnie i uzależniony wyłącznie koniecznością dbania o zdrowie 
i życie osób pozostających w dyspozycji Policji. Wobec powyższego pod 
rozwagę poddaję pomysł dotyczący rozważenia możliwości zakupu 
biustonoszy jednorazowego użytku wykonanych z fizeliny, które byłyby 
wydawane w przypadku konieczności odebrania biustonosza posiadanego 
przez zatrzymaną kobietę”.

6. i 11. umieszczenie kopii regulaminu oraz wykazu instytucji stojących 
na straży praw człowieka w każdym pokoju dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;



W każdym pokoju pomieszczenia dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji 
w Aleksandrowie Kujawskim umieszczono kopię regulaminu pobytu oraz 
wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka.

7. pilnowania, aby dokumentacja prowadzona przez funkcjonariuszy była 
wypełniana precyzyjnie, w tym odbierane były podpisy osób osadzanych 
w PdOZ w karcie zapoznania z regulaminem;

Celem wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości w przyszłości 
Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązał 
kierowników komórek organizacyjnych Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego KPP w Aleksandrowie Kujawskim do zwiększenia nadzoru 
nad dokumentacją prowadzoną w PdOZ.

8. realizacja uprawnienia osoby zatrzymanej wyrażonego w art. 245 § 2 kpk;

W KPP w Aleksandrowie Kujawskim realizowane są uprawnienia osoby 
zatrzymanej wynikające z art. 245 § 2 kpk. Stwierdzone przez 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji przypadek wynikał 
z nieudokumentowania realizacji powyższego uprawnienia w treści 
protokołu zatrzymania osoby, a nie z braku jego realizacji. W związku 
z powyższym Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie zobowiązał 
kierowników komórek organizacyjnych Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego KPP w Aleksandrowie Kujawskim do zwiększenia nadzoru nad 
dokumentacją prowadzoną w PdOZ.

9. zwiększenie do co najmniej dwóch, liczby funkcjonariuszy Policji 
pełniących służbę w PdOZ, w przypadku gdy w izbie przebywa więcej niż 
jeden zatrzymany;

W pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, 
w miarę posiadanych możliwości oraz zaistniałych potrzeb zwiększana jest 
obsada służby. Dzieje się tak w przypadku, gdy w pomieszczeniu przebywają 
osoby, które w związku ze swoim zachowaniem, bądź charakterem 
popełnionego czynu mogą zwiększać prawdopodobieństwo zaistnienia 
zdarzeń niepożądanych.

Należy zaznaczyć, iż stanowisko w kwestii liczby funkcjonariuszy 
kierowanych do pełnienia służby w PdOZ zostało zajęte przez Biuro Prewencji 
i Ruchu Drogowego KGP w piśmie L.dz. EK-5014/3848/15 z dnia 31 lipca 
2015 roku skierowanym do Komendantów Wojewódzkich Policji, w którym 
wskazano: „Kontynuując analizę sformułowanych w treści przedmiotowego 
Raportu (...) uwag, po raz kolejny wyartykułowany został brak należytej 
obsady w PdOZ. Osoby przeprowadzające wizytację zwróciły uwagę na



zagrożenia związane z pełnieniem jednoosobowej służby w PdOZ szczególnie 
w sytuacji, gdy przebywa tam więcej niż jeden zatrzymany. Tym samym, 
istotnym wydaje się wskazanie, iż przepisy zarządzenia nr 130 KGP z dnia 
7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań 
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP poz. 42, z poźn. zm.) określają jedynie niezbędne 
minimum, jakie musi być spełnione dla zapewnienia służby ochronnej w PdOZ 
i nie zabraniają, aby służbę w pomieszczeniu pełnił więcej niż jeden 
policjant”. Warto również w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z § 13 ust. 
1 Zarządzenia nr 130 KGP z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie metod 
i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia „Policjant pełniący służbę 
w pomieszczeniu może umożliwić przebuwanie poza pokojem osobu 
umieszczonej W pomieszczeniu iedunie w uzasadnionuch przupadkach oraz 
gdy poza pokojami nie przebywa inna taka osoba /.../”.

10. realizacja szkoleń dla funkcjonariuszy w zakresie pracy z osobami 
trudnymi bez wyrządzania im krzywdy, umiejętności radzenia sobie 
ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, komunikacji 
interpersonalnej;

Część funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ KPP w Aleksandrowie 
Kujawskim brało udział w organizowanych przez Sekcję Psychologów KWP 
w Bydgoszczy warsztatach, w których poruszono m.in. kwestie z zakresu 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej jak 
i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

12. załączanie do protokołów zatrzymań, zaświadczeń lekarskich 
stwierdzających brak przeciwwskazań medycznych do przebywania w PdOZ 
oraz przeprowadzonych badań lekarskich;

W KPP w Aleksandrowie Kujawskim w przypadku konieczności 
przeprowadzenia badania lekarskiego stosowne zaświadczenie dołączane jest 
do całości dokumentacji dotyczącej danej osoby. W związku ze stwierdzeniem 
przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji przypadków 
niedołączenia przedmiotowych zaświadczeń, Komendant Powiatowy Policji 
w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązał kierowników komórek 
organizacyjnych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP 
w Aleksandrowie Kujawskim do zwiększenia nadzoru nad dokumentacją 
prowadzoną w PdOZ.



13. nadzorowanie lekarzy, aby stosowali oni druki zaświadczenia lekarskiego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

W ramach codziennych odpraw do służby uczula się policjantów KPP 
w Aleksandrowie Kujawskim, realizujących zatrzymania i doprowadzenia 
osób do PdOZ, aby zwracali baczniejszą uwagę czy lekarze stosują druki 
zaświadczenia lekarskiego zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
w tym zakresie.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7,85-090 Bydgoszcz 

tel. (52) 525 5010 fax (52) 525 5017 
komendant@bg.policja.gov.pl
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BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
ul. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma KMP.570.3.2016.KG dotyczącego 
Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z 
wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w 
Aleksandrowie Kujawskim , przedkładam informację dotyczących 
realizacji zaleceń zawartych w raporcie powizytacyjnym:
1. Czynność sprawdzania odzieży i ciała osób przyjmowanych do 
PDOZ polega na każdorazowej lustracji odzieży i ciała łącznie z 
miejscami intymnymi zakrytymi przez bieliznę z poszanowaniem 
intymności i godności ludzkiej w aspekcie zapewnienia 
optymalnego bezpieczeństwa osobie umieszczanej w Pomieszczeniu 
dla Osób zatzrymanych.
2.Każda osoba zatrzymana do wytrzeźwienia jest poddawana 
badaniom lekarskim przed osadzeniem w PDOZ.
3. Badania lekarskie w pomieszczeniu PDOZ jak i placówkach 
zdrowia na terenie powiatu aleksandrowskiego przeprowadzane są 
w warunkach zapewniających poszanowanie godności i prywatności 
osoby zatrzymanej.
4.W miarę możliwości eliminujemy obecność funkcjonariusza 
podczas przeprowadzania badania lekarskiego / uzależnione to 
jest od zachowania osoby zatrzymanej i charakteru popełnionego 
przez niego czynu karalnego / chyba że lekarz zgłosi takie 
żądanie /.
5. Pomieszczenie dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej 
Policji w Aleksandrowie Kujawskim zostało wyposażone w 
biustonosze jednorazowe, jak i parawan do przeprowadzania badań 
lekarskich w pokoju Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych z 
zachowaniem poszanowania godności i prywatności osobie której 
udzielana jest pomoc medyczna.
6.W każdym pokoju PDOZ umieszczono kopie regulaminu oraz wykazy 
instytucji stojących na straży praw człowieka.
7.Zwiększono nadzór kierowników komórek organizacyjnych 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Aleksandrowie 
Kujawskim nad dokumentacją prowadzaną w PDOZ.
8.Realizowane są uprawnienia osoby zatrzymanej zgodnie z art 
245par2kpk



9. W miarę posiadanych możliwości zwiększana jest obsada 
pełnionej służby w PDOZ przez dwóch policjantów w przypadku gdy 
w PDOZ przebywa więcej niż jeden zatrzymany.
10.Policjanci pełniący służbę ochronna w PDOZ KPP Aleksandrów 
Kujawski brali udział w szkoleniach organizowanych przez Zespół 
Psychologów z KWP Bydgoszcz w zakresie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem , komunikacji interpersonalnej jaki 
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
UDo każdego protokołu zatrzymania dołączane jest zaświadczenie 
lekarskie o brakiem przeciwwskazań medycznych do pobytu osoby 
zatrzymanej w PDOZ.
12. W ramach codziennych odpraw do służby uczulono policjantów 
realizujących doprowadzenia , zatrzymania osób w PDOZ aby 
lekarze sporządzali druki zaświadczenia lekarskiego zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

p. o. Komendanta Powiatowego Policji 
w Aleksandrowie Kujawskim

Wyk w 2-ch egz
Egz.nr 1- adresat 
Egz.nr 2 -  a/a

komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie kujawskim 
ul. Wojska Polskiego 15.87-700 Aleksandrów Kujawski 

’ Id. (54) 23! 82 05 fax (54) 23 i 82 25 
koniwidanui/ialcksaiulrow. kujawsko-pomorska.poi icja.gov.pl


