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Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przesłanymi raportami przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, 

dotyczącymi wizytacji pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych (ppdoz), 

zlokalizowanych w Placówkach SG w Terespolu i Bohukałach, poniżej, zgodnie 

z właściwością przedstawiam stanowisko dotyczące zawartych w raportach zaleceń, 

pociągających za sobą skutki finansowe dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 

w Chełmie.

W zakresie dostosowania ppdoz w Terespolu i Bohukałach do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, uprzejmie informuję, iż możliwe do wykonania siłami własnymi 

udogodnienia dla tych osób, zainstalowane zostaną we wskazanych jednostkach do końca 111 

kwartału br. Kompleksowa realizacja przedmiotowych zaleceń, uzależniona będzie 

od uzyskanych na ten cel funduszy oraz możliwości wyłonienia wykonawcy niezbędnych prac 

budowlanych.

Odnosząc się do zalecenia dotyczącego wymiany kamer monitoringu w ppdoz Placówki 

SG w Terespolu, informuję, iż w przedmiotowym pomieszczeniu, na chwilę obecną 

monitorowany jest jedynie korytarz, pokoje dla osób zatrzymanych nie są wyposażone w tego 

rodzaju środki techniczne.



W tym miejscu, zauważyć należy, iż Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków jakim  powinny odpowiadać 

pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób 

zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (t.j. Dz.U.2016.654 7 późn. 

zm.) nie narzuca obowiązku wyposażenia ppdoz w tego rodzaju urządzenia.

W związku z powyższym, zasadność wyposażenia pokoi dla osób zatrzymanych 

we wspomniany monitoring, zostanie rozważona po przeprowadzeniu analizy dotyczącej 

faktycznych potrzeb w tym zakresie oraz możliwości finansowych.

Natomiast, jak ustalono, w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych 

Placówki SG w Bohukałach, zainstalowane są kamery działające w podczerwieni.

Z poważaniem

płk S CZĄCHOR

Wykonano w I egzemplarzu 
Sporz. K. B. tel. 6655049 
Dnia 16.07.2018 r.
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Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo nr KMP.570.10.2018.JZ z dnia 04 lipca 2018 r. dotyczące raportu 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji pomieszczenia 
przeznaczonego dla osób zatrzymanych (ppdoz) Placówki SG w Bohukałach, poniżej 
przedstawiam stanowisko w odniesieniu do zagadnień poruszanych w przedmiotowym 
dokumencie oraz sposób realizacji zaleceń w nim zawartych.

Biorąc pod uwagę zalecenie, dotyczące precyzyjnego wypełniania protokołów 
zatrzymań osób, informuję, iż ww. zagadnienie zostanie objęte cyklem szkoleń 
przeprowadzanych przez funkcjonariuszy referatu ds. przestępstw i wykroczeń. Ponadto, 
zarówno funkcjonariusze zatwierdzający protokoły zatrzymania jak i wyznaczeni do pełnienia 
służby w ppdoz zostali zobligowani do rzetelnego sprawdzania tejże dokumentacji 
procesowej, dodatkowo, wzmożony zostanie nadzór służbowy nad prawidłową realizacją ww. 
zadań

Odnosząc się do zalecenia dotyczącego nierozbierania do naga osób zatrzymanych 
poddawanych szczegółowemu sprawdzeniu przed przyjęciem do ppdoz chciałbym zaznaczyć, 
iż tego typu praktyka nie była stosowana, a wyznaczeni do pełnienia służby w ppdoz 
funkcjonariusze, od dnia 19 sierpnia 2016 r. obowiązani są przeprowadzać oględziny ciała 
i sprawdzenie odzieży osoby osadzanej dwuetapowo, tj. od pasa w górę, a następnie od pasa 
w dół.

Odpowiadając na zalecenie dotyczące wymiany kamer monitoringu, informuję 
iż w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych zainstalowane są kamery 
działające w podczerwieni.

W odniesieniu do zalecenia dotyczącego zapewnienia możliwości kontaktu 
telefonicznego osobie zatrzymanej z adwokatem bez nadzoru funkcjonariuszy, podkreślić 
należy, iż zgodnie z art. 245 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania 
Karnego (t.j. Dz.U.2017.1904 z późn. zm.) „Zatrzymanemu na jego żądanie należy



niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą 
prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że uprawnienie osoby zatrzymanej 
i osadzanej w ppdoz Placówki SG w Bohukałach jest realizowane zgodnie z ww. przepisem, 
tj. rozmowa ww. osoby z adwokatem w obecności funkcjonariusza Straży Granicznej odbywa 
się tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy organ zatrzymujący zastrzegł potrzebe obecności 
funkcjonariusza podczas takiej rozmowy.

W zakresie realizacji zalecenia zawartego w pkt 5 przedmiotowego raportu, 
informuję, iż w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych wywieszone zostały 
listy adwokatów pełniących swój zawód we właściwym miejscowo okręgu.

W odniesieniu do punktu 6 raportu, sporządzony zostanie, zgodnie z właściwością, 
wniosek do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie 
o wykonanie zawartych w nim zaleceń, dotyczących zainstalowania udogodnień dla osób 
z niepełnosprawnością w sanitariacie oraz przynajmniej w jednym pokoju dla osób 
zatrzymanych.

Wyk, w 2 eaz.
Egz. nr 1 -  adresat 
Egz. nr 2 -  a/a 
Wyk/sporz. W. Alty szu k 
Dnia 20.07.2018 r.


