
Skierniewice, dn. 9 stycznia 2015 roku 

"E-5111/27/14 

Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
ul. Al. Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa 

Odnosząc się do zaleceń i uwag wskazanych w Raporcie przedstawicieli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji 
w Skierniewicach, z dnia 15 grudnia 2014 roku KMP.570.46.2014.MKu , uprzejmie 
informuję co następuje: 

1. podjęto działania związane ze zorganizowaniem w roku 2015 szkoleń dla 
policjantów pełniącego służbę w PdOZ ukierunkowanych na rozwijanie 
umiejętności interpersonalnych, pracę z trudnymi osobami, w różnym stanie 
fizycznym i psychicznym oraz radzenia sobie ze stresem i agresją. Szkolenia 
przeprowadzą psychologowie z KWP w Łodzi. 
Ponadto informuję, że jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ 
przeszedł przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Przeszkolenie pozostałych policjantów w tym zakresie 
będzie na bieżąco realizowane w przypadku organizowania tego typu szkoleń. 

2. Jako praktykę wprowadzono sprawdzenie osób zatrzymanych przed 
osadzeniem - niezależnie od płci - w odrębnym pomieszczeniu gwarantującym 
intymność w przypadku potrzeby rozebrania się osoby do bielizny. 
Pomieszczenie to zostało wyposażone w dywanik. 

3. W KMP Skierniewice z zasady nie odbiera się bielizny osobistej do depozytu. 
Jedyny przypadek dotyczy odbierania biustonoszy, które mają w swym 
wykończeniu elementy niebezpieczne - usztywnienia plastikowe, bądź 
metalowe - które w określonych sytuacjach, mogą stanowić zagrożenie dla 
porządku lub bezpieczeństwa, tak osób współosadzonych, jak i samej osoby 
zatrzymanej. Elementy te, po ich wyjęciu z biustonosza, a tym bardziej 
przełamaniu, ukruszeniu, ukręceniu mają ostre krawędzie. Wtedy stanowią już 
przedmiot, określony § 5 ust. lpkt. 2c Regulaminu PdOZ, który powinien być 
przekazany do depozytu, gdyż priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom przebywającym w PdOZ. 



4. Utrwaloną praktyką jest, że w każdym przypadku zatrzymania lub 
doprowadzania osoby do wytrzeźwienia, posiadającej widoczne obrażenia, 
policjanci sporządzają stosowną notatkę z opisem obrażeń i źródłem ich 
pochodzenia, którą dołączają do protokołu zatrzymania osoby. 
Odnosząc się do obrażeń zatrzymanego w PdOZ (dane osobowe usunięto) i braku 
notatki dokumentującej obrażenia i okoliczności ich powstania, wyjaśniam, że 
w chwili wizytacji PdOZ przez przedstawicieli KMP , stosowna dokumentacja 
w tym zakresie znajdowała się w całości materiałów procesowych 
przekazanych do Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego, albowiem 
(dane osobowe usunięto) był zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa. Kserokopie notatek niezwłocznie załączono do dokumentacji 
zatrzymanego. Ponadto dokonano sprawdzeń zapisów monitoringu i rozpytania 
policjantów biorących udział w czynnościach z zatrzymanym. 
Przeprowadzone czynności nie wykazały nieprawidłowości związanych z 
zatrzymaniem (dane osobowe usunięto). 

5. W zakresie prawa do informacji chcę zauważyć, że co prawda PdOZ nie 
dysponował listą adwokatów, ale listą taką dysponuje służba dyżurna KMP 
Skierniewice oraz policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego i 
każdorazowo, jeżeli tylko osoba zatrzymana wyrażała życzenie skorzystania z 
pomocy adwokata, umożliwiano jej korzystać z tego prawa. Niemniej jednak 
po sugestii przedstawicieli KMP, spis adwokatów wykonujących zawód w 
okręgu łódzkim znajduje się już także u dyżurnego PdOZ. 
Policjanci KMP Skierniewice realizują również obowiązek powiadamiania o 
zatrzymaniu osoby trzeciej wskazanej przez osobę zatrzymaną co 
odnotowywane jest w protokole zatrzymania. 

6. Z zatrzymanymi cudzoziemcami z zasady czynności służbowe i procesowe 
wykonywane są w obecności tłumaczy, chyba że znają oni język polski. Nie 
ma możliwości technicznych, aby tłumacz brał udział w czynnościach 
administracyjnych związanych z osadzeniem cudzoziemca po jego 
zatrzymaniu. Oczekiwanie na przybycie tłumacza, a czasami ustalenie 
tłumacza np. języka mongolskiego zajmuje kilka godzin, co uniemożliwiłoby 
sprawne wykonanie czynności związanych z osadzeniem osoby zatrzymanej. 
Wprowadzono do stałej praktyki obowiązek odnotowywania w dokumentach z 
zatrzymania cudzoziemca informacji: czy zatrzymany posługuje się językiem 
polskim, czy w czynnościach uczestniczył tłumacz. 

7. Osoby zatrzymane przez Policję są badane przez lekarza zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 września 2012r. w 
sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. Niemniej jednak 
w KMP Skierniewice przyjęto zasadę, że w przypadku zatrzymania osoby na 
podstawie art.244 kpk , która jest nietrzeźwa, również jest ona poddawana 
badaniu lekarskiemu. 



Zgodnie z Regulaminem pobytu osób w PdOZ lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z 4.06.2012r. 
obligatoryjnie badana jest osoba nietrzeźwa doprowadzana do PdOZ w celu 
wytrzeźwienia (art. 40 ust.l i 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

8. Rozważono możliwość ewentualnej zmiany położenia ekranu monitoringu 
wizyjnego PdOZ. Z uwagi na małe pomieszczenie dyżurnego PdOZ, 
możliwości techniczne i bezpieczeństwo pełniącego tam służbę 
funkcjonariusza nie było możliwości przeniesienia i zamontowania monitora w 
innym miejscu. Aby zminimalizować widok z ekranu, ustawiono go 
prostopadle do wejścia co w znacznym stopniu ograniczyło możliwość 
obserwowania obrazu z kamer przez osoby postronne. Nadmieniam, iż ekran 
ten jest niewielkich rozmiarów- 21 cali. Wyświetlający się obraz czterech 
pokoi jednocześnie powoduje, że osoba stojąca za barierką w odległości około 
2 metrów nie jest w stanie dostrzec szczegółów na monitorze. 

9. Pomieszczenia PdOZ są systematycznie, co najmniej raz dziennie o określonej 
godzinie, sprzątane przez pracownice Komendy. W przypadku, gdy sytuacja 
tego wymaga, osoba sprzątająca na bieżąco jest kierowana do PdOZ, jeżeli jest 
taka potrzeba - wielokrotnie w ciągu dnia. Z ubolewaniem stwierdzam, że w 
przypadku określonych osób zatrzymanych nie jest ona w stanie zlikwidować 
specyficznego zapachu, a co za tym idzie, wrażenia nieświeżości pomieszczeń. 
Na bieżąco również wymieniana jest pościel czy też ręczniki. Faktem jest, że w 
łazience podczas wizytacji wisiał przybrudzony używany ręcznik. Właśnie 
przed przybiciem przedstawicieli KMP używany był przez zatrzymanego, 
który go zabrudził i nie zdążono niezwłocznie wymienić go na czysty. 
Jednakże należy w tym miejscu wskazać, że przedstawicielom KMP okazano 
zarówno czyste ręczniki, jak też czyste komplety pościelowe znajdujące się w 
magazynie w pomieszczeniach PDOZ. Policjantom pełniącym służbę w PdOZ 
polecono zwiększenie częstotliwości sprawdzania czystości pomieszczeń i 
ręczników. 

10. Zapis § 9 ust. 6 Regulaminu PdOZ przewiduje udostępnianie ( a nie 
wydawanie) osobie zatrzymanej przedmiotów do osobistego użytkowania na 
czas ciszy nocnej, a także gdy jest to uzasadnione w innej porze dnia.W 
magazynie pościelowym PdOZ jest pełny asortyment tych rzeczy 
przeznaczony do dyspozycji osób zatrzymanych. Osoby zatrzymane nie 
zawsze chcą skorzystać ze wszystkich przedmiotów i przedmiotem, z którego 
najczęściej rezygnują jest prześcieradło. Ten sposób postępowania nie 
ogranicza praw osób zatrzymanych, a wręcz przeciwnie, mają oni prawo 
decydować z której rzeczy chcą skorzystać. Określenie wydawanie sugeruje 
osobom zatrzymanych przymus korzystania w rzeczy, z której nie chcą 
korzystać, tym bardziej że przepis Regulaminu nie nakazuje im takiego 
zachowania. 



11.Zatrzymani mają możliwość korzystania z prasy, mimo tego że w 
pomieszczeniach PdOZ na stałe nie pozostawiane są gazety dla osób tam 
umieszczanych. Są one w pomieszczeniu dyżurnego PdOZ - dostępne na 
każde życzenie zatrzymanego, o czy osoby zatrzymane są informowane przez 
dyżurnego PdOZ. KMP Skierniewice dysponuje egzemplarzami miesięcznika 
„997" , „Dziennika Łódzkiego" oraz tygodników lokalnych, Czasami osoby 
przebywające z PdOZ korzystały z książek znajdujących się u dyżurnego 
PdOZ , które okazano wizytującym przedstawicielom KMP. 

12. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zgłosiła propozycję budowy nowej 
siedziby KMP w Skierniewicach do Planu Standaryzacji Komend i 
Komisariatów Policji, dlatego też obecnie w KMP w Skierniewicach nie ma 
możliwości wykonania remontu pomieszczeń PdOZ oraz dostosowania ich do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Mimo, że wyposażenie pomieszczeń PdOZ 
w oświetlenie nocne, obecnie nie jest ujęte w obowiązujących przepisach 
prawnych, tj. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 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. (Dz.U. Z 2012r poz. 638), to 
mamy nadzieję, że pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia w nowej siedzibie KMP w Skierniewicach, której 
powstanie planuje się na rok 2017, będą spełniały standardy techniczne, 
funkcjonalne i użytkowe prawa międzynarodowego. 



DO 0228276453 

BKO-0151/11/14/AM 

Pani 
Justyna Róża Lewandowska 

Dyrektor Zespołu 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

W odpowiedzi na pismo sygnowane l.dz. KMP.570.46.2014.MKu dotyczące 
przesłanego Raportu z przeprowadzonej wizytacji PdOZ Komendy Miejskiej Policji 
w Skierniewicach uprzejmie informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
w ramach Planu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji zgłosiła budową nowej 
siedziby w/w jednostki. 

O ile zostaną przyznane środki finansowe na realizacją tego przedsięwzięcia, 
prace związane z wzniesieniem nowego budynku wraz z budową pomieszczeń 
Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 
powinny się zakończyć w 2017 roku. W związku z powyższym w najbliższym czasie 
przeprowadzenie jakiegokolwiek remontu lub konserwacji istniejących pomieszczeń 
nie jest ekonomicznie uzasadnione. 

Szczegółowy zakres prowadzonych prac związanych ze standaryzacją w/w 
jednostki zostanie określony w terminie późniejszym. 

Wyk. w 2 egz. 
AM (3134) 

LACZNIE01 

Łódź, dnia stycznia 2015r. 



KMP.570.46.2014.MKu 

Pani 
ml. ins. mgr Małgorzta 
Staniszewska-Karwat 
I Zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji 
ul. Sobieskiego 69 
96-100 Skierniewice 

Warszawa, 

Uprzejmie dziękuję za pismo z dnia 9 stycznia 2015 i\, nr E-5111/27/14, dotyczące sposobu 

realizacji zaleceń wydanych przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, w wyniku 

wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. 

W swoim piśmie poinformowała Pani Rzecznika, iż „w KMP Skierniewice z zasady nie 

odbiera się bielizny osobistej do depozytu. Jedyny przypadek dotyczy odbierania biustonoszy, które 

mają w swym wykończeniu elementy niebezpieczne - usztywnienia plastikowe, bądź metalowe -

które w określonych sytuacjach, mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa, tak 

osób wspólosadzonych, jak i samej osoby zatrzymanej". 

Wizytujący przypominają, iż zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu pobytu osób umieszczonych 

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (dalej: 

Regulamin) stanowiącego załącznik nr 1 do 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 z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 

638, ze zm.) osoba przyjęta do PdOZ korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia. Nadto wskazać 

należy, iż zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu w przypadku, gdy ww. przedmioty (w tym bielizna) nie 

nadają się do użytku lub jeżeli ich używanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych, 

osobie tej należy wydać bezpłatną bieliznę zastępczą. 

http://KMP.570.46.2014.MKu


Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę o informację jaki rodzaj bielizny 

zastępczej wydawany jest zatrzymanym kobietom, w przypadku odbioru od nich biustonosza. 



E-5111/27/14 
Skierniewice 27.03.2015r. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Al. Solidarności 77 
oo-090 Warszawa 

dot. KMP.570.46.20I4.MKu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2015r. informuję, iż w przypadku odebrania 

od osadzonej kobiety biustonosza, jest możliwość wydania bielizny zastępczej w postaci 

biustonosza jednorazowego. Taki typ biustonosza znajduje się na wyposażeniu Pomieszczenia 

dla Osób Zatrzymanych KMP w Skierniewicach. 

http://KMP.570.46.20I4.MKu


KMP.570.46.2014.MKu 

Warszawa, 

Pan 
nadinsp. Dariusz Banachowicz 
Komendant Wojewódzki Policji 
Komenda Wojewódzka 
ul. Lutomierska 108/112 
91-048 Łódź 

W związku z odpowiedzią I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach, z 

dnia 9 stycznia 2015 r., nr E-5111/27/14, zawierającą polemikę z zaleceniem przedstawicieli 

Krajowego Mechanizmu Prewencji dotyczącym zaprzestania odbierania bielizny osobistej do 

depozytu, pragnę wyjaśnić co następuje. 

W swoim piśmie I Zastępca Komendanta poinformowała Rzecznika, iż „w KMP 

Skierniewice z zasady nie odbiera się bielizny osobistej do depozytu. Jedyny przypadek dotyczy 

odbierania biustonoszy, które mają w swym wykończeniu elementy niebezpieczne - usztywnienia 

plastikowe, bądź metalowe - które w określonych sytuacjach, mogą stanowić zagrożenie dla 

porządku lub bezpieczeństwa, tak osób wspólosadzonych, jak i samej osoby zatrzymanej". 

Tymczasem wykaz przedmiotów przekazywanych do depozytu znajduje się w § 5 ust. 1 pkt 

2 Regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (dalej: Regulamin) stanowiącego załącznik nr 1 do 

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 z 

tych pomieszczeń, pokoi i izb. Co prawda katalog umożliwia odbieranie wszelkich przedmiotów, 

które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu, jednakże w 

tym przypadku odebranie biustonosza może być, w opinii przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 



Prewencji, dopuszczalne wyłącznie wobec kobiet otoczonych wzmożonym nadzorem ze względu 

na groźby popełnienia samobójstwa. 

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu, osoba przyjęta do PdOZ korzysta z własnej 

bielizny. 

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. 



Komendant Wojewódzki Policji 
w Łodzi 

BKO-0151/11/14/AM 

Łódź, dnia naja2015r. 

Pani 
Justyna Róża Lewandowska 

Dyrektor Zespołu 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2015 roku sygnowane l.dz. 
KMP.570.46.2014.MKu, dotyczące Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, 
podpisane przez Pana Marcina Kusego - specjalistę Zespołu Krajowy Mechanizm 
Prewencji uprzejmie informuję, że mając na uwadze obecnie obowiązujący stan 
prawny oraz wcześniejszą korespondencję prowadzoną z w/w jednostką Policji (m.in. 
z dnia 10 i 27 marca 2015 roku) uważam, że rzeczowo i zgodnie z właściwością 
odniesiono się do wydanych przez Państwa zaleceń. 

Pragnę wyrazić stanowisko, iż ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach po przeprowadzonej 
analizie Państwa rekomendacji, nawiązano dialog z przedstawicielami Krajowego 
Mechanizmu Prewencji na temat możliwych środków ich realizacji, jak również 
merytoryczne i kompleksowo ustosunkowano się do przedstawionej w raporcie 
problematyki. 

Wyk. w 2 egz. 
AM (3134) 


