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Pan dr Marcin Mazur

Na wstępie chciałbym podziękować za okazywane wsparcie i wkład dokonany 
w proces wypracowywania standardów przestrzegania praw człowieka osób umieszczanych 
w miejscach detencji, w tym w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia, zwanym dalej PdOZ, na terenie woj. świętokrzyskiego.

Wpływające do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach raporty przedstawicieli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia poddawane są wnikliwej analizie, a następnie 
przesyłane do właściwych jednostek organizacyjnych Policji województwa świętokrzyskiego 
z prośbą o przekazanie informacji na temat działań podjętych w związku z wydanymi 
rekomendacjami.

Odnosząc się do pisma KMP.570.17.2015.JJ z 05 października 2015 roku 
przesyłającego Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji PdOZ 
Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, uprzejmie przedstawiam stanowisko 
w sprawie zaleceń wynikających z pkt 2 powyższego raportu.

1. Zapewnienie środków finansowych na zwiększenie liczby funkcjonariuszy podczas 
pełnienia służby w PdOZ w przypadku przebywania w pomieszczeniu więcej niż 
jednej osoby

Odnosząc się do powyższej kwestii informuję, że zgodnie z treścią § 2 ust. 2 
Zarządzenia Nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 07 sierpnia 2012 roku w sprawie 
metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz.Urz. KGP z 2012 r. poz. 42 z późn. zm.), zwanego 
dalej zarządzeniem (...), kierownik jednostki organizuje służbę w taki sposób, aby 
w pomieszczeniu pełnił ją co najmniej jeden policjant. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 3 
zarządzenia (...) kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant, jeśli uzna to za 
konieczne do prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia, może dodatkowo skierować
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policjantów do służby w pomieszczeniu. Należy również zauważyć, że § 3 ust. 2 zarządzenia 
(...) wprowadza możliwość pełnienia służby w PdOZ przez zastępcę dyżurnego jednostki. 
Obowiązujący akt prawny nie zabrania skierowania do pełnienia służby w PdOZ więcej niż 
jednego policjanta, a określa tylko niezbędne minimum.

Nie mniej jednak dostrzegając istotę poruszanego problemu w sytuacji kiedy 
wszystkie pokoje w PdOZ są zapełnione, bądź przebywa w nich znaczna ilość osób, do 
dyżurnego zmiany PdOZ w miarę posiadanych możliwości w godz. 7.30 -  15.30 kierowany 
będzie policjant z zespołu ochronnego, natomiast w godz. 15.30 -  7.30 następnego dnia 
kierowany będzie policjant pełniący funkcję zastępcy dyżurnego jednostki.

2. Poszerzenie oferty szkoleniowej dla pełniących służbę w PdOZ o warsztaty 
i ćwiczenia praktyczne z tematów t.j. „praca z trudnymi klientami"

Informuję, że powyższe zalecenie po dokonanych ustaleniach z Kierownikiem Zespołu 
Psychologów KWP w Kielcach nadkom. Anną Panasz zostanie zrealizowane w pierwszym 
kwartale 2016 roku. Tematami szkolenia będą „Jak radzić sobie z osobami w różnym stanie 
fizycznym i psychicznym" oraz „Jak radzić sobie ze stresem i agresją".

3. Zapewnienie środków finansowych na wyposażenie PdOZ w jednorazowe 
biustonosze bezszwowe oraz w środki czystości

Jeżeli chodzi o wyposażenie PdOZ w jednorazowe biustonosze bezszwowe oraz 
w środki czystości informuję, że po uprzednim zamówieniu stosownych potrzeb przez daną 
jednostkę organizacyjną Policji Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach zapewni na 
te cele odpowiednie środki finansowe.

4. Zapewnienie środków finansowych na dostosowanie PdOZ do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym dostosowanie przynajmniej jednego pokoju 
zatrzymań oraz pomieszczenia sanitarnego w ułatwienia pozwalające osobom 
z niepełnosprawnością ruchową na samodzielne korzystanie z niego

Sposób funkcjonowania PdOZ oraz zakres zadań w nich wykonywanych określają 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie 
pomieszczeń 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 pomieszczeńi,  pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie 
metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 42 z późn. zm.).

Analizując przedmiotowe akty prawne stwierdzić należy, że w sposób bezpośredni nie 
regulują powyższej kwestii. Ponadto, wychodząc z wykładni celowości funkcjonowania tych 
pomieszczeń, trudno jest podzielić pogląd, że wszystkie pokoje wchodzące w skład danego 
PdOZ mają być tak dostosowane, aby spełniać wszelkie wymogi dające osobom 
niepełnosprawnym prawo do życia w środowisku bez barier oraz niezależnego życia 
i pełnego udziału we wszystkich sferach życia. Niewątpliwie, biorąc pod uwagę statystyki
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dotyczące osób umieszczanych w PdOZ, stwierdzić można, że liczba osób niepełnosprawnych 
stanowi ułamek procenta wszystkich osób umieszczanych w PdOZ.

Przeprowadzenie wszelkich remontów bądź modernizacji wiąże się natomiast 
z koniecznością poniesienia określonych nakładów finansowych. Stąd, w celu racjonalizacji 
wydatkowania posiadanych funduszy pieniężnych, zasadnym rozwiązaniem będzie 
dostosowanie w woj. świętokrzyskim przynajmniej jednego PdOZ spełniającego potrzeby 
osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dlatego też informuję, że w miesiącach listopad-grudzień 2015 roku planowane jest 
oddanie do użytku nowowybudowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- 
Kamiennej, w którym w PdOZ będzie dostosowany jeden pokój dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych oraz jedno pomieszczenie sanitarne do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową.

Do wiadomości:
KPP w Starachowicach
Pełnomocnik ds. ds. Ochrony Praw Człowieka ŚKWP w Kielcach

Wvk. w 2 egzemplarzach
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W odpowiedzi na pismo KMP.570.17.2015.JJ dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie 

nadesłanego Raportu po kontroli przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w PDOZ 

KPP Starachowice w dniu 01.09.2015r przedstawiamy stosowne stanowisko dot. realizacji 

zaleceń zawartych w pkt. 1.1 - 1.14.

1. W sprawie zaleceń z pkt 1.1 dotyczących zaprzestania rozbierania osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia podczas dokonywania sprawdzenia 

przed umieszczeniem w PDOZ informujemy, że w K.PP Starachowice nie stosuje się praktyki 

każdorazowego rozbierania osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

podczas wykonywania sprawdzenia. W każdym przypadku sprawdzenia osoby i jej odzieży 

dokonuje policjant tej samej płci. Ponadto osoba i jej odzież jest sprawdzana przy pomocy 

wykrywacza metalu w pomieszczeniu nie objętym monitoringiem.

Podniesiona problematyka uregulowana została w § 5 ust 2 Regulaminu pobytu osób 

w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia 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 i policyjnych 

izb dziecka regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu 

postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń pokoi i izb zgodnie, z którym osobę 

przyjmowaną do pomieszczenia oraz w nim umieszczaną poddaje się szczegółowemu 

sprawdzeniu (...). Czynność sprawdzenia nie jest zdefiniowana w ustawie o Policji, jak 

również w innych aktach prawnych. Niemniej jednak jest to czynność mająca na celu 

odebranie osobie przyjmowanej do PDOZ środków płatniczych, przedmiotów wartościowych, 

dokumentów, środków łączności oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 

porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu, a których posiadanie ze względu na



zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno osobie umieszczonej jak również innych osób 

przebywających w pomieszczeniu jest zabronione. Z praktyki wynika, że zdarzają się 

przypadki ukrywania przez osoby umieszczane w PDOZ przedmiotów mogących stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia i życia ich samych i innych osób. Przedmioty są często ukrywane w 

odzieży, jak też w miejscach intymnych. Samo sprawdzenie ręcznym detektorem metali nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ niektóre przedmioty wykonane są z materiałów, 

które detektor nie wykrywa, w związku z powyższym taką osobę należy dokładnie sprawdzić.

Dostrzegając konieczność zamieszczenia w akcie prawnym rangi ustawowej 

przepisów regulujących czynności szczegółowego sprawdzania osoby w trakcie jej 

przyjmowania i pobytu w PDOZ, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP zgłosiło 

propozycję uwzględnienia powyższej problematyki w treści założeń do projektu ustawy o 

zmianie ustawy o Policji. Czynność szczegółowego sprawdzenia, będzie polegała na 

oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów 

posiadanych lub należących do osoby poddanej czynności sprawdzenia. Oględziny ciała oraz 

sprawdzenie odzieży odbywać się będą w pomieszczeniach nie objętych monitoringiem osób i 

wykonywać je powinny osoby tej samej płci.

2. Odnosząc się do zaleceń z pkt 1.2 dotyczących zwiększenia liczby policjantów, gdy 

w PDOZ znajduje się większa liczba osób zatrzymanych informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 2 

Zarządzenia Nr 130 KGP z dnia 07 sierpnia 2012 roku w sprawie metod i form wykonywania 

zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

kierownik jednostki organizuje służbę w taki sposób, aby w pomieszczeniu pełnił ją, co 

najmniej jeden policjant. Zgodnie z § 2 ust. 3 zarządzenia kierownik jednostki lub 

wyznaczony przez niego policjant, jeśli uzna to za konieczne do prawidłowego 

funkcjonowania pomieszczenia, może dodatkowo skierować policjantów do służby 

w pomieszczeniu. Należy również zauważyć, że § 3 ust. 2 zarządzenia wprowadza możliwość 

pełnienia służby w PDOZ przez zastępcę dyżurnego jednostki. W KPP Starachowice nadzór 

nad osobami zatrzymanymi w PDOZ sprawuje Zespół Ochronny utworzony przez 

Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach, który liczy etatowo 7 osób. Wszyscy 

policjanci są przeszkoleni w zakresie pełnienia służby w PDOZ. W sytuacji zwiększenia 

liczby osób zatrzymanych, do pomocy w miarę możliwości kierowany jest policjant z Zespołu 

Ochronnego pełniący służbę w godz. 7.30-15.30. Po południu i nocą pomocy takiej udziela 

zastępca dyżurnego KPP w Starachowicach lub kontrolny jednostki.

3. W sprawie zaleceń z pkt 1.3 tj. wyposażenia PDOZ w listę adwokatów oraz 

informowanie każdego zatrzymanego o możliwości skorzystania z niej, w naszej ocenie budzi 

to wiele wątpliwości między innymi z uwagi na fakt, że zalecenie to nie znajduje oparcia



w obowiązujących przepisach prawnych. Kwestią sporną byłby zakres dostępu do adwokatów 

wymienionych w powyższej liście, ponieważ nasuwa się pytanie czy udostępniając taką listę 

adwokatów osobom przebywającym w PDOZ policjanci nie narażają się na ewentualny zarzut 

sugerowania wyboru konkretnych adwokatów' z tej listy.

4. W sprawie zaleceń z pkt 1.4 tj. rozważenia możliwości samodzielnej realizacji 

przysługującego zatrzymanym prawa do powiadomienia osoby trzeciej o fakcie zatrzymania, 

który wynika z art. 245 § 2 oraz art. 261 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeksu 

postępowania karnego informujemy, że na żądanie osoby zatrzymanej Policja ma obowiązek 

poinformować osobę najbliższą o fakcie zatrzymania. W ocenie Biura Prewencji i Ruchu 

Drogowego KGP. z przepisów tych nie wynika jednak uprawnienie osoby zatrzymanej do 

żądania umożliwienia jej powiadomienia osoby trzeciej. Tak więc Policja nie ma obowiązku 

umożliwienia osobie zatrzymanej osobistego kontaktu z osobą trzecią w celu poinformowania

0 fakcie zatrzymania. Należy zauważyć, że przedmiotowe rozwiązanie ma na celu 

zabezpieczenie prawidłowego toku karnego i jego ochronę przed ewentualną próbą 

zakłócenia tego postępowania. Policjanci KPP w' Starachowicach nigdy nie utrudniali 

zatrzymanemu powiadamiania telefonicznie osoby najbliższej lub wskazanej, tylko w 

sytuacjach szczególnych powiadomień takich dokonują policjanci (brak kontaktu 

telefonicznego z osobą wskazaną do powiadomienia, sam zatrzymany prosi o powiadomienie, 

itp.)

5. W sprawie zaleceń z pkt 1.5 tj. wietrzenia pomieszczeń informujemy, że pokoje są 

na bieżąco wietrzone przez policjantów pełniących służbę w PDOZ. W trakcie, gdy osoba 

przebywa na czynnościach służbowych, drzwi pokoju są otwarte, co umożliwia takie 

wietrzenie. W przypadku, gdy w PDOZ nie ma osób zatrzymanych otwierane są wszystkie 

drzwi pokoi i drzwi wejściowe przy zamkniętej kracie. Ponadto nadmienić trzeba, że 

obowiązujące przepisy nie regulują kwestii dotyczącej sposobu wietrzenia pomieszczeń 

PDOZ, a każdy pokój w PDOZ posiada indywidualną kratkę wentylacyjną.

6. W sprawie zaleceń z pkt 1.6 i 1.7 dotyczących prawidłowo wypełnianej 

dokumentacji przez lekarza i policjantów pełniących służbę w PDOZ informujemy, że 

powyższa kwestia jest na bieżąco poruszana na odprawach służbowych z policjantami

1 wdrożona do realizacji.

7. W sprawie zaleceń z pkt 1.8 dot. poszerzenia oferty szkoleniowej informujemy, że 

w rozmowie z nadkom. Anną Panasz - Kierownikiem Sekcji Psychologów KWP w Kielcach, 

szkolenie dla f-szy Zespołu Ochronnego KPP Starachowice przeprowadzone będzie 

w pierwszym kwartale 2016r. Tematami szkolenia będą:



1. Zasady prawidłowego pełnienia służby w PDOZ przez policjantów Zespołu 
Ochronnego, nadzór nad osobami zatrzymanymi w PDOZ

2. Procedury postępowania f-szy Policji przy zatrzymywaniu i doprowadzaniu 
osób do PDOZ

3. Jak radzić sobie z osobami w różnym stanie fizycznym i psychicznym, oraz jak 
radzić sobie ze stresem i agresją, praca z trudnymi klientami,

8. W sprawie zaleceń dot. pkt 1.9 KPP w Starachowicach zwróci się odrębnym 

pismem do Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach o zakup jednorazowych biustonoszy 

bezszwowych lub zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w roku 2016.

9. W sprawie zaleceń z pkt 1.10 dokonano korekty w pouczeniu dla osoby 

doprowadzanej w celu wytrzeźwienia dopisując miejscowość i datę otrzymania pouczenia.

10. W sprawie zaleceń z pkt 1.11 i 1.12 dot. właściwego opisu przyjmowanego 

depozytu i uzupełnienie PDOZ w środki czystości informujemy, że kwestia depozytu została 

przekazana policjantom Zespołu Ochronnego i wdrożona do realizacji. W kwestii środków 

czystości informujemy, że PDOZ na bieżąco jest zaopatrywany w ręczniki jednorazowe 

i mydło w płynie. W dniu wizytacji przedstawicieli KMP środki czystości znajdowały się 

w PDOZ w szafce ze środkami chemicznymi, nie były tylko uzupełnione pojemniki na mydło 

i nie wystawiono ręczników jednorazowych. Zostały przekazane odpowiednie polecenia dla 

policjantów z Zespołu Ochronnego, aby przy przekazaniu służby w PDOZ była sprawdzana 

dostępność do środków higienicznych, a braki były na bieżąco uzupełniane.

11. W sprawie zaleceń z pkt 1.13 dot. dostosowania PDOZ dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych informujemy, że w KPP Starachowice od 01.01.2014 r. do chwili obecnej 

nie było zatrzymanych osób ze znaczną niepełnosprawnością. Jednocześnie informujemy, że 

pomieszczenia PDOZ KPP w Starachowicach nie są przystosowane dla takich osób, niemniej 

jednak w poprzednich latach, gdy były zatrzymywane osoby niepełnosprawne nie stwarzało 

to trudności wr ich pobycie w PDOZ, a policjanci udzielali wszelkiej pomocy takim osobom. 

Pod koniec listopada lub na początku grudnia 2015 r. zostanie oddany do użytku nowy 

budynek Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej z przystosowanym PDOZ dla 

osób niepełnosprawnych. W przypadku zatrzymania osoby ze znaczną niepełnosprawnością 

będziemy takie osoby kierować do PDOZ w Skarżysku Kamiennej. Niemniej jednak 

będziemy monitorować temat dotyczący konieczności przystosowania pomieszczeń w PDOZ 

KPP Starachowice dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

12. W sprawie pkt 1.14 informujemy, że jest osobą, która notorycznie 

przewija się w postępowaniach prowadzonych przez Policję. Kilka razy był zatrzymywany do 

rozbojów, kradzieży i posiadania narkotyków. W dniu, kiedy był zatrzymany do rozboju nie 

żądał badania lekarskiego, co udokumentował własnoręcznym podpisem w protokole



zatrzymania osoby. Z informacji przekazanych przez policjantów pełniących służbę w czasie

zgłaszał policjantom złego samopoczucia. W tym miejscu podkreślić trzeba, że każdy 

przypadek dolegliwości zdrowotnych zgłoszony przez osoby przebywające w PDOZ nie jest 

bagatelizowany przez policjantów i za każdym razem wzywana jest załoga Pogotowia

KMP, aby przedłużyć postępowanie, ponieważ wiedział, że będzie tymczasowo aresztowany

dolegliwości oraz nie żądał pomocy lekarza. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z 13.09.2012 r. (Dz.U. z 2012, poz. 1102) 

w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, osoby takie poddawane są 

badaniom obligatoryjnie, gdy znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

określonego w przepisach o państwowym ratownictwie medycznym. Osobę zatrzymaną 

należy również zbadać w przypadkach wyszczególnionych w §1 pkt 3 cytowanego 

rozporządzenia. Natomiast w pozostałych sytuacjach badanie takie wykonuje się 

fakultatywnie, o ile osoba zatrzymana posiada jakieś obrażenia lub uskarża się na 

dolegliwości. Obowiązkowo bada się również osoby doprowadzane do PDOZ w celu 

wytrzeźwienia, a wynika to z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z 04.06.2012 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. 

z 2012 poz. 638). Obowiązek takiego badania został ujęty w §4 pkt 2 regulaminu pobytu 

osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 cytowanego rozporządzenia. Okoliczności zatrzymania Pana 

oraz stan jego zdrowia nie uzasadniał konieczności obowiązkowego badania 

lekarskiego.

pobytu w PDOZ wynika, że zatrzymany nie skarżył się na stan zdrowia i nie

Ratunkowego na miejsce. W naszej ocenie celowo zgłosił ten fakt pracownikom

Po zakończeniu wizytacji przedstawicieli KMP nie zgłosił żadnych

Do wiadomości:

- Wydział Konwojowy' KWP w Kielcach

- Pełnomocnik ŚKWP ds. Ochrony Praw Człowieka

2

Opr./Wyk. RB/AH 

Egz. nr i -  adresat 

Egz. nr 2 - a/a

Korni olicji

mł. Dył
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Krajowy Mechanizm Prewencji 

KMP. 570.17.2015.JJ
Pan
mł. insp. Sławomir Sędybył 
Komendant Powiatowy Policji 
ul. Armii Krajowej 27 
27-200 Starachowice

Szanowny Panie Komendancie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 3 listopada 2015 r. (sygn. W K-TZ-5111-35/15), 
uprzejmie dziękuję za odniesienie się do raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z wizytacji podległego Panu PdOZ Komendy Powiatowej Policji 
w Starachowicach. Jednocześnie pragnę ustosunkować się do niektórych przedstawionych 
przez Pana komendanta kwestii.

Przede wszystkim należy wskazać, że przedstawiciele Krajowego Mechanizmu 
Prewencji formułując zalecenia i wnioski opierają się nie tylko na obowiązujących 
przepisach prawa krajowego, ale również standardach międzynarodowych. Dlatego też, 
mimo iż obowiązujące przepisy krajowe w zakresie funkcjonowania pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych nie określają takiego obowiązku, przedstawiciele KMP stoją na stanowisku, 
że w pierwszej kolejności należałoby rozważyć możliwość samodzielnej realizacji 
przysługującego zatrzymanym prawa do powiadomienia osoby trzeciej, zaś tylko 
w sytuacjach szczególnych, prawo to realizować za pośrednictwem funkcjonariuszy Policji. 
Zgodnie bowiem z Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 9 grudnia 1988 r. 
niezwłocznie po zatrzymaniu oraz po każdym przeniesieniu z jednego miejsca aresztowania 
lub uwięzienia do innego, osoba aresztowana lub uwięziona będzie uprawniona 
powiadomić, bądź też domagać się od właściwego organu powiadomienia członków je j  
rodziny lub innych właściwych osób według swojego wyboru, o je j  zatrzymaniu, 
aresztowaniu lub uwięzieniu, bądź o przeniesieniu i o miejscu, w którym jest 
przetrzymywana (Zasada 16.1).

W odniesieniu do udzielonej przez Pana informacji, na temat przeprowadzenia 
w pierwszym kwartale 2016 r. szkoleń, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, czy takie

Biuro Rzecznika P raw  O byw ate lsk ich  l e i .  contr. ( ¡ 4 8  22) 55 17 700
al. Solidarności 77 Infolinia obyw ate lska  800 676 676
00-090  W arszawa biurorzeczn ika@ bipo .gov .p l

www.rpo.gov.pl
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szkolenia się odbyły oraz ilu funkcjonariuszy zostało przeszkolonych. Ponadto kieruje 
pytanie, czy została zakupiona jednorazowa bielizna dla kobiet, gdyż w swoim piśmie 
wspomniał Pan, że zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

W odniesieniu do zalecenia stworzenia i udostępniania zatrzymanym spisu adwokatów 
i radców prawnych, wykonujących zawód w danym okręgu, trudno podzielić pogląd Pana 
Komendanta dotyczący możliwości posądzenia funkcjonariuszy policji o brak 
bezstronności. Lista bowiem może powstać we współpracy z właściwą miejscową 
okręgową radą adwokacką lub okręgową izbą radców prawnych i być prezentowana 
alfabetycznie. Taka lista stanowi jedynie źródło informacji dla zatrzymanego i nie jest 
równoznaczna z wyborem konkretnego adwokata lub radcy prawnego. Warto również 
wskazać, że realizacja powyższego zalecenia nie wymaga znacznych środków finansowych.

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Do wiadomości:

Pan
insp. dr Rafał Kochańczyk  
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji 
ul. Seminaryjska 12 
25-372 Kielce
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Odnosząc się do pisma nr KMP.570.17.2015.JJ z dnia 14 kwietnia 2016 roku Komenda 
Powiatowa Policji w Starachowicach poniżej przedstawia informacje w sprawie realizacji 
zaleceń wynikających z treści powyższego pisma.

1. Umożliwienie zatrzymanemu samodzielnej realizacji prawa do powiadomienia osoby 
trzeciej o zatrzymaniu

i
Odnosząc się do powyższej kwestii chciałbym zaznaczyć, że Policja zobowiązana jest 

wykonywać swoje zadania na podstawie i w granicach prawa. W ocenie KPP 
w Starachowicach formułowane powyżej zalecenie nie znajduje oparcia w obowiązujących 
przepisach prawa krajowego. Sposób pełnienia służby w PdOZ oraz realizacja między 
innymi praw osób zatrzymanych odbywa się według przepisów określonych w aktach 
prawnych regulujących tę sferę zadań Policji. Dlatego też, działania naprawcze 
podejmowane w jednostkach Policji mogą ograniczać się wyłącznie do ram w nich 
określonych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść art. 245§2 w zw. z art. 261 kodeksu 
postępowania karnego stwierdzić należy, że nie określa on wprost realizowania tego prawa 
przez osobę zatrzymaną lecz za pośrednictwem organu wymiaru sprawiedliwości.

Jednocześnie informuję, że w każdym przypadku żądania przez osobę zatrzymaną 
powiadomienia o fakcie zatrzymania wskazanej osoby, czynność ta jest realizowana przez 
policjantow tutejszej jednostki i odnotowywana w protokole zatrzymania osoby.

Odpowiednia adnotacja pojawia się również w przypadku niekorzystania przez 
zatrzymanego z takiego uprawnienia.

2. Czy w pierwszym kwartale 2016 roku zostały przeprowadzone zaplanowane szkolenia?

W »aniesieniu do powyższego zapytania informuję, że w dniach 04-05 lutego 2016 
roku odbyły się szkolenia, w tym doskonalenie przeprowadzone przez pracownika z Zespołu 
Psychologów KWP w Kielcach z następujących tematów:

-  „Zasady prawidłowego pełnienia służby w PDOZ przez policjantów Zespołu
Ochronnego"

-  „Podstawy prawne zatrzymania oraz uprawnienia osób zatrzymywanych w PDOZ",



— „Zasady prawidłowego postępowania podczas realizacji doprowadzeń osób 
zatrzymanych"

-  „Sposoby radzenia sobie z osobami w różnym stanie fizycznym i psychicznym, oraz ze 
stresem i agresją"

W szkoleniu z tematu „Sposoby radzenia sobie z osobami w różnym stanie fizycznym
i psychicznym, oraz ze stresem i agresją" uczestniczyło 55 funkcjonariuszy Wydziału 
Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatu Policji w Brodach.

3. Czy zostały zakupione jednorazowe biustonosze bezszwowe?

Odnosząc się do zakupu jednorazowej bielizny dla kobiet informuję, że środki na ten 
cel zostały w roku bieżącym zabezpieczone przez Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP 
w Kielcach. KPP w Starachowicach złożyła w dniu 18 listopada 2015 roku zapotrzebowanie na 
zakup 50 sztuk biustonoszy bezszwowych. Z informacji uzyskanych w KWP w Kielcach 
wynika, że zakup powyższych produktów aktualnie jest w fazie przetargowej w wyniku której 
zostaną one niezwłocznie przekazane.

4. Stworzenie i udostępnianie zatrzymanym spisu adwokatów i radców prawnych

W powyższej kwestii informuję, iż pomimo tego, że zalecenie to nie znajduje oparcia 
w obowiązujących przepisach prawnych KPP w Starachowicach wystosowała pismo do Sądu 
Rejonowego w Starachowicach z prośbą o przesłanie wykazu adwokatów oraz radców 
prawnych.

Przedmiotowy wykaz zostanie umieszczony w PdOZ. Ponadto nie narażając się na 
ewentualny zarzut braku bezstronności i sugerowania wyboru konkretnych adwokatów lub 
radców prawnych wykaz ten zostanie sporządzony w kolejności alfabetycznej. O możliwości 
udostępnienia takiego wykazu będzie informowany każdy zatrzymany.

Konkludując pragnę zapewnić, że przedstawiając powyższe stanowisko pozostaję 
w przekonaniu o dalszej współpracy w wypracowania i umacniania standardów 
przestrzegania praw osób umieszczonych w policyjnych miejscach prawnej izolacji.

Do wiadomości:
Wydział Konwojowy KWP w Kielcach
Pełnomocnik KWP w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka

Wvk. w 2 egzemplarzach
Egz. nr 1 - adresat 
Egz. nr 2 -a a .

Opr./Wyk. WS/AH


