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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 
W OLSZTYNIE

Kn- 5^/5^/3293/2019

giyRp RZECZNIKA 
P8AVv g)BVV'iATEI-SKICH

Pan
Przemysław Kazimirski
Dyrektor Zespołu
Krajowego Mechanizmu Prewencji

w odpowiedzi na pismo z dnia 06 sierpnia 2019 roku o nr KMP.570.11.2019.KK 

w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 

z wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, w załączeniu przesyłam Panu kopię pisma 

Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie insp. Witolda Barcikowskiego 

nr Ks -  1609/1594/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, odnoszącego się do wytycznych 

i zaleceń zawartych w powyższym Raporcie (...).

Jednocześnie informuję, że z poziomu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 

zostały zapewnione środki finansowych na realizację zalecenia skierowanego do 

Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie dotyczącego zakupu odzieży zastępczej 

w postaci staników jednorazowych przeznaczonych dla kobiet przebywających w PdOZ.

Ponadto chciałbym podkreślić, że zagadnienia poruszone ww. Raporcie (...) pozostają 

w zainteresowaniu Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

imp. A fk s4 jjisz  Sylwestrzak



Działdowo. 2019-08-29

PAN
MŁ. INSP. MAREK JEDYNASTY 
NACZELNIK
WYDZIAŁU KONWOJOWEGO 
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI 
W OLSZTYNIE

W nawiązaniu do korespondencji o sygn. Kn-3303/3293/2019 z dnia 
26.08.2019 r. Oraz wpływu dó KPP w  Działdowie Raportu Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w 
celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Działdowie informujemy, że dokonaliśmy 
stosownej analizy oraz podjęliśmy działania w zakresie wskazanych w raporcie zaleceń.

Ustosunkowując się do poszczególnych zaleceń wskazanych w raporcie KMPT 
Wyjaśnić należy:

1. poddawanie badaniom lekarskim wszystkich zatrzymanych przed ich umieszczeniem 
■w PDOZ.

Osoby zatrzymywane w POOZ KPP w Działdowie poddawane . są badaniu 
lekarskiemu zgodnie z przepisem § 1 ust. 1-2, ust. 3 pfct. 1 i 2 oraz § 2 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 roku w sprawie badań lekarskich 
osób zatrzymanych przez Policją. Ponadto osoby zatrzymane w PDOZ podlegają ciągłemu 
nadzorowi poprzez monitoring kamer umieszczonych w pomieszczeniach oraz cyklicznym 
zgodnym z przepisami Zarządzenia nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 
2012 r, w sprawie metod i form wykonywania zadań -w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia sprawdzeniom nadzorującego je 
funkcjonariusza. W przypadku jakiejkolwiek potrzeby udzielenia pomocy medycznej osobie 
zatrzymanej natychmiastwzywana jest załoga karetki pogotowia. Podkreślenia wymaga także 
fakt, żę spośród 478 zatrzymanych w PDOZ w roku 2018, badanych przez lekarza przed 
osadzeniem było 381, co stanowi zdecydowaną ich większość.

2. przyjęcie zasady badania lekarskiego nota zasięgiem wzroku. i słuchu 
funkcjonariusza, chyba że decyzję o obecności policjant a w trakcie badania podejmie lekarz 
wykonujący badanie.

Zasada ta zawarta w § 4 ust.. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 
dnia 13 września 2012 roku w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policją 
ponownie przedstawiona została w trakcie lokalnego szkolenia dla funkcjonariuszy stanowisk 
kierowania KPP. Kontrola przedmiotowego przypadku opisanego w raporcie KMPT nie 
wskazała jednoznacznie na uchybienia w postępowaniu zastępcy dyżurnego (nadzorującego
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PDOZ)., "który ;Wyjaśniąjąo Okoliczności prowadzonego badania lekarskiego stwierdził, że zna 
ten przepis, a być może lekarz poprosił gp wtedy o pozostanie przy badaniu. Faktu tego 
jednak nie odnotował w książce przebiegu. .służby1 zastępcy dyżurnegó -  ćó również; zostało 
poruszone w-tematyce lokalnego doskonalenia -zawodowego.

3. sporządzenie .listy-: adwokatów i radców, prawnych świadczących pomoc prawna na 
terenie, -właściwości Okręgowej' Rudy Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych 
działających na terenie Warszawy oraz udostępnianie jej -na życzenie ■Zatrzymanych:

Realizując: to zalecenie stwierdzono, że ż uwagi ńa bardzo dużą, ilość. adwokatów 
zarejestrowanych; w 'Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Izbie Radców 
Prawnych działających na 'terenie. Warszawy trudno byłoby utworzyć taką listę. Ż uwagi, iż 
miasto Działdowo swoim zasięgiem terytorialnypi podlega Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Płocku, natomiast Okręgowa Izby Radców Prawnych, pod Olsztyn wyszczególniono listę 
Adwokatów oraz listę Radców Prawnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 
dżialdoWskięgó, Na każdej z list dodano zapis adresu strony internetowej, gdzie należy 
wyszukać adwokata lub radcę prawnego innego, odpowiedniego dla potrzeb: zgłoszenia 
zatrzymanej -osoby'. Listy te -zostały udostępnione do wglądu zarówno w' ̂ pomieszczeniach 
PDOZ jak i na stąnovvisktrkierpvvanią KPP.

4- umożliwienie zatrzymanym samodzielnej realizacji przyslmuiaceeo im prawa do 
powiadamiania osoby trzeciej:, zaś-tylko w. sytuacjach szczególnych, realizowanie tem.za: 
pośrednictwem funkcjonariuszy Policji,

Warunki techniczne budynku Komendy .Powiatowej Policji w Działdowie jak i 
podległego Komisariatu Policji w Lidzbarku nie pozwalają na umożliwienie swobodnego 
dostępu do aparatu: telefonicznego zatrzymanej osobie. W budynku Komendy brak jest 
również ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Ustanowione przepisami Planu' ochrony 
informacji w^aH^^.-posżcMgólhfe strefy bezpiećzeńśtwa.budynku 'komendy nie pozwalają 
ną dostęp do pomieszczenia służby dyżurnej nieupoważnionym osobom gdzie :ziiajdują: się 
aparaty telefoniczny które mogłyby być udostępnione osobom zatrzymanym. Natomiast 
możliwość skorzystania z własnego telefonu komórkowego przez osobę -zatrzymaną, nie 
zawszę; jest możliwa i w szeżególnósći; użaieżnióha: jest tó od charakteru podjętych czynności 
służbowych,, potrzeby zachowania procesowego algorytmu... rodzaju zdarzenia czy 
popełnionego czyim

Dlatego, też -wskazano podległym lunkcjonariuszom, i ę  w.-flrayp>ądJkaGh -wystjipien.ią. 
możliwości samodzielnego powiadamiania osoby trzeciej póprżeż Wykóńame połączenia z 
posiadanego telefonu komórkowego, zezwalać ną to .psobonr ^trzyntąnym; ;z 
udokumentowaniem sposobu wykonania tej czynności.

5. systematyczne sprzątanie iwtetrżieme -bokoi-dld żdirżyMćia^ćk
Zalecenia potrzeby przeprowadzania częstszego wietrzenia pomieszczeń PDOZ oraz 

ich efektywniejszego sprzątania przekazane został osobom wykonującym -na ćó dzień te 
czynności; Ponadto sprawdzenia.te ppddahę zóśtąną okręso^m  ocenom przez nadzorującego 
pracownika KPP ż zakreśli przepisów BHP;.



6. uzupełnienie odzieży zastępczej w staniki jednorazowe dla kobiet.
Uzyskano środki .finansowe z Wydziału KWP na zakup jednorazowych staników dla 

kobiet, w które PDOZ został już wyposażony.

7. włączenie do tematyki szkoleń dla funkcjonariuszy zasadnień związanych z 
komunikacja interpersonalna, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu oraz systematyczne 
promowanie i odśyvieżanie wiedzy w zakresie ochrony praw człowieka i zapobieganiu 
torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu oraz karaniu.

W ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przeprowadzono szkolenie dla 
funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowania, uwzględniając zalecenia 
zawarte w raporcie KMPT. Ponadto w plan lokalnego doskonalenia zawodowego włączono 
tematykę wypalenia zawodowego, którego realizację staramy się przeprowadzić przy udziale 
psychologa.Zespołu Psychologów KWP w Olsztynie. Ustalono również termin szkolenia dot. 
ochrony praw człowieka i zapobieganiu torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu 
oraz karaniu, które zostanie przeprowadzone w  dniu 18.09.2019 r. przez Pełnomocnika 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. OPC.

Podpisany oryginał pisma znajduje się u nadawcy. 
Sporz. w 1 egz.
Przesłano LOTUS.
Wyk. R.K.


