
Gdańsk, dnia 27.11.2018 r.

BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI

do wiadomości:

WYDZIAŁ KONWOJOWO-OCHRONNY 
KWP W GDAŃSKU

W odpowiedzi na raport Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla osób Zatrzymanych lub 
Doprowadzonych w cel wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji 
w Gdańsku, przeprowadzonej w dniu 12 czerwca 2018r informuję, że na 
wnioski i zalecenia Komenda Miejska Policji w Gdańsku zajmuje 
następujące stanowisko:

1. Odnosząc się do zalecenia w sprawie przypomnienia 
funkcjonariuszom o standardach dotyczących praw osób 
zatrzymanych, informuję że cały stan Referatu-Pomieszczenie dla 
Osób Zatrzymanych Wydziału Prewencji KMP w Gdańsku co rocznie 
uczestniczy w szkoleniach w tym zakresie.
W podnoszonej kwestii ograniczenia możliwości korzystania przez 
zatrzymanych z wyrobów tytoniowych informuję, że jest to zgodne 
z regulaminem pod warunkiem tj.

Zgodnie z § 10. 9. Regulaminu PDOZ -osobie umieszczonej 
w pomieszczeniu zapewnia się:
możliwość palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym 
zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków 
używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz 
w środkach przewozu osób podlegających ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych, jeśli nie utrudnia to 
wykonywania przez policjantów obowiązków służbowych 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób 
przebywających w pomieszczeniu:
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Biorąc pod uwagę powyższy przepis pomimo przebywania dużej 
liczby osób zatrzymanych funkcjonariusze RPDOZ udostępniają 
wyroby tytoniowe osobom zatrzymanym pod warunkiem, że nie 
zakłóca to przebiegu służby.

2. W raporcie odniesiono się również do kontroli osób zatrzymanych 
połączonej z rozbieraniem do naga. Informuję, że sprawdzenie osoby 
zatrzymanej przed przyjęciem do PDOZ reguluje niżej wymieniony 
przepis.
Podczas przyjęcia osoby zatrzymanej zgodnie z ZARZĄDZENIEM 
NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 
2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań 
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia § 16. 3. Policjant przyjmujący osobę do 
pomieszczenia jest zobowiązany w szczególności: wezwać osobę 
przyjmowana do wydania przedmiotów, których posiadanie 
w pomieszczeniu jest zabronione, a następnie sprawdzić czy nie 
posiada ona takich przedmiotów.

Ponadto zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 130 KOMENDANTA 
GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod 
i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia § 23. 1.
W celu zapobieganiu wydarzeniu nadzwyczajnemu policjanci,
o których mowa w § 14. podejmują przedsięwzięcia odpowiednie do 
rodzaju zagrożenia, zwane dalej „wzmożonymi środkami 
ostrożności

Mając na uwadze powyższe w szczególności do zadań 
funkcjonariuszy RPDOZ należy niedopuszczenie do powstania 
wydarzenia nadzwyczajnego z udziałem osoby zatrzymanej 
w pomieszczeniu prawnej izolacji. Funkcjonariusze RPDOZ 
zapoznawani są z informacjami przesłanymi przez Komendę Główną 
Policji dotyczącymi powstaniu wydarzeń nadzwyczajnych mających 
miejsce w całym kraju podczas realizacji konwojów i doprowadzenia 
oraz w pomieszczeniach prawnej izolacji z udziałem osób 
zatrzymanych. Częstą przyczyną takich wydarzeń jest nieprawidłowe 
sprawdzenie osoby zatrzymanej, która niejednokrotnie ukrywała 
niebezpieczne przedmioty w bieliźnie. Jest to sytuacja bardzo 
niebezpieczna dla osoby zatrzymanej, innych osób z nią 
przebywających w jednym pomieszczeniu oraz dla samych 
funkcjonariuszy pełniących służbę w PDOZ 

W RPDOZ KMP w Gdańsku odnotowano kilkanaście przypadków



ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych oraz pochodzących 
z przestępstwa, które mogłyby być przyczyną powstania wydarzenia 
nadzwyczajnego z udziałem osoby zatrzymanej. Zaznaczyć należy, 
że osoba zatrzymana, która jest poddawana szczegółowemu 
sprawdzeniu, sprawdzana jest także pod kątem ujawnienia obrażeń 
ciała, które mogłyby zagrażać życiu i zdrowiu oraz kwalifikować na 
poddanie takiej osoby niezbędnym badaniom lekarskim.

W związku z powyższym funkcjonariusze sprawdzają osoby 
zatrzymane przed przyjęciem do PDOZ skrupulatnie, 
z poszanowaniem intymności i godności osoby zatrzymanej. Ponadto 
jest to problem ustawowy, który czeka na zakończenie prac 
legislacyjnych w tym zakresie przez ustawodawcę.

3. Odnosząc się do zalecenia poddania badaniom lekarskim wszystkich 
zatrzymanych przed ich umieszczeniem w PDOZ informuję, że 
Policja działa zgodnie z prawem i w granicach prawa oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
Tą kwestie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań 
lekarskich osób zatrzymanych przez Policję
Powyższy przepis dokładnie reguluje, kiedy i w jakich okolicznościach 
osoba zatrzymana poddawana jest takim badaniom lekarskim.
Osoby zatrzymane i doprowadzane w celu osadzenia do RPDOZ są 
poddawane badaniom lekarskim na podstawie w/w przepisu. 
Natomiast jeżeli osoba zatrzymana posiada jakiekolwiek obrażenia 
ciała w celu uniknięcia oskarżeń ze strony zatrzymanej
0 nieuzasadnione użycie siły przez Policję w takim przypadku 
funkcjonariusze, którzy doprowadzają taką osobę dokonują 
rozpytania osoby w skutek jakich okoliczności doznała obrażeń ciała
1 sporządzają z tej czynności stosowną notatkę służbową.

4. Podnosząc kwestię obecności funkcjonariuszy podczas badania 
lekarskiego oraz pomocy medycznej udzielanej przez ratowników 
medycznych w stosunku do osoby zatrzymanej w PDOZ należy 
zaznaczyć, iż sami lekarze oraz ratownicy medyczni proszą
0 obecność funkcjonariuszy ze względu na odnotowywane ataki 
agresji ze strony osób zatrzymanych na ich osobę.

5. Zalecenie dotyczące wpisywania w książce wizyt lekarskich daty
1 godziny badania odnosi się do obowiązków ratowników medycznych 
oraz lekarzy uczestniczących w badaniu osoby zatrzymanej w PDOZ. 
Mając na uwadze powyższe funkcjonariusze pełniący służbę 
w PDOZ, zobligowani zostali do dopilnowania umieszczenia tej 
informacji w książce wizyt lekarskich przez lekarzy ratowników.



6. Informacja zawarta w raporcie jakoby osoby zatrzymane były 
ignorowane w sprawie wytłumaczenia poszczególnych punktów 
regulaminu PDOZ jest bezpodstawna i jest tylko subiektywnym 
odczuciem osoby pozbawionej części swobód obywatelskich 
związanych z przebywaniem w pomieszczeniu prawnej izolacji.

W każdym przypadku zgłoszenia przez osobę zatrzymaną 
konieczności wytłumaczenia poszczególnego punktu regulaminu 
RPDOZ taka informacja jest udzielana osobie zatrzymanej przez 
funkcjonariuszy RPDOZ. Ponadto w każdym pomieszczeniu znajduje 
się kopia regulaminu RPDOZ z którym osoba zatrzymana w każdej 
chwili może zapoznać się jeszcze raz pomimo tego 
że dokonała tej czynności podczas przyjęcia, co własnoręcznie 
potwierdza tą czynność podpisem na karcie zapoznania z 
regulaminem

7. W raporcie podniesiono również kwestię stworzenia listy adwokatów
i radców prawnych, z których usług mogłyby korzystać osoby 
zatrzymane w celu zapewnienia osobie pomocy prawnej.
Pomimo, że przepisy prawa nie nakładają na Policję takiego 
obowiązku udostępniania listy adwokatów lub radców prawnych, to 
w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb osób zatrzymanych Wydział 
Prewencji KMP w Gdańsku zwrócił się pisemnie do Izby Adwokackiej 
w Gdańsku w celu sporządzenia takiej listy adwokatów i radców 
prawnych chętnych do reprezentowania osób zatrzymanych.

8. Wydawanie obuwia zastępczego reguluję § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu 
pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
Każdej osobie, która zgłosi chęć korzystania z obuwia zastępczego 
takie obuwie jest wydawane. Ponadto każda osoba, która zgłosi 
potrzebę skorzystania z prysznica udostępnia się mydło i ręcznik oraz 
pomieszczenie gdzie znajduję się prysznic.
Osoba zatrzymana i doprowadzona do PDOZ celem osadzenia 
zapoznaje się z regulaminem tych pomieszczeń. Zgodnie z $ 8. 5 
regulaminu - Osobę przyjęta do pomieszczenia informuje się
0 konieczności: dbania o higienę osobista i czystość 
pomieszczenia:
Mając na uwadze powyższe, że osoba zatrzymana zapoznała się 
z regulaminem potwierdzając tą czynność własnoręcznym podpisem 
na karcie zapoznania należy przyjąć, że osoba taka jest świadoma
1 poinformowana o możliwości korzystania z obuwia, ubrania



zastępczego oraz o możliwości korzystania z prysznica. Niemniej 
jednak zlecono policjantom aby w sposób przejrzysty i zrozumiały 
przedstawiali prawa osoby zatrzymanej co do dbania o higienę 
osobistą.

9. Podniesiony w raporcie aspekt dot. zapewnienia intymności osób 
korzystających z pomieszczeń sanitarnych RPDOZ jest zapewniony. 
W toalecie dla zatrzymanych rolę osłony spełniają drzwi do kabin 
gdzie znajdują się sedesy. Drzwi te zasłaniają osobę na wysokości 
pasa, co zapewnia intymność osoby korzystającej z toalety. 
Natomiast w pomieszczeniu gdzie znajduje się prysznic jest murek 
który zasłania osobę korzystająca z prysznica. Sugerowana przez 
KMPT zasłonka całkowicie uniemożliwi kontrolę osoby przebywającej 
poza pomieszczeniem co może skutkować targnięciem się na życie 
takiej osoby. Zgodnie z $ 9.1.1 ZARZĄDZENIA NR 130 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2012 r. 
w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia ti. Policjantom pełniącym służbę w pomieszczeniu 
zabrania się: pozostawiania bez nadzoru osób umieszczonych 
w pomieszczeniu, które przebywają poza pokojami. 
Niezastosowanie się do tego przepisu przez funkcjonariuszy może 
skutkować wydarzeniem nadzwyczajnym oraz konsekwencjami 
dyscyplinarnymi wobec winnych naruszenia obowiązków służbowych.

10. Systematyczne wietrzenie cel odbywa się poprzez otwarte okna 
w pomieszczeniach po opuszczeniu wszystkich zatrzymanych 
pomieszczenia z tego względu, że sami zatrzymani zgłaszają prośbę 
o zamknięcie okien w porze nocnej tłumacząc się, że jest im zimno. 
Przeprowadzono rozmowę z funkcjonariuszami RPDOZ 
o konieczności korzystania z wentylacji wywiewnej podczas dnia oraz 
otwieranie okien w porze nocnej na prośbę zatrzymanych.

11. Zalecenie KMPT dot. zwiększenia etatów w RPDOZ jest jak 
najbardziej słuszny niemniej jednak cała formacja policyjna 
w ostatnim okresie boryka się z brakami kadrowymi. Biorąc pod 
uwagę duży nakład obowiązków spoczywających na obsłudze 
RPDOZ oraz duża liczbę osób przebywających w pomieszczeniach 
należy zaznaczyć, że funkcjonariusze pełniący służbę w 
pomieszczeniu prawnej izolacji starają się w stopniu dobrym 
zapewnić zaspokoić potrzeby osób zatrzymanych.

12. W raporcie wskazano konieczność szkoleń z zakresu komunikacji 
interpersonalnej, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz



systematyczne promowanie i zdobywanie wiedzy w zakresie praw 
człowieka i zapobiegania torturom, nieludzkiemu traktowaniu.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku funkcjonuje zespół 
psychologów, który gotowy jest pomóc każdemu funkcjonariuszowi, 
jeżeli takiej pomocy potrzebuje. Ponadto w sprawie poszerzania 
wiedzy na temat praw człowieka informuję, że organizowane są 
szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla 
funkcjonariuszy pełniących służbę w PDOZ z tego zakresu.

13. Ostatnia poruszana kwestia dotyczyła planowanego remontu 
RPDOZ Wydziału Prewencji KMP Gdańsk. Zgodnie z projektem 
przebudowy i remontu obiektu KMP w Gdańsku, zaplanowano 
inwestycję części budynku tj. PDOZ WP KMP Gd. Plany inwestycyjne 
znajdują się w KWP w Gdańsku. Z uwagi na wysoki koszt oraz 
konieczność zachowania możliwości funkcjonowania jednostki 
remont rozłożono na lata. W ramach wieloletniego planu inwestycji 
jego zakończenie zaplanowano na 2020 rok. W kwestii monitoringu 
wizyjnego zaplanowano 7 kamer w poszczególnych celach oraz 3 na 
korytarzu głównym i 1 na w poczekalni. Po przeprowadzonym 
remoncie nie będzie tzw. martwych punktów. Natomiast w chwili 
obecnej martwe punkty występują w każdym pomieszczeniu pod 
zamontowaną kamerą. Nadmieniam, że w chwili obecnej 
zaplanowano zamontowanie dodatkowych kamer zarówno 
w pomieszczeniu depozytowym jak również dodatkową kamerę 
w miejscu przekazywania depozytu. Utrzymanie i realizacja remontu 
podyktowana jest środkami finansowymi przekazanymi przez KGP 
w Warszawie.

Wyk.1 egz.
Przesłano drogą elektroniczną r.kulas@brpo.gov.pl 
Wyk. MS
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BIURO
RZECZN IKA  PRAW OBYWATELSKICH

W arszaw a, 0 6 = 12. 2018

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.15.2018.RK
Pan
insp. Wojciech Siwek 
Komendant Miejski Policji

ul. Nowe Ogrody 27 
80-803 Gdańsk

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 listopada 2018 r., znak L.dz. E .5141-4/2018 

uprzejmie dziękuję za przesłanie odpowiedzi na raport i zalecenia Krajowego Mechanizmu 

Prewencji Tortur (KMPT). Mam nadzieję, że współpraca z KMPT i wysiłki podjęte w celu 

realizacji zaleceń, pozwolą Panu na wypracowanie odpowiednich standardów dotyczących 

osób zatrzymanych, zgodnych z normami międzynarodowymi i skuteczną prewencję tortur 

i innych form złego traktowania.

KMPT z niepokojem przyjął informację o braku zwiększenia obsady etatowej 

funkcjonariuszy w PdOZ (zalecenie nr 11). Poziom zatrudnienia ma bowiem bezpośredni 

wpływ na bezpieczeństwo osób zatrzymanych i samych funkcjonariuszy, ale także na 

możliwości personelu w zakresie organizacji codziennej pracy, reżimu i realizacji praw 

zatrzymanych. Braki w tym zakresie stwarzają poważne ryzyko złego traktowania.

Podkomitet ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT) podkreśla, że odpowiedni poziom 

zatrudnienia zapobiega również przypadkom wypalenia wśród członków personelu 

i pozwala im na korzystanie z pełnej zdolności zawodowej zamiast koncentrowania się 

tylko na codziennych czynnościach1.

Konieczne jest więc zwiększenie obsady kadrowej w PdOZ w celu zorganizowania 

codziennej pracy w sposób odpowiadający potrzebom zatrzymanych i personelu.

Raport SPT z wizyty w Szwecji, 10 wrzesień 2008 r., CAT/OP/SWE/1, § 139-140.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

bi arorzeczni ka(cc brpo .go v.p 1 
www.ipo.gov.pl

http://www.ipo.gov.pl


KMPT cieszy fakt, że za słuszny uznaje Pan postulat zwiększenia etatów w PdOZ, 

dlatego też zachęcamy do szukania w tej materii właściwych rozwiązań organizacyjnych.

KMPT zachęca też do merytorycznego wsparcia podległych funkcjonariuszy 

(zalecenie 12). Rozwiązanie polegające na dostępie do psychologa w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji powinno być jedynie uzupełnieniem odpowiedniego systemu szkoleń, 

ukierunkowanego na ochronę praw człowieka. Szkolenie funkcjonariuszy jest bowiem, jak 

wskazuje SPT, mechanizmem zapobiegania torturom". Dlatego też mając na względzie 

argumenty i standardy przedstawione w raporcie, zachęcamy Pana do opracowania polityki 

szkoleniowej oparciu o proponowaną tematykę szkoleń.

W ocenie KMPT odpowiednio dobrany i wyszkolony personel policyjny jest bowiem 

w stanie prawidłowo wykonywać swoje obowiązki, bez uciekania się do przemocy. Stanowi 

też skuteczną gwarancję chroniącą osoby pozbawione wolności przed torturami. Dzięki 

swojej wiedzy i doświadczeniu oraz możliwości kontaktu z zatrzymanymi, ma możliwość 

bieżącego monitorowania ich zachowania i wyłapywania niepokojących sygnałów, 

świadczących o złym traktowaniu. Może także podjąć skuteczne środki zaradcze, 

w przypadku stwierdzenia niepokojących zdarzeń (np. poprzez podjęcie interwencji, 

udzielenie pomocy, czy zgłoszenie przełożonym swoich obaw i podejrzeń). Dlatego ważne 

jest, by był on odpowiednio zmotywowany, świadomy w zakresie praw człowieka 

i postrzegał przemoc wobec zatrzymanych jako niedopuszczalny brak profesjonalizmu, 

rzutujący na wizerunek całej Policji.

W związku z powyższym, będziemy wdzięczni za przekazanie informacji na temat 

działań podjętych w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia w PdOZ oraz planów 

szkoleniowych na 2019 r.

' 7 
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2 Zob. Raport SPT z wizyty w Meksyku, CAT/OP/MEX/l, § 95.



KOMENDA MIEJSKA POLICJI 
W GDAŃSKU 

WYDZIAŁ PREWENCJI 
L.dz. E.5141-4/2018

Gdańsk, dnia 18.12.2018 r.

BIURO
R ZE C ZN IK A  PR AW  O B YW A TELSK IC H  
K R A JO W Y M ECHANIZM  PR EW EN C JI

do wiadomości:

W Y D ZIA Ł K O N W O JO W O -O C H R O N N Y  
KW P W  G DAŃSKU

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 06 grudnia 2018r. 
L.dz.KMP.570.15.2018r KMPT w sprawie przekazania informacji o podjętych 
działaniach w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz planów szkoleń 
w Referacie - Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu 
Wytrzeźwienia WP KMP w Gdańsku, informuję że w 2019 r. zgodnie z planem 
szkoleń przewidziano trzy szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego 
policjantów.

Pierwsze szkolenie będzie realizowane w obszarze -  „ Zasad pełnienia służby 
przez policjantów w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia

Drugie szkolenie będzie z zakresu „Metod i form wykonywania przez 
policjantów konwojów oraz doprowadzeń”. W/w szkolenie jest potrzebą podnoszenia 
poziomu realizacji zadań służbowych w zakresie realizowania procedur.

Tematem trzeciego szkolenia jest -„Etyka zawodowa oraz prawa i wolności 
człowieka Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie świadomości 
i przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym wskazanie konsekwencji 
wynikających z naruszenia prawa. Ponadto szkolenie ukierunkowane jest na ochronę 
praw człowieka pozbawionego wolności oraz prawidłowe wykonywanie swoich 
obowiązków bez uciekania się do przemocy.

Odnosząc się do pytania w sprawie zwiększenia poziomu zatrudnienia PDOZ 
pragnę poinformować, że w chwili obecnej nie jest planowane zwiększenie stanu 
osobowego funkcjonariuszy Referatu-Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub 
Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. 
Jednym z najważniejszych powodów tej decyzji są braki kadrowe, a drugim 
planowany remont i przebudowa części obiektu KMP w Gdańsku zgodnie 
z projektem, który obejmuje przebudowę i całkowity remont pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych.

W ramach wieloletniego planu inwestycji zakończenie remontu zaplanowano 
na 2020 rok.

Niemniej jednak pragnę Państwa zapewnić, że sytuacja kadrowa jest jednym 
z priorytetów zapewnienia ciągłości i prawidłowego przebiegu służby w Policji.

Wyk.1 egz.
Przesłano drogą elektroniczną 
Wyk. MS

r.kulas@brpo.gov.pl ZASTĘPC 
M IEJSK 

W
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Gdańsk, dnia 18 grudnia 2018 r.

Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku

L.dz. KN. 5111-16/2018

Pan

Przemysław Kazimirski
Dyrektor Zespołu
Krajowy Mechanizm Prewencji

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00 - 090 Warszaw a

W odpowiedzi na pismo nr KMP.570.15.2018.RK z dnia 05 listopada 2018 roku dot. 

otrzymanego raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w 

Gdańsku przeprowadzonej w dniu 12 czerwca 2018 roku informuję, że na podstawie zaleceń 

wskazanych w raporcie, Komendant Miejski Policji w Gdańsku przedstawił swoje stanowisko 

w piśmie z dnia 27 listopada 2018 roku skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 23 listopada 2018 roku polecono 

Komendantom Miejskim/Powiatowym garnizonu pomorskiego zapoznanie z przedmiotowym 

raportem wszystkich policjantów pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i przedsięwzięcie działań mających 

na celu eliminację wskazanych uchybień oraz wdrożenie zawartych w raporcie zaleceń, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ponadto informuję, iż Wydział Konwojowo-Ochronnego KWP w Gdańsku 

koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w PdOZ w 

formie wykonywanych badań analityczno - sprawdzających w wybranych PdOZ woj. 

pomorskiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wskazane uchybienia i zalecenia 

przedstawione w raporcie.
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W arszaw a, 0 8 . 01.

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.15.2018.RK
Pan
nadinsp . Ja ro s ła w  Rzym kowski 
K o m e n d an t  W ojew ódzki Policji

ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 grudnia 2018 r., znak L.dz.KN. 5111-16/2018, 

uprzejmie dziękuję za przesłanie odpowiedzi na raport Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Tortur (KMPT) z wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 

w celu wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, przeprowadzonej w dniu 12 

czeiwca 2018 r. Mam nadzieję, że współpraca z KMPT i wysiłki podjęte w celu realizacji 

zaleceń, pozwolą Panu na wypracowanie odpowiednich standardów dotyczących osób 

zatrzymanych, zgodnych z normami międzynarodowymi i skuteczną prewencję tortur 

i innych form złego traktowania.

Z uwagi na fakt, iż KMPT rekomendował Panu zapewnienie Komendantowi 

Miejskiemu Policji w Gdańsku środków finansowych na realizację zaleceń wymagających 

nakładów finansowych, będę wdzięczny za przekazanie Pana stanowiska w tej kwestii.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Tel. cemr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika(a brpo.gov.p 1 
www.rpo.gov.pl

http://www.rpo.gov.pl


KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI 
W GDAŃSKU

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GDAŃSKU

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15, tel. 58 3214986. fax. 58 3214767 
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Gdańsk , dnia?f stycznia 2019 r.

Pan
Przemysław Kazimirski
Dyrektor Zespołu
Krajowy Mechanizm Prewencji

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W  odpowiedzi na pismo KMP.570.15.2018.RK z dnia 8 stycznia 2019 roku poniżej 

przedstawiam zakres planowanych przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych w 

pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia Komendy 

Miejskiej Policji w Gdańsku:

• Instalacje teletechniczne: instalacja okablowania strukturalnego, instalacja do 

odbioru TV naziemnej, instalacja sygnalizacji pożarowej, instalacja sygnalizacji 

włamania i kontroli dostępu, instalacja telewizji przemysłowej, instalacja 

multimedialna sali konferencyjnej, instalacja systemów przyzywowych, instalacje 

automatyki bram wjazdowych i instalacje komunikacji radiowo -  telefonicznej. 

Zaplanowany jest również generalny remont kompleksu budynków Komendy 

Miejskiej Policji w Gdańsku w zakresie robót budowlanych. Ponieważ w trakcie realizacji 

inwestycji nie ma możliwości wyłączenia obiektu z pełnionych przez niego funkcji, wszelkie 

prace modernizacyjne i remontowe będą wykonywane wieloetapowo.

mailto:rsudenis@pomorska.pojicja.gov.pl


Od 2009 roku do 2016 roku, z  przerwami wynikającymi głównie z braku środków, w 

zabytkowym budynku komendy prowadzone były roboty budowlane pod nadzorem 

Wojewóazkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano dokumentację techniczną dla tych 

części obiektu, w których dotąd nie prowadzono prac budowlanych. Dotyczy to również 

części budynku równoległe] do ul. Nowe Ogrody, gdzie znajduje się pomieszczenie dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Obecnie opracowany 

Program Inwestycji został przekazany do zatwierdzenia. Dopiero w przypadku jego 

zatwierdzenia i przekazaniu funduszy przez Komendę Główną Policji uruchomiona 

zostanie procedura przetargowa.

Na chwilę obecną nie można jednoznacznie wskazać terminu przeprowadzenia

prac remontowych.

insp. Robert Suaenis


