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W odpowiedzi na pisrrio z dnia 27 lipca 2018 r. l.dz. KMP.570.16.2018.KK 

w sprawie raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji 

w Sopocie, uprzejmie informuję, iż wykonano szereg czynności w celu wyjaśnienia uwag

i wdrożenia wskazanych wytycznych w obszarze funkcjonowania wymienionych 

pomieszczeń.

W związku z powyższym, Komendant Miejski Policji w Sopocie podjął decyzje 

o przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w trybie Rozdziału X ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2067 z późn. zm.).

Ponadto, w odniesieniu do poszczególnych zaleceń wskazanych w przedmiotowym 

raporcie wykonano następujące czynności:

1) funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej 

Policji w Sopocie przekazano polecenie, aby obligatoryjnie każda osoba 

zatrzymana posiadające widoczne obrażenia, uskarżająca się na zły stan zdrowia



lub wyrażająca żądanie kontaktu z lekarzem poddawana była badaniom lekarskim 

przed umieszczeniem w ww. pomieszczeniu.

Polecono także, aby każdorazowo poddawać badaniu osoby, których stan upojenia 

alkoholowego wskazuje na możliwość wystąpienia okoliczności mogących 

zagrażać jej życiu lub zdrowiu.;

2) regulamin pobytu w przedmiotowych pomieszczeniach został umieszczony 

w każdej z cel i jest na bieżąco uzupełniany w przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia wymienionego dokumentu;

3) zgodnie z przyjętą pragmatyką policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, 

dokonujący czynności zatrzymania, każdorazowo na żądanie osoby zatrzymanej 

realizują przysługujące zatrzymanemu prawo do powiadomienia osoby trzeciej, za 

pośrednictwem funkcjonariusza Policji;

4) Komenda Miejska Policji w Sopocie została doposażona w odzież zastępczą 

przeznaczoną dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

5) w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie trwają prace nad ustaleniem właściwej 

formy dokumentowania informacji w zakresie - jakim językiem posługiwał się 

zatrzymany obcokrajowiec lub w jakim języku realizowano czynności wobec 

cudzoziemca w przypadku braku tłumacza.

Ponadto, podjęto czynności w celu umożliwienia biegłym udziału w czynnościach 

z zatrzymanymi cudzoziemcami, ukierunkowane na ich kompleksowe 

informowanie o prawach i obowiązkach;

6) w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie raz w roku, zgodnie z planem 

doskonalenia zawodowego lokalnego Wydziału Prewencji, realizowane jest 

szkolenie dla funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych i rezerwy kadrowej na 

Stanowisku Kierowania w zakresie metod i form wykonywania zadań przez 

policjantów w ww. pomieszczeniach. W roku 2018 przedmiotowe szkolenie 

realizowane będzie w III kwartale.

Nadmienić należy, iż 40 % stanu etatowego funkcjonariuszy 

realizujących czynności w ramach obsługi ww. pomieszczeń posiada przeszkolenie 

specjalistyczne w przedmiotowym zakresie, które realizowane jest przez Szkołę 

Policji w Słupsku, a zakres wymienionego przeszkolenia obejmuje między innymi 

zagadnienia dotyczące praw człowieka, czy też psychologicznych aspektów 

pełnienia służby w wymienionych pomieszczeniach.



lub wyrażająca żądanie kontaktu z lekarzem poddawana była badaniom lekarskim 

przed umieszczeniem w ww. pomieszczeniu.

Polecono także, aby każdorazowo poddawać badaniu osoby, których stan upojenia 

alkoholowego wskazuje na możliwość wystąpienia okoliczności mogących 

zagrażać jej życiu lub zdrowiu.;

2) regulamin pobytu w przedmiotowych pomieszczeniach został umieszczony 

w każdej z cel i jest na bieżąco uzupełniany w przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia wymienionego dokumentu;

3) zgodnie z przyjętą pragmatyką policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, 

dokonujący czynności zatrzymania, każdorazowo na żądanie osoby zatrzymanej 

realizują przysługujące zatrzymanemu prawo do powiadomienia osoby trzeciej, za 

pośrednictwem funkcjonariusza Policji;

4) Komenda Miejska Policji w Sopocie została doposażona w odzież zastępczą 

przeznaczoną dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

5) w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie trwają prace nad ustaleniem właściwej 

formy dokumentowania informacji w zakresie - jakim językiem posługiwał się 

zatrzymany obcokrajowiec lub w jakim języku realizowano czynności wobec 

cudzoziemca w przypadku braku tłumacza.

Ponadto, podjęto czynności w celu umożliwienia biegłym udziału w czynnościach 

z zatrzymanymi cudzoziemcami, ukierunkowane na ich kompleksowe 

informowanie o prawach i obowiązkach;

6) w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie raz w roku, zgodnie z planem 

doskonalenia zawodowego lokalnego Wydziału Prewencji, realizowane jest 

szkolenie dla funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych i rezerwy kadrowej na 

Stanowisku Kierowania w zakresie metod i form wykonywania zadań przez 

policjantów w ww. pomieszczeniach. W roku 2018 przedmiotowe szkolenie 

realizowane będzie w III kwartale.

Nadmienić należy, iż 40 % stanu etatowego funkcjonariuszy 

realizujących czynności w ramach obsługi ww. pomieszczeń posiada przeszkolenie 

specjalistyczne w przedmiotowym zakresie, które realizowane jest przez Szkołę 

Policji w Słupsku, a zakres wymienionego przeszkolenia obejmuje między innymi 

zagadnienia dotyczące praw człowieka, czy też psychologicznych aspektów 

pełnienia służby w wymienionych pomieszczeniach.



Zapewniam, iż wszystkie pomieszczenia dla osób zatrzymanych i doprowadzonych 

celem wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, niezwłocznie po wykonanym 

remoncie, nie później jednak niż do końca 2018 roku, zostaną wyposażone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.

Ponadto, na IV kwartał 2018 r. zaplanowano czynności sprawdzające w Komendzie 

Miejskiej Policji w Sopocie, w ramach wzmożenia nadzoru nad realizacją zadań 

wykonywanych przez policjantów, w przedmiotowej problematyce.
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W odpowiedz na pismo z dnia 27.07.2018r l.dz. KMP 57016.2018.KK dotyczące podjętych działań w zakresie 
realizacji zaieceń wskazanych po w.zytacji w KMP w Sopooie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 
informuję iż podjęto czynności w celu wyjaśnienia wskazanych uwag i wdrożenia wskazanych wytycznych do procedur 
obow ązu ących w ODSzarze funkcjonowania pomieszczeń dfa osob zatrzymanych.

W odniesieniu do poszczególnych zaecert wskazanych w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 
wykonano następujące czynności:

1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku kierowania KMP w Sopocie przekazano polecenie aby 
obligatoryjnie każda. osoba zatrzymana pnsiad^ące widoczne obrażenia, uskarżająca się a zły star zdrrw i lub 
wyrażająca żądanie Kontaktu z lekarzem poodawana była badaniom lekarskim przed umieszczeniem w PdOZ. Ponadto 
wskazano aby każdorazowo poddawać badaniu osoby których stan upojenia alkoholowego wskazuje na możlwość 
wystąpienia okolicznośc. mogących zagrażać życiu lub zdrowiu zatrzymanego.

2. Regulamin pobytu w pdOZ umieszczony jest w Każdej celi i jest on od czasu kontroli na bieżąco uzupełniany w 
przypadku jego usznodzer a iub z szczeka.

3 Zgodnie z przy,ętą pragmatyką polizano dokonujący czynnosc zatrzymania w KMP w Sopocie Każdorazowo na 
żadania osoby zatrzymanej realizują przysługujące zatrzymanemu prawo do povu adomienia osoby trzeciej za 
pośrednictwem funkcjonariusza Policji.

4. Odpowiedz: odnośnie zaecenia dotyczącego rozważenia wyposażenia pdOZ w oświetlenie nocne lub wym.ane 
monitoringu na tak Który będze działał w nocy bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia udzielił Wydział 
Gospodarki Materiaiowo -  Technicznej KWP w Gdańsku (pismo Cz. 2221-2015/18 z dn. 22.08 2018 r)

5. KMP w Sopocie została doposażona przez Wydział Gospodarki Materiałowo -  Technicznej KWP w Gdańsku 
w odzież zastępczą przeznaczoną dla osób zatrzymanych.

6. Odpowiedzi odnośnie zalecenia dotyczącego wyposażenia p o k o i  dla osób zatrzymanych zgodnie z obowiązującym 
prawem udzielił Wydział Gospodarki Materiałowo -  Technicznej KWP w Gdańsku (pismo Cz. 2221-2015/18 z dn. 
22 08.2018 r)

7 Aictualnie trwają w KMP w Sopocie prace nad ustaieniem właśc wej formy dokumentowania informacji w zakresie - 
jakim yęzyKiem posługiwał się zatrzymany obcokrajowiec lub ui jakim języku realizowano czynności wobec cudzoziemca 
w przypadku braku tłumacza Ponadto podjęto czynności w celu umożliwienia biegłym udziału w czynnościach z 
zatrzymanym cudzoziemcami ukierunkowanych na ich kompleksowe informowanie o prawach i obowązkach



8. W związku z ujawnionymi uchybieniami dotyczącymi braku nadzoru nad osobami zatrzymanymi w PdOZ Komendy 
Mie Kiej Policji w Sopxie przeprowadzono czynności \ wyjaśniające w wyniku których potw.erdzono naruszenie 
dyscypliny służbowej polegające na tym, że funkcjonariusz pomimo obowiązku nie dokonał kontroli zachowania 
osoby umieszczonej w pomieszczeniu, przez wizjer drzwi pokoju nie rzadziej niż co 60 minut czym naruszył § 
12 ust. 3 zarządzenia nr 130/2012 w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych 'ub doprowadzonych w celu wytrzeźwieni d z dnia 7 sierpnia 2012 rok

9 W KMP w Sopocie raz w roku zgodnie z planem taskona lenia zawodowego lokalnego Wydziału Prewencji 
reakzowane jest szkolenie dla funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych i rezerwy kadrowej na stanowisku kierowania w 
zakresie metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w PdOZ. W foku  20 ■S przedmiotowe szkolenie 
realizowane będzie w III kwartale. Ponadto 40 % stanu funkcjonariuszy realizujących czynności w ramach obsługi PdOZ 
posiada przeszkolenie specjalistyczne w zauresie pełnienia służby w PdOZ i PID Które realizowane jest przez Szkołę 
Policji w Słupsku. Zakres tego kursu specjalistycznego obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące praw człowieka 
czy też psychologicznych aspektów pełnienia służby w PdOZ.

10. W przypadku pojawienia się problemów w realizacji zadjń przez funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ są one 
na bieżąco omawiane ze służbą dyżurną i rezerwą kad ową przez przełożonych. Ponadto tematyka związana z 
osadzaniem osób w PdOZ i sposobem postępowania z oscbami zatrzymanymi lub doprowadzanymi do wytrzeźwienia 
jest również podejmowana w trakcie szkoień dotyczących między innymi sposobu realizacji czynności w trakcie 
zatrzymania osób nieietnich czy też szkoleń z zakresu wykonywania konwojów i doprowadzeń. Kierownictwo KMP w 
Sopocie rozważa możliwość przeprowadzenia szkolenia d a funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ w zakresie 
podejmowania czynności wobec osób o różnym stanie )sychofizycznym które realizowane byłoby przez zespół 
psycho,ogow z KWP w Gdańsku. W przypadku pojawiania się zainteresowania ze strony funkcjonariuszy lub 
zaobserwowania potrzeby poszerzeniem oferty szkoleni swej przez przełożonych na poziomie KMP w Sopocie 
czynności w tym zakresie będą inicjowane na bieżąco
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Uprzejmie dziękuję za stanowisko Pana Komendanta przedstawione w piśmie z dnia 

7 września 2018 r. będącym odpowiedzią na Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 

(dalej jako: KMPT lub Mechanizm) z wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Sopocie (dalej jako: PdOZ). 

Wskazane stanowisko nie pokrywa się w pełni z przyjętymi standardami i zaleceniami 

przedstawionymi przez KMPT, zatem pozwalam sobie ponownie zwrócić się w przedmiotowej 

sprawie. Ponadto, w piśmie nie odniesiono się w sposób dokładny do wszystkich przedstawionych 

przez Mechanizm problemów.

Z odpowiedzi przedstawionej przez Pana Komendanta wynika, że funkcjonariuszom  

pełniącym służbę na stanowisku kierowania KMP w Sopocie przekazano polecenie aby 

obligatoryjnie każda osoba zatrzymana posiadająca widoczne obrażenia, uskarżająca się na zly 

stan zdrowia lub wyrażająca żądanie kontaktu z lekarzem poddawana była badaniom lekarskim 

przed umieszczeniem w PdOZ. Ponadto wskazano aby każdorazowo poddawać badaniu osoby 

których stan upojenia alkoholowego wskazuje na możliwość wystąpienia okoliczności mogących 

zagrażać życiu lub zdrowiu zatrzymanego.

Należy zaznaczyć, że obowiązek przeprowadzenia badania lekarskiego wobec w/w osób 

wynika z przepisów prawa krajowego. Dodatkowo nie wskazano w sposób dokładny czy badaniu 

lekarskiemu zostaną poddane wszystkie osoby w stanie upojenia alkoholowego, czyli nie tylko 

doprowadzone do wytrzeźwienia, ale również osoby nietrzeźwe zatrzymane w związku 

z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W ocenie KMPT, obowiązkowym badaniom lekarskim
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powinny być poddawane wszystkie osoby zatrzymane. Jest to niezwykle ważne, gdyż badanie 

lekarskie zatrzymanych uważane jest za podstawową i minimalną gwarancję chroniącą te osoby 

przed torturami i przemocą. Ponadto, jak wskazano w Raporcie powizytacyjnym jest to również 

stanowczo podkreślane przez międzynarodowe instytucje monitorujące traktowanie osób 

pozbawionych wolności -  Podkomitet ONZ ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, 

Nieludzkiemu, Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT) oraz Europejski Komitet 

ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

Należy zaznaczyć, że takie badanie chroni też samych funkcjonariuszy przed fałszywymi 

zarzutami, że obrażenia powstały podczas ich pobytu pod nadzorem Policji. Jak wykazała dokonana 

przez KMPT analiza prawomocnych wyroków sądów powszechnych z lat 2008-2016, w sprawach

o przestępstwo z art. 246 Kodeksu karnego, dochodziło w Polsce do stosowania tortur przez 

funkcjonariuszy Policji, zaś ofiary nie będąc przebadane przez lekarza były następnie umieszczane 

w PdOZ1. Należy zaznaczyć, że w obecnym stanie prawnym w kontekście zobowiązania się do 

dostosowania postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających do standardów ETPC zachodzi 

pytanie, w jaki sposób funkcjonariusze Policji będą w stanie wskazać mechanizm i przyczynę 

obrażeń osoby będącej pod jej nadzorem, skoro nie ma obowiązku poddania badaniu lekarskiemu 

każdej osoby zatrzymanej. W związku z tym, w przypadku ujawnienia obrażeń ciała przy 

zwalnianiu osoby, będzie zachodziło domniemanie, iż powstały one w czasie jej zatrzymania.

Z uwagi na powyższe przedstawiciele KMPT zalecają rozważenie możliwości poddawania 

badaniom lekarskim wszystkich zatrzymanych przed ich umieszczeniem w PdOZ.

Ponadto, jak wskazał Pan Komendant zgodnie z przyjętą pragmatyką policjanci z Komendy 

Miejskiej Policji w Sopocie, dokonujący czynności zatrzymania, każdorazowo na żądanie osoby 

zatrzymanej realizują przysługujące zatrzymanemu prawo do powiadomienia osoby trzeciej, za 

pośrednictwem funkcjonariusza Policji. W ocenie pracowników KMPT, 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.

Ponadto w piśmie wskazał Pan, że odpowiedzi odnośnie zalecenia dotyczącego rozważenia 

wyposażenia PdOZ w oświetlenie nocne lub wymianę monitoringu na taki, który będzie działał 

w nocy bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia, udzielił Wydział Gospodarki 

Materiałowo - Technicznej KWP w Gdańsku. W odpowiedzi nadesłanej z Komendy Wojewódzkiej

1 Zob. Wystąpienie Generalne RPO z dnia 18.04.2017 r. do Ministra Sprawiedliwości, KMP.570.3.2017.RK; Raport 
Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 
w roku 2016, s. 196-199.



Policji w Gdańsku z dnia 5 września 2018 r. (sygn. KN.0151-297/2018) nie odniesiono się do 

jednakże do powyższego zalecenia.

W wspomnianym piśmie wskazał Pan również, że w związku z ujawnionymi uchybieniami 

dotyczącymi braku nadzoru nad osobami zatrzymanymi w PdOZ Komendy Miejskiej Policji 

w Sopocie przeprowadzono czynności wyjaśniające w wyniku których potwierdzono naruszenie 

dyscypliny służbowej polegające na tym, że funkcjonariusz pomimo obowiązku nie dokonał kontroli 

zachowania osoby umieszczonej w pomieszczeniu, przez wizjer drzwi pokoju nie rzadziej niż co 60 

minut czym naruszył § 1 2  ust. 3 zarządzenia nr 130/2012 w sprawie metod i form  wykonywania 

zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia z dnia 

7 sierpnia 2012 rok  W związku z tym bardzo proszę o poinformowanie o konsekwencjach 

wyciągniętych wobec funkcjonariusza, o którym mowa oraz o przesłanie dokumentacji związanej 

z postępowaniem wyjaśniającym.

Mając powyższe na uwadze, KMPT zwraca się do Pana Komendanta o ponowne rozważenie 

możliwości wprowadzenie powyższych zaleceń, które z pewnością przyczynią się do wzmocnienia 

ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo 

karaniem osób zatrzymanych przebywających w jednostkach policyjnych, a także o odpowiedź na 

przedstawione w niniejszym piśmie wątpliwości.

Do wiadomości:

Pan
nadinsp. Jarosław Rzymkowski 
Komendant Wojewódzki 
Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15

Z poważaniem

r$Qdca

amiriska

80-819 Gdańsk



Komendant Miejski Policji 
w Sopocie 

D1204-26/2018

Sopot, dnia 06 listopada 2018 roku

B I U R O  R Z E C Z N I K A  
P R A W  O B Y W A T E L S K I C H

WPŁ. 2018 - 11-  13

O
ZAŁ. .f..S................ NR..........

Pani
Klaudia Kamińska
Krajowy Mechanizm Prewencji
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z wpływem kolejnej korespondencji oznaczonej KMP570.16.2018.KK uprzejmie 
informuję, że zgodnie z poleceniami wewnętrznymi Jednostki Policji mogą korespondować 
z innymi organami jeśli są one na równorzędnym poziomie hierarchicznego umieszczenia danej 
Jednostki w strukturze organizacyjnej Policji.

Informuję, że niezależnie od niepodważalnej wartości prawidłowości zalecenia KMPT 
rozważenia możliwości poddawania badaniom lekarskim wszystkich zatrzymanych przed ich 
umieszczeniem w PDOZ Komendant Miejski Policji je s t ograniczony:
§1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 roku w sprawie 
badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję :
Osobę zatrzymaną poddaje się badaniu lekarskiemu w przypadku, gdy:
1) osoba ta oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, 
którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przeprowadzenia badania 
lekarskiego łub posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia 
zdrowotnego;
2) z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą 
zatrzymaną jest:

a) kobieta w ciąży,
b) kobieta karmiąca piersią,
c) osoba chora zakaźnie,
d) osoba z zaburzeniami psychicznymi,
e) nieletni po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka

Ponieważ zalecenie KMPT nie jest literalnie tożsame z w/w przepisem Komendant Miejski Policji 
nie może wydać polecenia o treści zalecenia. Jednakże na skutek wymiany korespondencji 
z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku wydał polecenie aby obligatoryjnie każda osoba zatrzymana posiadająca widoczne 
obrażenia, uskarżająca się na zły stan zdrowia lub wyrażająca żądanie kontaktu z lekarzem 
poddawana była badaniom lekarskim przed umieszczeniem w PDOZ. Polecono również poddawać 
badaniu osoby, których stan upojenia alkoholowego wskazuje na możliwość wystąpienia 
okoliczności mogących zagrażać je j życiu lub zdrowiu.

Odnosząc się do rozważenia możliwości samodzielnej realizacji przysługującego zatrzymanym 
prawa do powiadomienia osoby trzeciej, zaś tylko w sytuacjach szczególnych prawo to realizować 
za pośrednictwem funkcjonariuszy Policji uprzejmie informuję, że zgodnie z stanowiskiem 
przekazanym przez Wydział Konwojowo -  Ochronny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
przyjęta i stosowana praktyka, iż to policjant informuje o zatrzymaniu wskazanej osoby jest  
właściwa i ma swoje uzasadnienie. Chodzi przede wszystkim o możliwość utrudniania czynności 
związanych z zatrzymaniem np. w trakcie bezpośredniej rozmowy osoba zatrzymana może 
przekazać informacje, które mogą uniemożliwić dalsze czynności (przeszukania pomieszczeń.



zatrzymania innych osób itp.). Policjant je st gwarantem skutecznego powiadomienia osoby 
wskazanej przez zatrzymanego..

W zakresie udzielonej odpowiedzi przez Wydział Gospodarki Materiałowo -  Technicznej KWP 
w Gdańsku informuję, że z uzyskanych informacji wynika, że przekazane do przedmiotowej komórki 
polecenia będą zrealizowane do końca bieżącego roku.

Odnośnie czynności wyjaśniających prowadzonych na podstawie rzd. X  ustawy o Policji przez 
tutejszą Jednostkę wobec podległego funkcjonariusza w załączeniu, w ramach swoich kompetencji, 
przesyłam kopię żądanych materiałów. Jednocześnie wyrażam głębokie przekonanie zrozumienia 
usytuowania Komendy Miejskiej Policji w hierarchii organizacyjnej Policji i możliwego zakresu 
prowadzenia niniejszej korespondencji.

\  *

KQMENDANT MIEJSKI POLI 
w SOPOCIE

msp. Piojroolin

wyk. 2 egz. :
egz. nr I -  adresat
egz. nr 2 -  ad acta
nadkom. R. Tabisz 58 5216275


