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W odpowiedzi na Pani pismo nr ldz. KMP.570.2.2014.MMO z dnia 
8 stycznia 2014 roku przesyłam informacje o sposobie realizacji uwag i zaleceń 
sformułowanych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
przeprowadzonej w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

W zakresie realizacji sformułowanych w Raporcie zaleceń wykonano 
niżej wymienione czynności:

1) Przeprowadzanie kontroli osobistej osoby zatrzymanej przed osadzeniem 
jej w PDOZ odbywa sie we wnece przy pokoju nr 3 -  jest to jedyne miejsce 
(z wyjątkiem toalety) nieobjęte monitoringiem.

2) W celu zapewnienia prawa do intymności podczas korzystania z toalety 
oraz w czasie badania lekarskiego prowadzonego przez lekarza w pokojach 
dla osób zatrzymanych- dokonano zakupu parawanu lekarskiego.
Jest to rozwiązanie tymczasowe w związku z planowanym remontem KPP 
w Chełmnie, w ramach którego pomieszczenia PDOZ zostaną dostosowane 
do wymogów zalecanych przez Krajowy Mechanizm Prewencji.
Zalecenie to zrealizowano choć jest ono sprzeczne ze stanowiskiem Biura 
Prewencji i Ruchu Drogowego KGP z dnia 24 maja 2013 roku, w którym 
wskazano, że „wykorzystywanie pomieszczeń niezgodnie z ich 
przeznaczeniem, a także doposażanie tych pomieszczeń w dodatkowy 
sprzęt, który nie został ujęty w treści przedmiotowego rozporządzenia jest 
niezgodne z obowiązującymi w tej materii przepisamf.
Ponadto, w odniesieniu do zapewnienia intymności osób korzystających 
z sanitariatu poprzez osłoniecie natrysku i miski ustepowej przed 
wzrokiem osób trzecich, prowadzone do tej pory sprawdzenia programowe 
PDOZ KPP w Chełmnie w ramach nadzoru instancyjnego wykazały, iż



drzwi prowadzące do pokoju sanitarnego wyposażone są w szybe 
zabezpieczoną obustronnie siatką stalową (co jest zgodne z § 11 ust. 4 
Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeń 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub d.oprowa,d.zonych 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). Zastosowanie drzwi wskazanych 
przez ustawodawcę ma z jednej strony zapewnić intymność osobom 
korzystającym z toalety i natrysku, a z drugiej strony ma umożliwić 
funkcjonariuszowi pełniącemu służbe w pomieszczeniu kontrole 
zachowania osób, za które jest on odpowiedzialny. Rozumiejąc w pełni 
prawo osób zatrzymanych do intymności, należałoby wprowadzić stosowne 
zmiany do w/w aktu prawnego, który określiłby niezbędne wyposażenie 
pokoi sanitarnych w PDOZ.

3) W związku z zaleceniami, dotyczącymi: przeniesienia przycisków 
alarmowych w pokojach na wysokości umożliwiające dosięgnięcie przez 
osoby niskiego wzrostu lub poruszające się na wózku inwalidzkim, 
przeniesienia punktów świetlnych w miejsca gwarantujące właściwe 
oświetlenie umożliwiające pisanie i czytanie oraz zainstalowania w toalecie 
podłokietników i poręczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
0 obniżonej sprawności fizycznej Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie 
zwrócił się z pismem do Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów 
KWP, aby w możliwie najkrótszym terminie przeprowadzony został remont 
PDOZ w zakresie wskazanych zaleceń.
Warto w tym miejscu wskazać, że zapis określający, że „pokój dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć: (...) 
odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie”, zawarty w § 8 ust. 1 pkt 4 
Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku, jest nieprecyzyjny
1 odwołuje się do subiektywnej oceny osoby. Sprawdzenia programowe 
PDOZ KPP w Chełmnie zrealizowane w dniu 6 czerwca 2013 roku 
w godzinach przedpołudniowych nie pozwoliło stwierdzić, by oświetlenie 
nie spełniało określonych wymogów (tym bardziej, że pokoje dla osób 
zatrzymanych oświetlone były jedynie przez światło słoneczne, wpadające 
do pokoi przez okna). Skoro jednak oświetlenie w okresie jesienno 
-zimowym nie zapewnia odpowiednich do czytania i pisania warunków 
zalecenie to zostanie zrealizowane.
W związku z zaleceniem zmiany wysokości umieszczenia sygnalizacji 
przyzywowej należy wspomnieć, że Rozporządzenie MSW z dnia 4 czerwca 
2012 roku nie wskazuje na jakiej wysokości w pokojach dla osób 
zatrzymanych powinien być umieszczony przycisk do wzywania obsługi 
pomieszczenia. Znajdując jednak, jak najbardziej słuszne, uzasadnienie 
tego zalecenia -  zostanie ono uwzględnione podczas planowanego remontu 
PDOZ KPP w Chełmnie.
Zalecenie, dotyczące wyposażenia sanitariatów w udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnością oraz dostosowania budynku, toalety i przynajmniej 
jednego pokoju dla zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie znajduje 
odzwierciedlenia w zapisach Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 
roku, które określa warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia



dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji, a które 
zostaną ponownie przywołane w ostatnich akapitach przedmiotowego 
pisma.
Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy 
uwzględnił w długofalowych planach remontowych Komendę Powiatową 
Policji w Chełmnie. Na remont kompleksowy wraz z modernizacją w/w 
komendy został opracowany projekt budowlany, który obecnie został 
złożony w Starostwie Powiatowym w Chełmnie celem zatwierdzenia 
i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiotowa dokumentacja 
obejmuje m.in. modernizację pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Zakres 
planowanej modernizacji obejmuje: zmniejszenie sanitariatu i jego 
przebudowę (w tym: wydzielenie kabiny ustępowej zamykanej drzwiami 
przeszklonymi szkłem bezpiecznym, nietłukącym, matowym, wygrodzenie 
natrysku z możliwością jego osłonięcia, montaż urządzeń i armatury 
wandaloodpornej), wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji 
elektrycznej i montaż odpowiedniego osprzętu, wykonanie instalacji 
monitoringu, wymianę instalacji alarmowej i przyzywowej, wykonanie 
prawidłowej wentylacji pomieszczeń, wymianę instalacji c.o., remont 
pomieszczeń (renowacje ścian, sufitów, krat, wymiana posadzek), wymianę 
wyposażenia PDOZ. Dokumentacja budowlana obejmuje również 
udostępnienie KPP w Chełmnie dla osób niepełnosprawnych w strefie 
ogólnodostępnej, na parterze komendy. W ramach planowanej na lata 
2015-2016 realizacji robót budowlanych zostaną zrealizowane wnioski 
z pkt 3, 4, 5 oraz częściowo z pkt 14 „Raportu /.../”. Nie przewiduje się 
adaptacji sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich na terenie PDOZ z uwagi na występowanie różnicy poziomów 
(schodów), o czym w „Raporcie /.../” nie wspomniano. Po zakończeniu 
robót budowlanych możliwe będzie korzystanie z sanitariatu dla osób 
niepełnosprawnych zlokalizowanego w strefie ogólnodostępnej komendy, 
podobnie jak z podjazdu do budynku KPP.

4) W dniu 15 stycznia 2014 roku przeprowadzono odprawę z policjantami, 
pełniącymi służbę ochronną w PDOZ. Podczas odprawy omówiono raport 
z wizytacji w części dotyczącej pełnienia służby ochronnej 
i dokumentowana czynności zatrzymania osób. Zwrócono szczególną 
uwagę na dokumentację sporządzaną w związku z zatrzymaniem osób, 
kompletność wpisów, sporządzanie szczegółowych opisów przedmiotów 
przyjętych do depozytu. Poinformowano o konieczności dołączania do 
protokołów doprowadzeń osób w celu wytrzeźwienia wydruków badań 
alkomatem. Zobowiązano policjantów do wykonywania kontroli osobistej 
osoby przed umieszczeniem w PDOZ we wnęce przy pokoju nr 3 oraz do 
zorganizowania badań lekarskich osób zatrzymanych za parawanem 
w celu zapewnienia im intymności. Zwrócono uwagę, aby zobowiązywać 
lekarza do wypełniania książki badań lekarskich i zaświadczeń
o przeciwwskazaniach do pobytu w PDOZ. Ponadto, nakazano niezwłoczne 
zapoznawanie osoby przyjmowanej do PDOZ z regulaminem pobytu, 
a potwierdzeniem jej zapoznania się z regulaminem ma być złożenie przez 
nią podpisu na karcie zapoznania. Zobligowano policjantów do 
dokumentowania w książce służby faktu zapoznania się osoby osadzonej 
z regulaminem pobytu, a także do informowania osób osadzonych
o zainstalowanym monitoringu w pokojach PDOZ. Nakazano policjantom



pełniącym służbę w PDOZ, aby przekazywali zatrzymanym komplet 
pościeli i prześcieradeł oraz zaopatrywali zatrzymanych w wodę pitną.

5) W PDOZ umieszczono aktualne regulaminy pobytu w języku angielskim 
i rosyjskim.

6) Na wyposażenie PDOZ przekazane zostały 3 komplety odzieży zastępczej 
(dresy sportowe bawełniane).

7) W porozumieniu z Sekcją Psychologów KWP w Bydgoszczy zaplanowano 
szkolenia dla policjantów pełniących służbę w PDOZ na temat pracy 
z osobami trudnymi oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że w KPP w Chełmnie nie 
ma pomieszczenia przejściowego lub tymczasowego pomieszczenia przejściowego 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w rozumieniu 
odpowiednich przepisów. Pomieszczenie opisane w raporcie Krajowego 
Mechanizmu Prewencji znajduje się przy dyżurce i umieszcza się tam osoby, 
które z powodu konieczności przeprowadzenia z ich udziałem czynności, zostały 
doprowadzone do komendy. Najczęściej są to czynności, polegające na badaniu 
trzeźwości (w pomieszczeniu znajduje się alkomat), potwierdzeniu tożsamości, 
ustalaniu stanów faktycznych przeprowadzanych interwencji. Pomieszczenie to 
nie jest przeznaczone dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia.

Jednocześnie należałoby zwrócić uwagę na pewne zagadnienia, 
stanowiące przedmiot zainteresowania Krajowego Mechanizmu Prewencji, 
a odnoszące się do sanitariatów w PDOZ i dostępności PDOZ dla osób 
niepełnosprawnych. Otóż, w zakresie funkcjonowania pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych (PDOZ) obowiązują następujące przepisy:

1. Rozporządzenie 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 [1]

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie [2]

3. Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 
roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia [3]

4. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona dnia 
13 grudnia 2006 roku w Nowym Jorku [4].

Wymagania, dotyczące pokoju sanitarnego w PDOZ są określone 
w Rozporządzeniu [1] § 11.1 „Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny 
osobistej musi być ogrzewany, oświetlony, wentylowany oraz wyposażony 
w urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń higieniczno 
-sanitarnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.
§ 11.2. Instalację dostarczającą wodę do pokoju sanitarnego służącego do 
utrzymania higieny osobistej wyposaża się w urządzenia umożliwiające regulację



temperatury i strumienia wody, zabezpieczone przed dostępem osób 
umieszczonych w pomieszczeniu.
§ 11.3 Drzwi w umywalniach, natryskach i toaletach wyposaża się w szybę 
z nietłukącego się materiału lub w szybę zabezpieczoną obustronnie siatką 
stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie.
§ 11.4 Drzwi do pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej 
mogą spełniać warunki, o których mowa w ust. 3”
Zgodnie z Rozporządzeniem ]2] § 3. pkt 5 „Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa
0 budynku zamieszkania zbiorowego -  należy przez to rozumieć budynek 
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, 
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, 
schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek 
zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu 
poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu 
ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny”. 
Rozporządzenie [2] określa:
§ 82.1 „W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane 
z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposażone w wannę lub natrysk 
oraz umywalkę. Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub 
w wydzielonej kabinie ustępowej wyposażonej w umywalkę.
2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych 
z pomieszczeniami mieszkalnymi należy przewidzieć na każdej kondygnacji 
umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego użytku, wyposażone co najmniej 
w:
1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet,
2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn,
3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,
4) 1 umywalkę dla 5 osób”.
Ponieważ brak odniesienia szczegółowego do konkretnego ustępu § 82 
Rozporządzenia [2] do pokoju sanitarnego w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych (pDOz), określonych w Rozporządzeniu [1], można zastosować 
obydwa warianty.
Biorąc pod uwagę, że w woj. kujawsko-pomorskim w większości PDOZ są 
jednodziałowe, najczęściej poniżej 10 miejsc dla osób zatrzymanych, w których 
jednocześnie z pokoju sanitarnego korzysta tylko 1 osoba zatrzymana (§ 13 
Zarządzenia [3]), a pokój sanitarny zlokalizowany jest w pobliżu pokoi dla osób 
zatrzymanych, połączony wspólnym korytarzem, zasadne jest zastosowanie 
§ 82.1, traktując pokój sanitarny jako łazienkę związaną z pomieszczeniami 
mieszkalnymi. Oznacza to, że zgodne z obowiązującymi przepisami jest 
wykonanie pokoju sanitarnego, jako jednoprzestrzennego pomieszczenia 
z zamontowanymi urządzeniami sanitarnymi -  w przypadku PDOZ w wykonaniu 
wandaloodpornym, bez wydzielonego pomieszczenia ustępu i prysznica.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia [1] „Regulamin pobytu .” § 10 
ust. 1 pkt. 4 mówi się, że „osobie zatrzymanej zapewnia się możliwość 
korzystania z urządzeń sanitarnych -  jednakże Zarządzenie [3] w § 9 ust. 1 pkt
1 stanowiący o tym, że „Policjantom pełniącym służbę w pomieszczeniu zabrania 
się pozostawiania bez nadzoru osób umieszczonych w pomieszczeniu, które 
przebywają poza pokojami” i w treści § 13 „... W trakcie przebywania osoby 
poza pokojem policjant jest obowiązany zapewnić stały je j nadzór” nakłada na



policjantów obowiązki, które mogą ograniczyć intymność osób 
zatrzymanych.
Wykonywanie pokoi sanitarnych w PDOZ w formie wydzielonego ścianami
i oddzielonego drzwiami zespołu pomieszczeń, składającego się z przedsionka 
z umywalką, kabiny ustępowej i pomieszczenia prysznica stoi w sprzeczności 
z przytoczonymi przepisami z Zarządzenia [3] i nie znajduje uzasadnienia 
w Rozporządzeniu [2].
Z kolei montaż w sanitariatach dodatkowego osprzętu w postaci prętów 
z zasłonkami, czy dodatkowych uchwytów, które nie posiadają atestów 
wandaloodpornych, może być przyczyną, w wypadku osób „wymagających 
szczególnego nadzoru” tzw. wydarzeń nadzwyczajnych.

Uwzględniając powyżej przedstawione wątpliwości zasadnym byłoby, 
w przypadku pokoi sanitarnych w PDOZ, opracowanie spójnych przepisów, 
dotyczących procedur policyjnych i wymagań budowlanych, 
z uwzględnieniem zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Odrębnym zagadnieniem są możliwości adaptacji pokoi sanitarnych 
w PDOZ zlokalizowanych w istniejących budynkach komend, z uwagi na 
występujące uwarunkowania techniczne.

Pewnym, korzystnym rozwiązaniem które pozwalało na zachowanie pewnej 
intymności było instalowanie tzw. „kącików sanitarnych” -  wygrodzonych 
niepełną ścianką, oddzielająca miskę ustępową i umywalkę, w pokojach dla 
osób zatrzymanych, Jednakże Rozporządzenie [1] wykluczyło taką możliwość 
-  stanowisko Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Dostęp do PDOZ dla osób niepełnosprawnych

W przedłożonym „Raporcie.” KMP powołując się na Konwencję zaleca 
dostosowanie PDOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy zwrócić uwagę, 
że przywołany art. 9 ust. 1 Konwencji odwołuje się do umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich sferach 
życia powszechnie dostępnych i powszechnie zapewnianych. Polskie 
prawodawstwo uwzględnia w Rozporządzeniu [2] prawa osób 
niepełnosprawnych:

§ 61.1 „Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary 
pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym 
również osobom niepełnosprawnym.
2. Wymaganie przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy 
budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 
budynków rekreacji indywidualnej, budynków koszarowych, a także budynków 
w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich.
§ 62.1 Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń 
użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: 
szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych 
dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. 
2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą 
być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania



przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu 
osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań § 240.
§ 86.1 W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:
1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez 

progów,
3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski 

ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na 
przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno 
-sanitarnych.
2. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób 

niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.

Przy każdej budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów policyjnych 
dostępnych dla interesantów, realizowane są obowiązujące przepisy, dotyczące 
udostępnienia obiektów dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem niepełnosprawności ruchowej. Jednakże udostępniane są 
ogólnodostępne strefy budynków poprzez: budowę podjazdów, montaż 
podnośników, likwidacje progów na drogach komunikacyjnych, montaż 
szerszych drzwi, wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, zgodnie 
z § 86 ust. 2.
PDOZ nie jest obszarem ogólnodostępnym tzn. powszechnie dostępnym oraz 
nie przewiduje wykonywania usług powszechnie zapewnianych.
Należy również podnieść, że w Rozporządzeniu [1], w stosunku do pokoju 
sanitarnego w PDOZ przywołane zostało odniesienie do budynku zamieszkania 
zbiorowego, do którego należą m.in.: budynek zakwaterowania na terenie 
zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 
nieletnich. W Rozporządzeniu [2] w § 61 ust.2 w/w budynki zostały wyłączone 
z przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Uwzględniając powyższe w obowiązujących przepisach ogólno 
-budowlanych (Rozporządzenie [2]) oraz resortowych (Rozporządzenie [1]) brak 
jest podstawy prawnej i odniesień do wykonania zaleceń KMP w stosunku do 
udostępnienia PDOZ dla osób niepełnosprawnych. Przywołany art. 9 ust. 1 
Konwencji również trudno odnieść do PDOZ, gdyż umieszczone tam osoby mają 
status szczególny -  osoby zatrzymanej.
Aby zalecenia Krajowego Mechanizmu Prewencji miały możliwość realizacji 
należałoby dostosować przepisy prawne i określić wytyczne budowlane.

Komendant Wojewódzki Policji 
w Bydgoszczy

insp. Krzysztof Zgłobicki
(podpis na oryginale)

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7,85-090 Bydgoszcz 

tel. (52) 525 5010 fax (52) 525 5017 
komendant@bg.policja.gov.pl
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Rzecznika Praw 
Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji

Dotyczy: raport z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

W odpowiedzi na pismo nr KMP.570.2.2014.MM0 z dnia 19.03.2014 r. 
Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie informuje, że zgodnie z poleceniem 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informację o realizacji wniosków 
wynikających z przeprowadzonej wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
przygotował Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. 
Ochrony Praw Człowieka.

W uzyskanych informacji wynika, że Pełnomocnik przesłał odpowiedź za 
pośrednictwem Komendy Głównej Policji.

Z poważaniem

W M t N b A N I  H O W M T O W Y  P O L IC I i
W C h e  (Mn n i e 

Z  up. P ie r w s z y  Z a s t ę p c a  
K o m e n d a n t a  P o v J Ł i o w e g o  P o l ic j i  

w Chwtime

ml insp.nyrr Mirosław Joppek

wykonano w 2 egz. 
egz. nr 1 adresat
egz. nr 2 a/a osoba do kontaktu:

podinsp. Sławomir Bęben 
Naczelnik 

Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego 
tel.: (56) 67742 11

o
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Krajowy Mechanizm Prewencji

Warszawa,

KMP .570.2.20X4.MMo

Pan
Krzysztof Zgłobicki 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7 
85-090 Bydgoszcz
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W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2014 raku, przekazane drogą mailową przez 

asp. szt Kazimierza Kwiatkowskiego, specjalistę z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy w 

dniu 28 marca 2014 roku, uprzejmie dziękuję za odniesienie się do uwag i .zaleceń, zawartych w 

Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Nawiązując do kwestii zapewnienia intymności osobom zatrzymanym korzystającym z 
sanitariatów, pragnę zwrócić uwagę, iż problem ten. został podniesiony w Raporcie z -wizyty 
Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 

Traktowaniu albo Karaniu (dalej: CPT, Komitet;) przeprowadzonej w Polsce w dniach 5 - 17 

czerwca 2013 roku [CPT/Inf (2014) 21]. W  § 35 przedstawiciele Komitetu zaznaczyli, że w 

wizytowanych PdOZ1 nie była przestrzegam prywatność podczas korzystania ze wspólnych toalet 
oraz pryszniców (...) taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania i należy mu zaradzić bez zbędnej 

zwłoki Delegacja dodała, że należy zastosować inne środki pozwalające pogodzić konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa 2 zachowaniem niezbędnych warunków dla poszanowania ludzkiej 
godności

Z uwagi na to, że planowany w Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie remont 

rozpocznie się, zgodnie z przekazaną przez Pana informacją, dopiero w 2015 roku, ponawiam 

zalecenie przedstawicieli KMP dostosowania PdOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pragnę 

zwrócić uwagę,, że postanowienia zawarte w ratyfikowanej w dniu 6 września 2012 roku Konwencji 

ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r.,. poz, 1169, 
dalej: Konwencja) zobowiązują do umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i 

pełnego udziału we wszystkich jego sferach, co odnieść należy również do ich funkcjonowania w

PdOZ przy Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, PdOZ przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, PdOZ przy 
Komisariacie Policji Warszawa •- Białołęka
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miejscach pozbawienia wolności (art. 14 Konwencji). Zgodnie natomiast z art. 91 ust. 1 Konstytucji 
ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi część krajowego porządku prawnego, a jej przepisy 

stosowane są bezpośrednio. Żadne instytucje państwowe nie mogą zatem odmówić osobie 

niepełnosprawnej realizacji jakiegokolwiek prawa sformułowanego w Konwencji pod pretekstem, 

iż nie znajduje ono swojego odzwierciedlenia w akcie prawa krajowego w randze ustawy, 

rozporządzenia lub tym bardziej aktu o charakterze wewnętrznym, jakim jest zarządzenie 

Komendanta Głównego Policji. Ponadto w sytuacji niezgodności przepisów umowy 

międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie z przepisami ustawy 

pierwszeństwo przyznano umowie międzynarodowej (art. 91 ust, 2 Konstytucji), Wymogi 

Konwencji, nakazującej wprowadzenie racjonalnych usprawnień, spełniłoby dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych jednego z pokoi dla zatrzymanych, sanitariatu oraz drogi 

przemieszczenia się do PdOZ. Trzeba mieć bowiem na względzie konstytucyjną zasadę równości 

wobec prawa. Przepis art. 32 ust, 2 Konstytucji RP wyraźnie stanowi, iż nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

W związku z powyższym osoby niepełnosprawnej przebywające w miejscach detencji* powinny 

mieć taki sam dostęp do pomieszczeń użytkowych, jak pozostali osadzeni, aby w pełni realizować 

przysługujące im prawa.

Małgorzata Malak 
H. CksJOjO wycuka—- łc_

v  Radca
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Szanowna Pani 
Małgorzata Molak

Radca
„Krajowego Mechanizmu Prewencji* 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

ul. Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na Pani pismo nr Idz. KMP.570.2.2014.MMo przekazuje 
informacje na temat realizacji zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji w zakresie dostosowania PDOZ KPP w Chełmnie do potrzeb osób 
ni ep ełnospr awnych.

Odnosząc się do kwestii poruszonych w otrzymanym piśmie, uprzejmie 
informuję, że w związku z tym, że planowany remont Komendy Powiatowej Policji 
w Chełmnie planowany jest na 2015 rok, podjąłem decyzję o tym, że do czasu 
przystosowania PDOZ KPP w Chełmnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
w przypadku konieczności osadzenia w PDOZ takiej osoby -  miejscem jej osadzenia 
będzie PDOZ KMP wt Bydgoszczy. Zakładam, że rozwiązanie to będzie tymczasowe.

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komend}7 Miejskiej Policji 
w Bydgoszczjr dysponuje na chwilę obecną wieloma udogodnieniami dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową.
PDOZ znajduje się parterze budynku, do którego można wjecjhać zamontowraną 
windą. Wszelkie przejścia, drzwi i korytarze wewnątrz budynku mają wystarczającą 
szerokość, aby osoba na wózku inwTalidzkim mogła samodzielnie pokonać niezbędną
drogę.
Pokoje dla zatrzymanych wr PDOZ KMP w Bydgoszczy objęte są monitoringiem. We 
wszystkich pomieszczeniach PDOZ wymieniono zestawy kamier na takie, które 
umożliwiają przesłonięcie miejsc intymnych.
W dziesięciu pokojach dla zatrzymanych znajdują się kąciki sanitarne wyposażone 
w umywalkę oraz sedes. Kąciki sanitarne wydzielone są wr pomieszczeniu 
niewysokim murkiem, zapewniającym intymność wr czasie załatwiania potrzeb 
fizjologicznych. Krany i spłuczki w kącikach sanitarnych oraz przyciski alarmowe 
w pokojach umieszczone są na wysokości, umożliwiającej swobodny do nich dostęp 
osobom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich.



ramach dostosowania PDOZ KMP w Bydgoszczy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zobowiązałem naczelnika podległego mi Wydziału Zaopatrzenia, 
Inwestycji i Remontów do poszerzenia wejścia do kącika sanitarnego! jednego z pokoi 
PDOZ, aby zapewnić osadzonym osobom niepełnosprawnym jeszcze swobodniejszy 
dostęp do zainstalowanych sanitariatów.

Ponadto informuję, że moje polecenie, dotyczące osadzania osób 
niepełnosprawnych w PDOZ KMP w Bydgoszczy, będzie dotyczyło terenu całego 
województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że dana 
jednostka Policji (po remoncie/modernizacji) dysponuje odpowiednio wysokimi 
standardami w zakresie godnego osadzenia osób z niepełnosprawnościami w PDOZ 
na swoim terenie, zostanie ona zwolniona z realizacji mojego polecenia w tym 
zakresie.

Znajdując pełne uzasadnienie dla wprowadzania udój nień dla osób
niepełnosprawnych, żywię nadzieję na to, że wprowadzone przezi nie rozwiązanie
będzie spełniać wymogi Konwencji ONZ o prawach osób niepełnos iwnych, a także
umożliwiać realizację konstytucyjnej zasady równości obywateli w ;c prawa.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7.85-CKX) Bydgoszcz 

tri. (52| 525 5010 fax (52) 525 5017 
kotnen dantfabg. policja, gov.pl
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.2.2014.MMo

Pan
insp. Krzysztof Zgłobicki 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7 
85-090 Bygdoszcz

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 sierpnia 2014 roku (data wpływu do BRPO 1 września 

2014 roku), uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy rozpoczęły się prace nad dostosowaniem 

Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z Pańską deklaracją, na rok 2015 przewidziany jest remont 

Komendy uwzględniający realizację zalecenia przedstawicieli KMP we wspomnianym wyżej 

zakresie.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, powołując się na numer pisma 

KMP.570.2.2014.MMo do dnia 31 marca 2015 roku.

^  p  O  l  v  2 Cl

Małgorzata Molak
M coccvo _ /<̂  to . V

Radca

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

Teł. cemr. ( !  48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

h i urorzec/n ik a hrpo.go v . p 1 
www.rpo.gov.pl

http://www.rpo.gov.pl


PIERWSZY ZASTĘPCA 
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 

W BYDGOSZCZY

WKO.055.1.2015.TL Bydgoszcz, 20.03.2015 r.
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Małgorzata Molak

jZAL.........  NR Radca
Krajowego Mechanizmu Prewencji 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo L.dz. KMP.570.2.2014.MMo z dnia 
23 lutego 2015 roku uprzejmie informuję, iż z uwagi na brak środków 
finansowych rozpoczęcie planowanego remontu pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie 
Powiatowej Policji w Chełmnie, w zakresie wskazanym w piśmie 
L.dz. PCZ.055.6.1.2014.AZ z dnia 10 lutego 2014 roku, zostało wstrzymane.

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż Komendant Wojewódzki Policji 
w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki, biorąc pod uwagę zalecenia 
formułowane przez Krajowy Mechanizm Prewencji w zakresie dostosowania 
pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością, pismem 
L.dz. PCZ.055.6.1.2014.AZ z dnia 29 sierpnia 2014 roku, wyznaczył PdOZ 
przy Komendach Miejskich Policji w Bydgoszczy i Grudziądzu 
oraz Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy miejscami osadzania osób 
z niepełnosprawnością ruchową. Decyzja ta podyktowana była faktem, 
iż pomieszczenia znajdujące się na terenie wymienionych jednostek 
dysponują na chwilę obecną wieloma udogodnieniami dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową, dzięki czemu osoby te będą mogły być 
osadzane w warunkach możliwie najlepiej dostosowanych do ich potrzeb.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7,85-090 Bydgoszcz 

tel. (52) 525 5010 fax (52) 525 5017 
komendant« bg.policja.gov. pi


