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Dyrektor Zespołu
Pani Justyna Róża Lewandowska

W odpowiedzi na pismo Nr KMP. 570.4.2014 z dnia 20 02. 2014 r. informuję, że 

zalecenia wskazane w treści ww. dokumentu w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie 

wykorzystano w następujący sposób:

Ad. 1. Podjęto czynności mające na celu likwidację ostrych krawędzi wyposażenia pokoi dla 

zatrzymanych w PDOZ KPP w Wołominie.

Ad. 2. W KPP w Wołominie nie ma utworzonych pokoi przejściowych i tymczasowych pomieszczeń 

przejściowych. Mając powyższe na uwadze w pomieszczeniu obok PDOZ KPP w Wołominie 

nie wywieszono regulaminu. Pomieszczenie to nie jest używane jako tymczasowe 

pomieszczenie przejściowe, gdyż nie spełnia wymagań tego rodzaju pomieszczenia, służy 

jedynie do sporządzania dokumentacji przez policjantów.

Ad. 3. W miarę możliwości, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu członkom personelu medycznego 

wykonującym świadczenia medyczne i samym zatrzymanym, obecność funkcjonariusza 

policji podczas udzielania tych świadczeń osobom zatrzymanym ograniczana jest do 

minimum.



Ad.4. Podjęto czynności mające na celu poszerzenie oferty szkoleniowej dla funkcjonariuszy 

pełniących służbę w PDOZ o dodatkowe zagadnienia z zakresu radzenia sobie ze stresem, 

agresją i właściwego postępowania z osobami zatrzymanymi, by w trudnych przypadkach nie 

dochodziło do przypadków nieumyślnego wyrządzania im krzywdy.

Ad. 5. Osobie nie znającej języka polskiego przyjmowanej do PDOZ zapewnia się możliwość 

porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w PDOZ, za pośrednictwem tłumacza. 

Nadto w dokumentacji PDOZ KPP w Wołominie znajdują się aktualne tłumaczenia na języki 

obce regulaminu pobytu.

Ad. 6. Osoba umieszczana w PDOZ każdorazowo informowana jest o możliwości kontaktu z 

adwokatem. W PDOZ KPP w Wołominie znajduje się lista adwokatów, z których pomocy 

mogłyby skorzystać osoby umieszczone w PDOZ.

Ad. 7. Przedstawiam dane dotyczące kategorii osób umieszczonych w PDOZ w okresie od 01. 01. 

2013 r . -  04. 12. 2013 r.

Doprowadzeni w celu wytrzeźwienia dorosłych mężczyzn -  352 

Doprowadzeni w celu wytrzeźwienia dorosiych kobiet -  13 

Zatrzymani na polecenie sądu/prokuratora -  192 

Zatrzymani w związku z popełnieniem wykroczenia — 36 

Zatrzymani podejrzewani o popełnienie przestępstwa -  531

Ad. 8. W ramach najbliższego planowanego remontu budynku komendy wzięte zostanie pod uwagę 

dostosowanie toalety i przynajmniej jednego pokoju dla zatrzymanych lub doprowadzonych w 

celu wytrzeźwienia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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W odpowiedzi na pismo KMP.570.4.2014 z dnia 20 lutego 2014 r., dotyczące 

stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia nagrania z monitoringu 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (PdOZ) Komisariatu Policji w Zielonce (KP w Zielonce) na wniosek Krajowego 

Mechanizmu Prewencji (KMP), które przyczyniły się do utraty materiału służącego do 

weryfikacji zarzutów podniesionych przez wobec funkcjonariuszy Policji,

uprzejmie informuję, co następuje.

Otóż z informacji uzyskanych z Komendy Stołecznej Policji wynika, iż w Komendzie 

Powiatowej Policji w Wołominie (KPP w Wołominie) przeprowadzono w przedmiotowej 

sprawie stosowne czynności służbowe mające na celu wyjaśnienie okoliczności zaistnienia 

ujawnionych nieprawidłowości.

Dokonane ustalenia dały podstawę do stwierdzenia, iż w toku realizacji czynności 

służbowych związanych z zabezpieczeniem nagrania monitoringu PdOZ KP w Zielonce z dnia 

r., doszło do szeregu uchybień, następstwem których była utrata materiału 

nagraniowego, mającego służyć w dalszej kolejności do weryfikacji zarzutów podniesionych 

przez

Jednocześnie stwierdzono, że policjanci odpowiedzialni za realizację przedmiotowego 

wniosku dopuścili się naruszenia dyscypliny służbowej wynikającej z art. 132 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2011 Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.). 

Uwzględniając wyjaśnienia złożone przez podległych policjantów, Komendant Powiatowy
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Policji w Wołominie podjął decyzję o odstąpieniu od wdrożenia procedury dyscyplinarnej 

wobec funkcjonariuszy i na podstawie art. 132 ust. 4b ustawy o Policji zdecydował 

o przeprowadzeniu z wyżej wymienionymi rozmowy dyscyplinującej udokumentowanej 

w formie notatki.

Ponadto, mając na względzie charakter zarzutów sformułowanych w: korespondencji 

KMP z dnia 20 lutego 2014 r., Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podjął decyzję

0 przekazaniu zebranego w sprawie materiału do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, 

z wnioskiem o dokonanie oceny prawno-karnej.

Jednocześnie Informuję, iż działania podjęte w KPP w Wołominie zostały zatwierdzone 

przez Komendanta Stołecznego Policji.

Niezależnie od powyższego informuję, iż Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP 

przygotuje stosowne wystąpienie do Komendanta Stołecznego Policji, z wnioskiem o zlecenie 

sprawdzenia funkcjonowania PdOZ KP w Zielonce pod względem przestrzegania przepisów 

określających sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z tych pomieszczeń, 

skonkretyzowanych w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

4 czerwca 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

1 izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. 

poz. 638).

Jednocześnie, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo oraz poszanowanie 

praw osób umieszczonych w PdOZ, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP uwzględni 

przedmiotową problematykę w planowanych czynności badawczych.

Reasumując wyrażam przekonanie, że ujawnione w trakcie wykonywania czynności 

służbowych dotyczących realizacji wniosku przedstawiciela KMP uchybienia, miały charakter 

incydentalny, zaś podjęte działania w tej sprawie przyczynią się do wyeliminowania 

występowania podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

Wyk w 2 egz. 
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