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W związku z wnioskiem 1. dz. RPO -  718238 -  VII -  720.6/12/DK z dnia 10.12.2012 r. 
w załączeniu przesyłam nagranie obrazu pomieszczeń dla osób zatrzymanych z dnia 10.12.2012 r. 
Jednocześnie informuję, iż zwrócili się Państwo o nagranie dotyczące osadzenia osoby zatrzymanej 
w pokoju nr 5 o godz. 5.00. Z dokumentacji PdOZ wynika natomiast, iż osoba zatrzymana (

) w pokoju nr 5 została osadzona o godz. 2:45.
Mając powyższe na uwadze informuję, iż załączona płyta zawiera nagranie z dnia 9/10.12.2012 r. 
od godz. 22:45 do godz. 00:15 oraz z dnia 10,12.2012 r. od godz. 02:45 do godz. 04.00 z tym, że 
zegar z monitoringu nie został przestawiony z czasu letniego na czas zimowy i załączone nagranie 
przedstawia czas letni czyli godz. 23:34-01:15 oraz 03:45-05.00.

Ponadto informuję, iż w wyniku dokonanego przejrzenia udostępnionego Państwu zapisu 
monitoringu stwierdzono, iż policjant pełniący służbę w PdOZ pomimo dokonanego w książce 
służby zapisu o przeprowadzonych kontrolach pokoi o godz. 23.00 dnia 09.1.2012 r. oraz godz. 
3.00 dnia 10.12.2012 r. kontroli takowych w rzeczywistości nie przeprowadził, co stanowi 
naruszenie dyscypliny służbowej.
Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie 
polecił przeprowadzenie w sprawie czynności wyjaśniających.

W celu uniknięcia w przyszłości podobnych nieprawidłowości ponownie zapoznano 
wszystkich policjantów pełniących służbę w PdOZ z Zarządzeniem 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 oraz w I kwartale 2013 r. 
zaplanowano szkolenie obejmujące powyższą problematykę.

W załączeniu przesyłam również potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentację 
z lat 2011 oraz 2012 dotyczącą przeprowadzonych szkoleń, kontroli i wytycznych ze strony KSP 
oraz prowadzonych postępowań wyjaśniających.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.203 r. informuję, iż kierownictwo tutejszej jednostki 
Policji dokonało wnikliwej analizy Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z dnia 5.02.2013 r. 
z wizytacji PdOZ KPP Piaseczno i Komendant Powiatowy polecił wdrożyć do realizacji 
w codziennej służbie zalecenia przekazane przez KMP w przedmiotowym raporcie.

Ponadto informuję, iż w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w sprawie 
dokonanego zapisu w książce przebiegu służby o przeprowadzonych przez profosa kontrolach 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych, a faktycznie niedokonanych, Komendant Powiatowy Policji 
w Piasecznie uznał, iż funkcjonariusz swoim postępowaniem dopuścił się naruszenia dyscypliny 
służbowej w związku z nie wykonaniem ciążących na mim obowiązków wynikających 
z 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. W stosunku do wymienionego funkcjonariusza zostały wyciągnięte konsekwencje 
służbowe w postaci przeprowadzenia z wymienionym rozmowy dyscyplinującej. Jednocześnie 
całość dokumentacji zostanie przesłana do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie w celu poddania 
ocenie prawnej czy przedmiotowy czyn nie stanowi przestępstwa polegającego na poświadczeniu 
nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego. Z chwilą otrzymana stanowiska 
Prokuratury Rejonowej w Piasecznie o powyższym poinformujemy Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich odrębnym pismem.
W celu eliminacji w przyszłości podobnych zachowań Komendant polecił Naczelnikowi Wydziału 
Prewencji zwiększenie nadzoru nad sposobem pełnienia służby w PdOZ w tym między innymi 
poprzez dokonywanie systematycznych odtworzeń nagrań z monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z zaleceniami KMP w dniach 27-28.02.2013 r. zaplanowano dla funkcjonariuszy 
PdOZ zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, gdzie zostaną szczegółowo 
zapoznani z wynikami kontroli przeprowadzonej przez KMP oraz zostaną im przypomniane 
przepisy regulujące sposób pełnienia służby w PdOZ. W szczególności policjanci zostaną uczuleni, 
aby udzielane świadczenia medyczne odbywały się poza zasięgiem ich słuchu i wzroku, 
a wydawane zaświadczenia lekarskie były wydawane na jednolitych wzorach dokumentów 
wynikających z rozporządzenia.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w pierwszym kwartale 2013 r. Wydział Doskonalenia 

Zawodowego Komendy Stołecznej Policji zaplanował wprowadzenie nowego programu kursu 
uzupełniającego dla policjantów pełniących służbę w PdOZ, gdzie tematyka zajęć będzie 
obejmowała przede wszystkim zagadnienia związane z etyką zawodową psychologią społeczną 
stresem, agresją kontaktami interpersonalnymi oraz udzielaniem pierwszej pomocy w sytuacjach 
nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu. Na przedmiotowe szkolenie wytypowano wszystkich 
policjantów pełniących służbę w PdOZ KPP Piaseczno.
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Kopie Raportu KMP przekazano do Zespołu Kontroli KPP w Piasecznie w celu realizacji 
zaleceń wynikających z pkt. 2, a mówiącego o zmianie praktyki rozpatrywania skarg zatrzymanych, 
poprzez poszerzenie czynności i materiałów uwzględnianych w postępowaniu wyjaśniającym. 
Raport przekazano również do Wydziału Wspomagającego KPP w Piasecznie w celu rozważenia 
możliwości wprowadzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych oraz 
zainstalowania w pomieszczeniu lekarskim systemu przyzywowego. Zwrócono również uwagę na 
konieczność starannego sprzątania pomieszczeń PdOZ. Zgodnie z zaleceniem będą również 
kontynuowane działania zmierzające do utworzenia miejsca, z którego mogliby korzystać palący 
zatrzymani bez szkody dla osób niepalących.

W pomieszczeniach zostały uzupełnione brakujące kopie regulaminu wraz z wykazem 
instytucji stojących na straży praw człowieka wydrukowane większą czcionką oraz wymieniono na 
aktualne materiały dla cudzoziemców zgodne z załącznikiem do rozporządzenia MSW z dnia 
4 czerwca 2012 r. !

Zespół Ochronny KPP w Piasecznie posiada 10 etatów. W chwili obecnej czynnie służbę 
pełni 9 funkcjonariuszy, co pozwala na zapewnienie dwuosobowej obsady, jednakże należy wziąć 
pod uwagę, iż w sytuacjach nie wymagających kierowania do służby dwóch funkcjonariuszy, bez 
uszczerbku dla właściwego funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych zasadnym będzie 
możliwość pełnienia służby przez jednego policjanta. Niemniej jednak należy uznać biorąc pod 
uwagę wskazania KMP, że zasadą winno być pełnienie służby w obsadzie dwuosobowej, 
a wyjątkiem w uzasadnionych sytuacjach obsada jednoosobowa.

Wyrażam nadzieję, iż przekazane informacje są dla Państwa satysfakcjonujące i zgodne 
z Państwa oczekiwaniami. W przypadku pytać bądź wątpliwości upoważniam do kontaktów 
w moim imieniu Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Michała Romaszewskiego tel. 
022 60 45 233, który udzieli Państwu wszelkiej pomocy.

Wykonał:
asp. szt. Michał Koraszewski
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