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Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji   

z rewizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych  

przy Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu 

(wyciąg) 

 

 

 Wprowadzenie 

Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 

dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192) oraz działając z upoważnienia 

Rzecznika Praw Obywatelskich, 1 października 2012 r., do pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji 

w Elblągu (dalej: PdOZ lub Izba), udali się pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego 

RPO w Gdańsku w ramach działań „Krajowego Mechanizmu Prewencji” (dalej: KMP, 

Mechanizm): Estera Tarnowska (prawnik) oraz Bogumił Furche (prawnik). 

Celem wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji było sprawdzenie na miejscu 

stanu realizacji zaleceń wydanych przez Krajowy Mechanizm Prewencji, w wyniku 

wizytacji jednostki przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia  2011 roku. 

Przeprowadzone czynności polegały na: 

 wysłuchaniu informacji dotyczących realizacji wspomnianych zaleceń udzielonych  

Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, Naczelnika Wydziału Prewencji oraz  

asystenta Zespołu Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Miejskiej 

Policji w Elblągu,  dotyczącej funkcjonowania jednostki oraz działań podjętych w 

związku z zalecenia po wizytacji KMP; 

 oglądzie wszystkich pomieszczeń Izby, w tym sprawdzeniu stanu wyposażenia pokoi 

dla zatrzymanych; 

 przeprowadzeniu rozmów z dwoma osobami przebywającymi w Izbie; 

 zapoznaniu się następującą dokumentacją: książką przebiegu służby, losowo 



wybranymi protokołami zatrzymania, protokołem kontroli sprawdzającej 

przeprowadzonej przez Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA z 14 

czerwca 2012 r.. 

Przedstawiciele KMP poinformowali Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w 

Elblągu, obecnego podczas podsumowania, o ustaleniach dokonanych w ramach 

powyższych czynności, a także wysłuchali jego uwag i wyjaśnień.  

2. Charakterystyka jednostki. 

 Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia mieszczą się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, który 

znajduje się niedaleko centrum miasta. Pomieszczenia usytuowane są na parterze. W 

ubiegłym roku w Izbie zainstalowano monitoring. Pojemność wizytowanej jednostki wynosi 

33 miejsca. W czasie rewizytacji Mechanizmu w Izbie  przebywały trzy osoby  zatrzymane i  

doprowadzone w celu wytrzeźwienia. 

3. Stan realizacji zaleceń wydanych w wyniku wizytacji PdOZ w dniu 9 

września 2011 roku. 

 Zgłoszone wówczas uwagi dotyczyły: 

1.  stanu pomieszczeń, które wymagały  remontu generalnego; 

2.  usunięcia nie nadających się do użytku i nie osłoniętych misek ustępowych 

znajdujących się w celach; 

3.  zwrócenia uwagi policjantom pełniącym służbę w PdOZ na konieczność realizacji 

obowiązku pouczania osób zatrzymanych o przysługujących im prawach w sposób 

przystępny i zrozumiały dla zatrzymanych; 

4.  zapewnienia należytej czystości w pomieszczeniach PdOZ. 

 

Ad. 1.  W dniu wizytacji wszystkie pokoje dla zatrzymanych były odmalowane i 

czyste,  nie noszące śladów dewastacji. Na wewnętrznej stronie drzwi  pokoi, znajdowała 

się naklejka z informacją o tym, że są one monitorowane.  



 

W pokojach dla zatrzymanych wymieniono umywalki i zainstalowano brakujące 

baterie, wentylacja została oczyszczona i udrożniona. Na klatce schodowej prowadzącej na 

plac spacerowy z jednej ze ścian odchodziła farba, sam plac nie był zadaszony. Z informacji 

przekazanych wizytującym wynika, że planowane jest jego częściowe zadaszenie również 

ze względu na jego zanieczyszczanie przez gołębie. 

Z informacji uzyskanych przez wizytujących wynika, że przetarg na remont PdOZ 

został już ogłoszony, w jego ramach planowana jest: wymiana wszystkich misek 

ustępowych, wymiana oświetlenia w  PdOZ, zainstalowanie dodatkowych kamer 

monitoringu,  położenie posadzek gresowych w pomieszczeniu dyżurnego i w pokoju 

kierownika Izby, wymiana zaworu mieszalnika, wykonanie podestów i montaż  zasłonek 

prysznicowych w łaźni, remont pola spacerowego i klatki schodowej. 

Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w zakładce 

zamówienia publiczne ogłoszenia o przetargu na remont PdOZ przy KMP w Elblągu, 

zostało umieszczone 3 października 2012 r., z jego treści wynika, że termin wykonania 

robót wyznaczono na 30 listopada 2012 r.   

Z protokołu kontroli Zespołu Inspekcji Sanitarnej MSWiA, wynika, że ściany i sufity 

w pokojach dla zatrzymanych oraz w umywalni są czyste i gładkie, w umywalni nie ma 

oznak zawilgocenia ani zagrzybienia, umywalki zostały zapewnione we wszystkich 

pokojach, a w pokoju nr 11 zainstalowano sprawną baterię. 

Ad. 2 We wszystkich pokojach znajdowały się umywalki, baterie umywalkowe i 

miski ustępowe nadające się do użytku, w pokoju nr 1 miska ustępowa miała deskę bez 

klapy. Z protokołu kontroli Zespołu Inspekcji Sanitarnej MSWiA, wynika, że miski 

ustępowe zostały wymienione jedynie w pokojach nr 1 i 4, umywalki natomiast – we 

wszystkich.  

Ad. 3 W dniu wizytacji w pomieszczeniach wywieszony był aktualny Regulamin 

pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w protokołach zatrzymania znajdowały się podpisy 

zatrzymanych pod pouczeniami, okoliczność pouczenia o przysługujących prawach była 

również odnotowywana w książce przebiegu służby. Osoby, z którymi przeprowadzono 

rozmowy, podały, że zostały poinformowane o swoich prawach i obowiązkach oraz, że 



wiedzą o prawie złożenia zażalenia na zatrzymanie. 

Ad. 4 W dniu wizytacji w Izbie panowała czystość, ściany pomieszczeń były 

odmalowane, wszystkie pokoje były wyposażone w sprawne urządzenia, w żadnym z pokoi 

nie odczuwało się nieprzyjemnego zapachu.  

4. Wnioski 

Czynności przeprowadzone przez Krajowy Mechanizm Prewencji pozwalają na 

stwierdzenie, iż wizytowana jednostka wypełniła większość zaleceń sformułowanych przez 

Krajowy Mechanizm Prewencji po wizytacji PdOZ w dniu 8 kwietnia  2011 roku, zalecenie 

dotyczące remontu pomieszczeń jest w trakcie realizacji.  

 

 

  

 


