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Gdańsk, d n i 20-14 iv

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych 

przy Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach

1. 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. 2007 r, Nr 30, poz. 

192) oraz działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 9 

września 2011 r., do pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w 

celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach (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), Bogumił Furche (prawnik) oraz 

Zenobia Glac - Ściebura (pedagog resocjalizacyjny).

Celem wizytacji zapobiegawczej Krajowego Mechanizmu Prewencji, było 

sprawdzenie na miejscu sposobu traktowania osób zatrzymanych i dokonanie
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oceny ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim 

lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Przeprowadzone czynności polegały na:

-  wysłuchaniu informacji przedstawionej przez insp. Krzysztofa Kłopote -  

Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w 

Chojnicach;

-  oglądzie wszystkich pomieszczeń Izby, w tym sprawdzeniu stanu 

wyposażenia pokojów dla zatrzymanych;

zapoznaniu się następującą dokumentacją: książką przebiegu służby, 

procedurami dotyczącymi: postępowania z brudną bielizną i odzieżą, zasad 

bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych, zasad 

przeprowadzania czynności sanitarno-porządkowych, instrukcją 

postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej na choroby zakaźne 

podczas wykonywania czynności służbowych.

Przedstawiciele KMP poinformowali Zastępcę Naczelnika Wydziału 

Prewencji, obecnego podczas podsumowania, o ustaleniach dokonanych w ramach 

powyższych czynności, a także wysłuchali jego uwag i wyjaśnień.

Ponadto, po zakończeniu wizytacji przeanalizowano: protokoły kontroli 

sanitarnej Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach przeprowadzonych przez 

Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA z dni 2.07.2010 oraz 19.08.2011 

r., sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej w dniu 30.09.2009 r. przez 

Wizytatora ds. Penitencjarnych Sądu Okręgowego w Słupsku.

2. Charakterystyka jednostki.

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia mieszczą się w budynku Komendy Powiatowej Policji w 

Chojnicach, który znajduje się niedaleko centrum miasta. Pomieszczenia 

usytuowane są obok dyżurki funkcjonariuszy. Wejście do Izby znajduje się z tyłu
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budynku Komendy i prowadzi bezpośrednio do pomieszczeń. Jednostka nie jest 

objęta monitoringiem - podobnie jak cały budynek KPP Chojnice.

Pojemność wizytowanej jednostki wynosi 7 miejsc. Z uzyskanych od 

Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji informacji wynika, iż w sytuacji, gdy 

brak jest wolnego miejsca w Izbie, osoby, których nie można przyjąć, 

transportowane są do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych 

w Celu Wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie.

W PdOZ przy Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach 

funkcjonariuszem odpowiedzialnym za przyjmowanie osób oraz za nadzór nad 

pomieszczeniami jest zastępca dyżurnego. Z informacji przekazanych osobom 

wizytującym wnika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wizytacji w 

jednostce przybywało łącznie 613 osób, w tym 242 osoby doprowadzone w celu 

wytrzeźwienia. Opłata za pobyt osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia wynosi 

107 zł. W czasie wizytacji Mechanizmu w Izbie przebywała jedna osoba - 

doprowadzona do wytrzeźwienia -  jej stan nie pozwalał na przeprowadzenie z nią 

rozmowy.

3. Traktowanie przez personel wizytowanej jednostki

Z informacji przekazanych przedstawicielom Krajowego Mechanizmu 

wynika, że zarówno w roku 2010, jak też w roku 2011 nie miały miejsca wypadki 

nadzwyczajne, nie stosowano także środków przymusu bezpośredniego. Ponadto, 

wyjaśniono wizytującym, iż obecnie nie toczą się żadne postępowania 

dyscyplinarne ani sądowe z udziałem funkcjonariuszy Policji związane z pełnioną 

przez nich służbą w PdOZ.

W jednostce dyżur pełni zawsze zastępca dyżurnego Komendy Powiatowej 

Policji w Chojnicach, nie ma funkcjonariuszy zatrudnionych wyłącznie w PdOZ. 

Kontrola osobista zatrzymanych kobiet wykonywana jest przez funkcjonariuszki 

policji z innych wydziałów, pełniące dyżury w danym dniu w Komendzie. W
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przypadku braku dyżuru funkcjonariuszki w/w czynności wykonuje dwóch 

mężczyzn -  w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów o molestowanie seksualne, 

Zdaniem Krajowego Mechanizmu Prewencji taka sytuacja może prowadzić do 

naruszenia prawa do intymności, w sytuacji, gdy do Izby zostanie przyjęta kobieta 

w czasie, gdy żadna funkcjonariuszka nie pełni dyżuru w Komendzie.

Podkreślić trzeba, iż zróżnicowanie personelu pod  względem płci to kolejne 

zabezpieczenie przed złym traktowaniem w miejscach pozbawienia wolności. 

Obecność personelu zarówno płci męskiej, ja k  i żeńskiej może mieć korzystny 

wpływ tak w sensie etosu opiekuńczego, ja k  i w sprzyjaniu poczuciu normalności w 

miejscu pozbawienia wolności. Zróżnicowanie personelu pod  względem płci 

pozwala także na właściwe rozlokowanie personelu przy wykonywaniu zadań 

drażliwych, takich ja k  przeszukania. W tym względzie Komitet pragnie podkreślić, 

że osoby pozbawione wolności -  niezależnie od wieku -  powinny być 

przeszukiwane jedynie przez personel tej samej płci, a ponadto każde 

przeszukanie, które wymaga rozebrania się osoby przeszukiwanej, powinno być 

wykonywane poza zasięgiem wzroku personelu dozorującego płci przeciwnej', 

(Fragment Dziewiątego Sprawozdania Ogólnego [CPT/Inf(99) 12]).

Przeszukania odbywają się w pomieszczeniu do przechowywania 

depozytów, w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

Funkcjonariusze policji, którzy pełnią służbę w PdOZ uczestniczą w 

dodatkowych szkoleniach, zwłaszcza z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Ponadto, w dniu 12 maja 2011 roku wszyscy policjanci wykonujący zadania w 

jednostce odbyli szkolenie na temat funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób 

Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia, dotyczące w 

szczególności prawidłowego wykonywania czynności związanych z 

umieszczeniem i pobytem osoby zatrzymanej w Izbic. Sytuację powyższą należy 

ocenić pozytywnie. Krajowy Mechanizm Prewencji uznaje, że właściwe 

przeszkolenie funkcjonariuszy Policji bezpośrednio pracujących z zatrzymanymi 

zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia złego traktowania. Personel Izby



powinien wiedzieć, jak pracować z trudnymi osobami bez wyrządzania im 

krzywdy, jak udzielać osobom w różnym stanie fizycznym czy psychicznym 

pierwszej pomocy (i uaktualniać sukcesywnie wiedzę oraz udoskonalać 

umiejętności w omawianym obszarze), jak radzić sobie ze stresem i agresją etc.

Zgodnie ze standardami Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom 

(patrz: Fragment Drugiego Sprawozdania Ogólnego [CPT/Inf (92) 3] dot. szkoleń 

funkcjonariuszy służb porządku publicznego), nie ma lepszej gwarancji przeciwko 

złemu traktowaniu osoby pozbawionej wolności niż dobrze wyszkolony 

funkcjonariusz policji czy służby więziennej. CPT kładzie szczególny nacisk na 

konieczność rozwijania umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. 

Zdaniem wizytujących, funkcjonariusze pełniący służbę w jednostce spełniają 

wymagania dobrego wyszkolenia.

4. Prawo do informacji

W dniu wizytacji, dokumentem przeznaczonym do udostępnienia osobom 

zatrzymanym byl Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (dalej: regulamin) -  

jednakże w Izbie wywieszony był regulamin stanowiący załącznik do 

nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 21 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 547, ze zm.). Ta sytuacja powinna 

zostać zmieniona, gdyż treść przepisów prawnych stanowiących o prawach i 

obowiązkach osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

które są udostępniane osadzonym bezwzględnie powinna być aktualna.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Prewencji, każda osoba zatrzymana bądź doprowadzona w celu wytrzeźwienia 

jeszcze przed umieszczeniem w pomieszczeniu jest zapoznawana z treścią 

regulaminu (o ile oczywiście stan takiej osoby na to pozwala). Ponadto, jeśli osoba



umieszczona w Izbie chce się ponownie zapoznać z treścią regulaminu, jest on jej 

udostępniany do pokoju w foliowej koszulce.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji wyjaśnił wizytującym, iż w 

przypadku zatrzymania cudzoziemca, dyżurny KPP w Chojnicach drukuje 

regulamin (jednostka posiada w wersji elektronicznej treść regulaminów w 

językach obcych przygotowane przez Komendę Główną Policji) w języku 

ojczystym tego cudzoziemca, bądź w takim, którym zatrzymany swobodnie się 

posługuje, co pozwala mu rzeczywiście zapoznać się z prawami i obowiązkami 

zatrzymanego.

W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji sposób informowania osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia o ich prawach i 

obowiązkach jest w wizytowanej jednostce prawidłowy. Wskazać bowiem trzeba, 

iż zgodnie z zasadą 13 Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 9 grudnia 

1988 r. („Zbiór zasad ochrony wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie 

zatrzymania lub uwięzienia”) stanowi, iż każdy, w chwili swojego aresztowania 

oraz w momencie rozpoczęcia pozbawienia go wolności lub uwięzienia lub 

niezwłocznie po tym momencie, otrzyma od organu władzy odpowiedzialnego za 

jego  aresztowanie, pozbawienie go wolności lub uwięzienie odpowiednio, 

informacje na temat jego praw wraz z ich objaśnieniem oraz na temat sposobu, w 

ja k i może z nich skorzystać.

Zdaniem Krajowego Mechanizmu Prewencji sposób zapoznania się i 

przyswojenia regulaminu pobytu w PdOZ powinien odbywać się w warunkach 

wolnych od pośpiechu i konieczności wykonywania innych czynności. 

Optymalnym rozwiązaniem, zdaniem KMP, jest powieszenie informacji 

dotyczących uprawnień zatrzymanych i reguł ich pobytu w PdOZ na wewnętrznej 

stronie pokoi, w których przebywają.
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Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji wyjaśnił wizytującym, iż w 

sytuacji, gdy osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia chce 

sporządzić zażalenie na zatrzymanie, udostępnia się jej papier oraz długopis, 

dzięki czemu ma możliwość sporządzenia pisma procesowego jeszcze przed 

zwolnieniem z jednostki, co należy ocenić pozytywnie. Wskazano także 

przedstawicielom Krajowego Mechanizmu Prewencji, iż funkcjonariusz Policji 

każdorazowo informuje osobę, która sporządza zażalenie, o właściwym sądzie, do 

którego należy je  skierować.

Jak wyjaśniono wizytującym, jeśli zatrzymany lub doprowadzony do 

wytrzeźwienia żąda spotkania z adwokatem, po wskazaniu danych prawnika, 

funkcjonariusze Policji kontaktują się ze wskazaną osobą. Spotkanie odbywa się, 

po ustaleniu terminu, w pokoju przesłuchań, gdzie zatrzymany może, bez 

obecności osób postronnych, porozmawiać z adwokatem.

5. Warunki bytowe

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia usytuowane są na parterze (powierzchnia terenu) Komendy 

Powiatowej Policji w Chojnicach. W Izbie znajdują się trzy pomieszczenia dla 

osób umieszczanych w jednostce. Jeden pokój jest 3 osobowy -  przeznaczony dla 

osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pozostałe są 2-osobowe.

W wizytowanym PdOZ każdy z pokoi wyposażony jest w odpowiednią do 

pojemności liczbę taboretów oraz podestów do spania oraz stół. Sprzęty 

kwaterunkowe w wizytowanej jednostce nie miały ostrych krawędzi, były 

przymocowane do podłogi w sposób uniemożliwiający ich zdemontowanie. 

Podłoga w pomieszczeniu wyłożona jest drewnianym parkietem, zaś ściany 

pomalowane brązową farbą zmywalną. W dniu wizytacji ściany w dwóch pokojach 

były brudne -  zakurzone.
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Okna są odpowiedniej wielkości zapewniając wystarczającą ilość światła 

dziennego, zabezpieczone są z zewnątrz kratą z prętami stalowymi, natomiast od 

środka siatką stalową. Każde pomieszczenie wyposażone jest w oświetlenie 

elektryczne dzienne i nocne, które znajduje się nad drzwiami do pomieszczenia. 

Wszystkie punkty świetlne są zabezpieczone przez uszkodzeniem za pomocą 

stalowej siatki. W każdym z pokoi zainstalowana jest instalacja przyzywowa, 

której sprawność została sprawdzona przez wizytujących.

Każde z pomieszczeń zamykane jest drzwiami metalowymi o wzmocnionej 

konstrukcji wyposażonymi w dwie zasuwy, zamek mechaniczny oraz łańcuch 

zabezpieczający. Drzwi posiadają także wizjery, zapewniające odpowiednią 

widoczność, zabezpieczone od strony pokoju szkłem hartowanym, z drugiej zaś 

strony ruchomą zasłoną. Podkreślić trzeba, iż w wizytowanej jednostce istnienie 

sprawnych wizjerów w drzwiach, w związku z brakiem monitoringu, jest nad 

wyraz istotne. Na ścianach korytarza, obok drzwi każdego z pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, zamocowane zostały półki służące do stawiania naczyń z 

posiłkami.

W jednostce zamontowana jest wentylacja grawitacyjna, która funkcjonuje 

prawidłowo. W pokojach panowała odpowiednia do pory roku temperatura. Pokoje 

ogrzewane są za pomocą grzejników centralnego ogrzewania zamontowanych pod 

oknami i zabezpieczonych za pomocą stalowej siatki.

W dniu wizytacji w pokojach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 

w celu wytrzeźwienia było czysto, jednakże ogólny stan zużycia pomieszczeń 

wskazuje, w ocenie wizytujących, na potrzebę generalnego remontu tych pokoi.

Do dyspozycji osób zatrzymanych przeznaczono węzeł sanitarno - 

higieniczny. W jego skład wchodzi pomieszczenie łaźni, która wyposażona jest w 

stanowisko prysznicowe, zlew oraz miskę ustępową. Ściana w tym pomieszczeniu 

wyłożona jest glazurą. Sanitariat utrzymany był w czystości, jednakże stan
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zużycia, podobnie jak pokoi dla zatrzymanych, wskazuje na potrzebę generalnego 

remontu. Drzwi do łaźni zaopatrzone są w szybę z nietłukącego szkła o 

wymiarach ok. 0,5 m x 0,5 m. Stanowisko prysznicowe natomiast, znajdujące się 

na wprost drzwi wejściowych, nie posiada żadnej przesłonki ani drzwi 

gwarantujących intymność korzystającym z prysznica. Ponadto, w prysznicu nie 

znajduje się mata antypoślizgowa. Toaleta znajduje się z boku pomieszczenia, w 

ocenie wizytujących osoba z niej korzystająca ma możliwość zachowania 

intymności podczas wykonywania czynności fizjologicznych. W pomieszczeniach 

sanitarnych, nie zainstalowano sygnalizacji przyzywowej. Wyjaśniono 

wizytującym, iż w razie korzystania przez zatrzymanego z łaźni, zawsze na 

zewnątrz stoi funkcjonariusz Policji. W dniu wizytacji w pomieszczeniach 

sanitarnych znajdowało się mydło w kostce oraz papier toaletowy.

W pozostałych pomieszczeniach, w tym magazynach pościeli brudnej i 

czystej, depozycie, pomieszczeniu gospodarczym i pokoju przesłuchań ogląd 

dokonany przez wizytujących nie ujawnił nieprawidłowości. Stan przeznaczonych 

dla zatrzymanych rzeczy, które znajdowały się w magazynie pościeli czystej 

(materace zmywalne i typu wojskowego, poszewki na koce, poszewki na 

podgłówek, koce, poduszki, prześcieradła, ręczniki) oceniono, jako dobry. Izba 

posiada na wyposażeniu odzież zastępczą oraz obuwie. Zdaniem przedstawicieli 

Krajowego Mechanizmu Prewencji należy pozytywnie ocenić fakt, iż 

kierownictwo Izby dużą wagę przykłada do kwestii sanitarno-porządkowych, co 

objawia się chociażby poprzez częste przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń 

(ostatnia dezynfekcja miała miejsce w dniu 27 lipca 2011 roku).

Jednostka posiada również pole spacerowe o wymiarach 3 x 3 m, gdzie poza 

dostępem do świeżego powietrza, umożliwia się osobom zatrzymanym lub 

doprowadzonym w celu wytrzeźwienia używanie wyrobów tytoniowych.

W Izbie jedno z pomieszczeń przeznaczone jest do przetrzymywania 

depozytu osoby zatrzymanej. Rzeczy takie jak ubrania, dokumenty czy inne
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wartościowe przedmioty przechowywane są w metalowej szafie w workach 

depozytowych.

W Izbie mieści się również pokój lekarski, w którym znajduje się kozetka 

dla pacjenta, jak również stolik i taboret. W pomieszczeniu tym nie ma żadnych 

sprzętów medycznych ani apteczki, która umieszczona jest w dyżurce KPP 

Chojnice.

Wszystkie posiłki dla zatrzymanych dostarczane są w naczyniach 

jednorazowych przez Restaurację , zgodnie z umową zawartą z firmą

. Możliwość dostarczania ciepłych posiłków istnieje także w dni wolne 

od pracy, tak więc nie ma w wizytowanej jednostce problemu z dostarczeniem 

osobie zatrzymanej raz dziennie ciepłego posiłku. Osoby doprowadzone do 

wytrzeźwienia otrzymują do picia herbatę lub wodę z kranu w jednorazowych 

kubkach. W ocenie wizytujących praktyka podawania osobom umieszczonym w 

Izbie wody z kranu należy ocenić negatywnie.

Pranie pościeli wykonywane jest przez zewnętrzna firmę

z Chojnic na doraźne zlecenia KPP. 

Pościel brudna przechowywana jest w magazynie w plastikowych koszach z 

pokrywami. Bielizna pościelowa używana przez osoby zakaźnie chore znajduje się 

w osobnym pomieszczeniu i nie ma styczności ani z bielizną czystą ani brudną.

Z protokołu kontroli sanitarnej, przeprowadzonej przez Zespół Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej MSWiA w dniu 19.07.2011 r., wynika, iż nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości -  jednocześnie wszystkie stwierdzone wcześniej 

uchybienia zostały wyeliminowane.

W ocenie wizytujących, w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia należy przeprowadzić generalny remont.
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6. Prawo do ochrony zdrowia

Przed umieszczeniem w Izbie, badaniu lekarskiemu poddawane są wszystkie 

osoby doprowadzone w celu wytrzeźwienia, pozostałe tylko wówczas, gdy jest 

taka uzasadniona potrzeba (np. widoczne obrażenia ciała) lub gdy zatrzymany tego 

żąda. Badania nie odbywają się na miejscu, zatrzymani są dowożeni w tym celu do 

szpitala w Chojnicach. W razie nagłego zachorowania zatrzymanego w Izbie, 

wzywany jest dyżurujący lekarz z pogotowia ratunkowego w Chojnicach. 

Jednocześnie wskazano osobom wizytującym, iż w razie konieczności podjęcia 

interwencji lekarskiej w jednostce, odbywa się ona w pokoju lekarskim, bez 

obecności funkcjonariusza Policji.

W ocenie wizytujących w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych lub 

Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w 

Chojnicach w pełni realizowane jest prawo osób zatrzymanych do ochrony 

zdrowia. Podkreślić trzeba, iż z Dwunastego Raportu generalnego CPT, [CPT/Inf 

(2002)15] § 42 wynika, iż osobom przebywającym w areszcie policyjnym powinno 

przysługiwać formalne prawo dostępu do lekarza. Innymi słowy lekarz powinien 

być zawsze wzywany bezzwłocznie w przypadku, gdy dana osoba poprosi o 

badanie lekarskie; funkcjonariusze policji nie powinni starać się sprawdzać, czy 

prośby te są uzasadnione. Ponadto prawo dostępu do lekarza powinno obejmować 

prawo osoby przebywającej w PdOZ do tego, aby jeżeli sobie ona tego życzy, 

badanie zostało przeprowadzone przez lekarza, jakiego wybierze (oprócz badania 

lekarskiego przeprowadzonego przez lekarza wezwanego przez policję). Wszystkie 

badania lekarskie osób przebywających w areszcie policyjnym muszą być 

przeprowadzane, tak, aby funkcjonariusze służb porządku publicznego nie słyszeli 

rozmowy lekarza z pacjentem oraz nie Uch widzieli.

Ze sprawozdania z wizytacji przeprowadzonej w dniu 30 września 2009 

roku przez Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku wynika, iż do protokołów 

zatrzymania dołączane są wyniki badań lekarskich przeprowadzonych przed



przyjęciem do Izby. Jednakże, z treści sprawozdania wynika, iż podczas wizytacji 

sędziego penitencjarnego stwierdzono braki w zaświadczeniach o 

przeprowadzonych badaniach lekarskich w postaci nie wskazywania godziny 

badania. Jednocześnie, z treści sprawozdania wynika, iż książka wizyt lekarskich, 

prowadzona w formie odrębnego skoroszytu prowadzona była prawidłowo.

7. Prawo osoby zatrzymanej do żądania powiadomienia osób bliskich 

o sytuacji prawnej, w której się znajduje.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Zastępcę Naczelnika Wydziału 

Prewencji, to funkcjonariusze Policji informują osoby bliskie zatrzymanego lub 

doprowadzonego w celu wytrzeźwienia o jego pobycie w Izbie, niemniej jednak na 

prośbę osoby zatrzymanej możliwe jest zgłoszenie przez funkcjonariuszy, bądź 

osobiście przez zatrzymanego, osobie trzeciej faktu zatrzymania. Krajowy 

Mechanizm Prewencji pozytywnie ocenia przychylność funkcjonariuszy 

wizytowanej Izby do tego typu rozwiązania. Szczególną wagę do realizacji prawa 

danej osoby do zgłoszenia faktu jej zatrzymania osobie trzeciej, którą sama 

wybierze przykłada również Komitet Zapobiegania Torturom (CPT), por. §36 

Drugiego Raportu Generalnego [CPT/Inf (1992)3].

8. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji

Po przeanalizowaniu nieprawidłowości, jakie pracownicy Krajowego 

Mechanizmu Prewencji ujawnili podczas wizytacji, działając jednocześnie w oparciu 

o art. 19 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur 

oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 

Krajowy Mechanizm Prewencji rekomenduje podjęcie działań zmierzających do:

1. wykonania remontu pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
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2. do czasu przeprowadzenia remontu łaźni wyposażenie stanowiska 

prysznicowego w przesłonę lub drzwi gwarantujące intymność osobom 

korzystających z prysznica oraz matę antypoślizgową;

3. zapewnienia kontroli osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji 

tej samej płci, co osoba, wobec której czynność ta jest przeprowadzana;

4. zapewnienia, aby wszystkie akty prawne dotyczące praw i obowiązków 

osób umieszczonych w jednostce były aktualne;

5. zaniechania praktyki podawania osobom zatrzymanych lub 

doprowadzonym w celu wytrzeźwienia do picia wody z kranu.
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