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Odnoszqc si^ do Raportu (1. dz. KMP.570.13.2022 z dnia 20.12.2022 r.) Przedstawicieli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji pomieszczenia dla osdh zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia zlokalizowanego przy Komendzie Miejskiej Policji 
w Radomiu informuj^, ze zostaiy podj^te dzialania zmierzaj^ce do realizacji zalecen i rekomendacji 
zawartych w Raporcie. 

Ponizej przedstawiono zakres dziaiah naprawczych zrealizowanych zarowno na poziomie 
wojewodzkim jak i powiatowym, w odniesieniu do poszczegolnych punktow wskazanych 
w zaleceniach zawartych w przedlozonym dokumencie. 

Zaiecenie nr 1: 
Zaprzestanie praktyki rutynowej kontroli osobistej zatrzymanych przed umieszczeniem 
w PdOZ. Kontrola osobista powinna bye stosowana jedynie w wyjatkowytn, uzasadnionym 
specyfika przypadku i po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka, zgodnie ze standardami 
wskazanymi w pkt 7.1 niniejszego raportu 

Funkcjonariusze pelni^cy sluzb^ w PdOZ, wykonuj^c czynnosci stuzbowe w granicach 
swoich ustawowych zadan i kompetencji celem niedopuszczenia do zaistnienia zdarzeri 
i wydarzeri nadzwyczajnych zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 11 Zarz^dzenia nr 130 Komendanta 
Glownego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie metod i form wykonywania zadan 
w pomieszczeniu dla osdh zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia 

/zpozn. zm./. zobowi^zani dokonac sprawdzenia prewencyjnego, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1 
pkt 9 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.). 
Sprawdzeniu prewencyjnemu poddawane osoby zatrzymane, doprowadzone w celu 
wytrzezwienia. skazane lub tymczasowo aresztowane zarowno przed przyj^ciem 
ich do PdOZ. wydaniem. przekazaniem. zwolnieniem. po opuszczeniu pokoju. przed 
wprowadzeniem do niego, przed przeniesieniem do innego pokoju. w przypadku zagini^cia 
elementu wyposazenia. w innych uzasadnionych okolicznosciach oraz w przypadkach 
podyktowanych wzgl^dami bezpieczenstwa. Kwesti^ sprawdzenia prewencyjnego reguluje 
art. 15g Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz §1 pkt 8 Rozporz^dzenia Rady 
Ministrow z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie post^powania przy wykonywaniu niektorych 
uprawnienpolicjantow (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 192). 



Osoby zatrzymane, doprowadzane lub pozbawione wolnosci przez Policjq;, obj^te 
czynnosciami policjantow w zwi^zku z pobytem w miejscach prawnej izolacji poddawane 

obligatoryjnemu sprawdzeniu prewencyjnemu. Celem przeprowadzenia takiego sprawdzenia 
jest znalezienie i odebranie przedmiotow, ktorych uzycie ze wzgl^du na ich wlasciwosci moze 
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia lub bezpieczehstwa osob przebywaj^cych w takich 
pomieszczeniach. Przede wszystkim b^dq to przedmioty, ktore ze wzgl^du na ich ksztalt, wymiary, 
masq;, tn^c^ powierzchni^, ostre zakohczenie, zawarty material latwopalny lub wybuchowy -
niewlasciwie uzyte - mog^ spowodowac zagrozenie zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 
Podczas sprawdzenia prewencyjnego osoby znajduj^cej si? w policyjnym miejscu detencji, 
policjant powinien z^dac wydania do depozytu przedmiotow niebezpiecznych, w tym 
sznurowadet, paskow itp. przedmiotow. W stosunku do osob zatrzymanych, doprowadzonych 
lub konwojowanych sprawdzenie prewencyjne moze polegac na z^daniu zdj^cia przez osob? 
odziezy i obuwia, a w przypadku niewykonania polecenia - zdj?ciu obuwia lub odziezy, 
jak rowniez dokonaniu ogl^dzin ciala osob. 

Czynnosci te wykonuje si? w sposob umozliwiaj^cy osobie pozostawienie cz?sci odziezy 
na ciele, a po sprawdzeniu zdj?tej odziezy - jej wtozenie przed zdj?ciem pozostalej 
niesprawdzonej cz?sci odziezy oraz w warunkach zapewniaj^cych poszanowanie jej intymnosci. 

Maj^c na uwadze zalecenia przedstawicieli KMPT, celem zapewnienia wlasciwej 
realizacji przedmiotowego zadania, co roku podczas zaplanowanych cykli szkoleniowych 
z tresci^ art. 15g Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, ktory reguluje problematyk? 
sprawdzenia prewencyjnego s^ cyklicznie zapoznawani wszyscy funkcjonariusze Wydzialu 
Konwojowego KWP zs. w Radomiu petniqcy sluzb? w PdOZ. Ponadto aspekty prawne reguluj^ce 
czynnosci sprawdzenia prewencyjnego i kontroli osobistej oraz rekomendacje przekazane przez 
KMPT w aspekcie dokonywania ww. czynnosci w sposob dwuetapowy, s^ kazdorazowo 
omawiane zarowno podczas lokalnych doskonalen zawodowych jak i odpraw/narad sluzbowych. 
W PdOZ zlokalizowanym przy KMP w Radomiu sprawdzenie prewencyjne przed osadzeniem 
osoby zatrzymanej w pokoju PdOZ realizowane jest w pomieszczeniu nie obj?tym monitoringiem 
wizyjnym. W przypadku realizacji sprawdzenia prewencyjnego pol^czonego z koniecznosci^ 
odsloni?cia ciala realizowane jest z poszanowaniem godnosci osobistej zatrzymanego i za kazdym 
razem jest ono realizowane przez osob? tej samej plci. Jednoczesnie nadmienic nalezy, 
iz o poprawnosci sposobu przeprowadzenia tej czynnosci przez policjantow Sekcji I I Wydzialu 
Konwojowego KWP zs. w Radomiu swiadczyc moze brak skarg ze strony osob umieszczonych 
w PdOZ. W przypadku gdyby w toku sprawdzenia prewencyjnego osob zatrzymanych, 
doprowadzonych lub konwojowanych ujawniono broh lub przedmioty (art. 15 ust. 1 pkt 5 UoP), 
sprawdzenie to traktuje si? jako kontrol? osobist^ z czego sporz^dzany jest na wniosek osoby 
kontrolowanej odpowiedni protokol. Ponadto zaznaczyc nalezy, ze fakt dokonania sprawdzenia 
prewencyjnego, o ktorym mowa w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji jest kazdorazowo 
dokumentowany w ksi^zce przebiegu sluzby. 

Zaiecenie nr 2: 
Kazdorazowe odnotowanie w dokumentacji zatrzymanego cudzoziemca informacji 
o stopniu komunikatywnosci w iezyku polskim zarowno w mowie jak i pismie jak rowniez 
informacji o tym w jakim iezyku przekazano zatrzymanemu pouczenia o przyslugujacych 
prawach i obowiazkach 

Przedmiotow^ kwesti? reguluje art. 244 § 2 kpk, ktory stanowi, iz zatrzymanego nalezy 
natychmiast poinformowac o przyczynach zatrzymania i o przyslugujacych mu prawach, w tym 
0 prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, do korzystania 
z bezpiatnej pomocy tlumacza, jezeli nie wlada w wystarczaj^cym stopniu j?zykiem polskim, 
do zlozenia oswiadczenia i odmowy zlozenia oswiadczenia, do otrzymania odpisu protokolu 
zatrzymania, do dost?pu do pierwszej pomocy medycznej. Dodatkowo obowi^zek udzialu 
tlumacza w trakcie czynnosci procesowych zawarty zostal w art. 204 kpk, ktory wskazuje, 
iz nalezy wezwac tlumacza, jezeli zachodzi potrzeba przesluchania gluchego lub niemego, a nie 
wystarcza porozumienie si? z nim za pomocy pisma, osoby niewladaj^cej j?zykiem polskim. 
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Tlumacza nalezy rowniez wezwac, jezeli zachodzi potrzeba przelozenia na j^zyk polski pisma 
sporz^dzonego wj^zyku obcym lub odwrotnie albo zapoznania strony z tresci^ przeprowadzanego 
dowodu. Przysluguj^ce prawa kazdorazowo realizowane przez funkcjonariuszy dokonuj^cych 
zatrzymania osoby (do ktorych dyspozycji pozostaje taka osoba), a potwierdzeniem tego faktu jest 
adnotacja sporz^dzona przez tlumacza w protokole zatrzymania osoby oraz druku pouczenia 
o uprawnieniach zatrzymanego, gdzie zapisy informuj^. iz osoba zostata poinformowana 
0 przyczynach zatrzymania oraz o przysluguj^cych jej prawach w j?zyku dla niej zrozumiatym. 
Natomiast odnosz^c si^ do samego pobytu w PdOZ powyzsza kwestia uregulowana zostala 
w regulaminie pobytu stanowi^cym zal^cznik do Rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych 
z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen przeznaczonych dla osob zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych. tymczasowych pomieszczen 
przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach. pokojach 
1 izbach oraz sposobu post^powania z zapisami obrazu z tych pomieszczen. pokoi i izb (z pozn. 
zm.), gdzie zgodnie z § 1 ust. 2 osobie nieznaj^cej j^zyka polskiego przyjmowanej 
do pomieszczenia zapewnia si? mozliwosc porozumiewania w sprawach dotycz^cych pobytu 
w pomieszczeniu za posrednictwem tlumacza. W takim przypadku. jesli zachodzi potrzeba 
komunikowania dyzumy PdOZ kontaktuje si? z jednostk^ lub komork^, do ktorej dyspozycji 
pozostaje zatrzymany celem koniecznosci wezwania tlumacza, co jest odnotowywanie w ksi^zce 
przebiegu sluzby. Ponadto kopie regulaminow pobytu w PdOZ tlumaczone na j?zyki obce 
znajduj^ si? w systemic e-komenda w zakladce M'zory drukdw gdzie m.in. dokumentowany 
jest przebieg pelnionej sluzby czy ewidencja osob umieszczonych w pomieszczeniu. 

Zaiecenie nr 3 i 4: 
Regularne weryfikowanie danych teleadresowych instytucji stoiacych na strazy praw 
czlowieka, ktorych katalog jest w pokojach izby oraz wskazanie doktadnych danych 
teleadresowych wtasciwej miejscowo prokuratury oraz sadu i umieszczenie ich w wykazie 
instytucji stoiacych na strazy praw czlowieka, ktory udostcpniony jest w pokojach izby 

Po otrzymaniu przedmiotowego raportu z przeprowadzonej wizytacji tego samego dnia 
zaktualizowane zostaly wszystkie dane teleadresowe instytucji stoj^cych na strazy praw czlowieka 
oraz dodano do tego wykazu dane teleadresowe wlasciwych miejscowo prokuratury oraz s^du. 
Dodatkowo Naczelnik Wydziatu Konwojowego KWP zs. w Radomiu za pismem l.dz. M-3643/22 
z dnia 21 grudnia 2022 r. informacj? o koniecznosci weryfikacji przedmiotowych danych rozeslal 
do wszystkich jednostek policji gamizonu mazowieckiego, w ktorych zlokalizowane sq policyjne 
miejsca prawnej izolacji. Ponadto przedmiotowe zagadnienie b?dzie na biez^co monitorowane. 

Zaiecenie nr 5: 
Poszerzenie katalogu oferowanych szkolen o zagadnienia wskazane w pkt 7.3 niniejszego 
raportu 

Majqc na uwadze przedmiotowe zaiecenie powizytacyjne Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur Kierownictwo Wydzialu Konwojowego nawi^zalo kontakt z Sekcj^ 
Psychologow KWP zs. w Radomiu, celem przeprowadzenia w 2023 roku w ramach zaj?c 
lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantow Wydzialu Konwojowego pelni^cych sluzb? 
w pomieszczeniach dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, cyklu 
szkolen z prelegentami posiadaj^cymi merytoryczne przygotowanie z zakresu: 
• komunikacji interpersonalnej; 
• przeciwdziaiania wypaleniu zawodowemu; 

Ponadto przedmiotowa problematyka b?dzie szeroko omawiana podczas okresowych 
narad sluzbowych. 



Reasumuj^c wyrazam przekonanie, ze podj^te dzialania skutecznie przyczyni^ 
si^ do poprawy bezpieczenstwa osob umieszczanych w PdOZ oraz prawidlowej, zgodnej 
z obowi^zuj^cymi przepisami realizacji zadan stuzbowych, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem 
bezwzgl^dnej nienaruszalnosci praw i wolnosci czlowieka. 

Nadmieniam, ze kwestia poszanowania godnosci i praw osob przebywaj^cych w miejscach 
detencji funkcjonuj^cych w jednostkach Policji, zlokalizowanych na terenie gamizonu 
mazowieckiego, pozostaje w naszym stalym i szczegolnym zainteresowaniu. 
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