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Zastępca
K o m en d an ta W ojew ó dzkieg o Policji
w K rakow ie

L.dz.

A C .5 1 11.8.2014

Kraków, dnia 11.12.2014 r.

'ECZN1K/

BIUR1-5

BIURO
RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH
Krajowy Mechanizm Prewencji

W

odpow iedzi

na

pism o

K M P.570.31.2014.M F

z

dnia

05.11.2014

r,

dot.

przeprowadzonej wizytacji w Pom ieszczeniu dla Osób Zatrzym anych K om endy Powiatowej
Policji w O św ięcim iu informuję, że z treścią przesłanego raportu zapoznano funkcjonariuszy
zajmujących się wym ienionym zagadnieniem oraz ich przełożonych.
Zgodnie z ..Raportem " przesłanym wg właściw ości w zakresie wniosków w nim
zawartych,

przedstawiam

działania

podjęte

przez

K om endanta

Powiatowego

Policji

w Oświęcimiu dot. stw ierdzonych nieprawidłow ości, jak również stanow isko M ałopolskiego
K om endanta

W ojewódzkiego

przedstawicieli

Krajowego

Policji

w

M echanizm u

Krakowie

w

Prewencji

zakresie
niżej

sporządzonych

w ym ienionych

przez
zaleceń

pokontrolnych :

I.

W yelim inow anie dotychczasow ej praktyki polegającej na obecności funkcjonariusza
Policji podczas badania lekarskiego osób um ieszczonych w Izbie chyba, że żąda tego
lekarz;

Stanowisko: Regułą jest. że badania lekarskie osób um ieszczonych w PdOZ KPP Oświęcim
przeprow adzane
w

pom ieszczeniu

są

poza

pokoju

pokojami

dla

przeznaczonym

osób
do

zatrzym anych,

czynności

w

służbow ych,

znajdującym
który

się

nie jest

wyposażony w monitoring.
W skład pom ieszczenia

nie wchodzi pokoj lekarski, gdyż nie je st on wymieniony

w Rozporządzeniu MSW z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pom ieszczeń przeznaczonych

dla osób zatrzym anych lub doprowadzanych vr celu wytrzeźwienia. Należy jednak podkreślić,
że badania lekarskie osoby umieszczanej w PdOZ przeprow adzane są w placów kach
leczniczych, bezpośrednio przed przyjęciem do pom ieszczenia. Zgodnie z § 4 ust. 2
Rozporządzenia M inistra Spraw W ew nętrznych z dnia 13 w rześnia 2012 r. w spraw ie badań
lekarskich o.\ób zatrzym anych przez Policję. decyzję o obecności policjanta w trakcie badania
lekarskiego

osoby

zatrzymanej

podejmuje

lekarz

wykonujący

to

badanie.

W powyższym zakresie zgodnie z § 32 ust 1 Zarządzenia nr 360 K om endanta Głównego
Policji z dnia 26 marca 2009 r. vr sprawie m etod i fo r m wykonywania przez policjantów
konwojów i doprowadzeni,

policjant ustala z lekarzem dyżurnym sposób postępow ania

wobec osobi, zatrzymanej zapewniający bezpieczne przeprow adzenie niezbędnych czynności
medycznych, w' tym przeprow adzenie badania lub zabiegu w obecności policjanta, jeżeli nie
ma w' tym zakresie przeciw skazań natury m edycznej.W przypadku gdy osoba um ieszczona
w PdOZ znalazła się w stanie nagiego zagrożenia zdrowotnego określonego w przepisach
o państwowym

ratow nictw ie m edycznym , policjant niezwłocznie podejm uje działania

zm ierzające do skutecznego pow iadom ienia dyspozytora medycznego o stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego osoby zatrzymanej i postępuje zgodnie z przekazanymi przez niego
informacjami - § 1.2. Rozporz. MSW z dnia 13 w rześnia 2012 r. ir sprawie badań lekarskich
osób zatrzym anych przez Policję. W powyższym przypadku, osobie zatrzymanej zostaje
udzielona kwalifikowana pierw sza pomoc przez lekarza lub ratow nika m edycznego, który nie
ma upraw ień do przeprow adzenia badań lekarskich. Tym samym należy uznać, że właściw e
badania lekarskie przeprow adzane są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Ponadto, policjanci pełniący służbę w pomieszczeniu, są zobowiązani do stosow ania się do
zapisu § 9.1 Zarządzenia Nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku
iv sprawie m etod i fo rm wykonywania zadań w pom ieszczeniach dla osób zatrzym anych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, że w7 celu zachowania warunków bezpieczeństwa,
policjantom pełniącym służbę w pom ieszczeniu zabrania się pozostaw iania bez nadzoru osób
umieszczonych w pom ieszczeniu które przebyw ają poza pokojami.

2.

D okonywanie pouczenia o przysługujących prawach osób um ieszczonych w Izbie
zgodnie z treścią § 1 regulaminu;

Stanowisko: W dniu 21 listopada 2014 roku w' trakcie szkolenia zawodowego grupy
dyżurnych, przeprow adzony został ponowny instruktaż odnośnie praw idłow ego prow adzenia
dokumentacji związanej z zatrzym aniem osoby lub doprow adzeniem wr celu wytrzeźwienia.

w toku którego zw rócono uwagę na potrzebę dbałości o dokładny zapis czasu zapoznania się
z regulam inem osób. które były osadzone w' PdOZ. Powyższy temat om awiany jest również
na bieżąco, podczas codziennej służby.

3.

W yelim inow anie obowiązku rozbierania się osób um ieszczonych w PdOZ z ich
odzieży i bielizny osobistej, poza wskazanym wyjątkiem ;

Stanowisko: Osoby um ieszczone w PdOZ KPP Oświęcim pozostają w swojej odzieży
i bieliźnie. Odstępstw em od tej zasady jest wydaw anie zatrzym anym odzieży zastępczej
w sytuacjach, gdy jest ona zabrudzona, zniszczona lub zagraża bezpieczeństwu osób
zatrzymanych.

4.

Sporządzenie listy

adwokatów

i udostępnianie jej zainteresow anym

osobom

um ieszczonym w PdOZ;

Stanowisko: W ocenie Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
podnoszona kw estia um ieszczania w PdOZ listy adw okatów nie znajduje uzasadnienia
z uwagi na fakt. iż pow yższa problem atyka nie została uregulowana w obow iązujących
normach prawnych.

5.

Rozważenie zw iększenia liczby funkcjonariuszy podczas dyżuru;

Stanowisko: Zgodnie z § 3.2 Zarządzenia Nr 130 Komendanta G łów nego Policji z dnia
7 sierpnia 2012 roku u 1 spraw ie m etod i fo rm wykonywania zadań w pom ieszczeniach dla
osób zatrzym anych lub doprow adzonych it celu wytrzeźwieniu, dopuszcza się pełnienie
służby w PdOZ przez zastępcę dyżurnego jednostki. W związku z pow yższym Komendant
Powiatowy Policji w O św ięcim iu w \d ał Decyzję Nr 10 z dnia 17 m arca 2014 roku
w sprawie sposobu realizacji niektórych zadań związanych z funkcjonow aniem pomieszczeń
dla osób zatrzym anych lub doprow adzonych w celu w ytrzeźw ienia, w której w § 3 wyznaczył
do pełnienia tej służby zastępców dyżurnych lub innych policjantów w yznaczonych przez
Naczelnika W ydziału Sztab Policji KPP w Oświęcimiu.
Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z § 2.3 ww. zarządzenia, kierow nik jednostki łub
w yznaczony

przez

funkcjonow ania
w pom ieszczeniu.

niego

policjant, jeśli

pom ieszczenia,

może

uzna

to

dodatkowo

za

konieczne

skierować

dla

prawidłowego

policjantów

do

służby

\
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6.

Dbanie o rzetelne w ypełnianie dokum entacji medycznej osób um ieszczonych w
Izbic;

Stanowisko: W dniu 21 listopada 2014 roku w trakcie szkolenia zaw odow ego grupy
dyżurnych i ich zastępców, wydano polecenie policjantom pełniącym służbę wr PdOZ
dot. dbania o rzetelne w ypełnianie dokumentacji medycznej. lem at ten rów nież om awiany
jest na bieżąco z wym ienionym i policjantam i w trakcie przeprow adzanych odpraw i rozliczeń
służby. Aktualnie przeprow adzane w ramach nadzoru kontrole służby pełnionej w PdOZ.
nie w ykazały nieprawidłowości w powyższym obszarze.

7.

Dopilnowanie, aby zniszczone teksty inform acji dotyczących praw osadzonych
w Izbie oraz adresów

instytucji stojących

na straży

praw

człowieka

były

niezwłocznie wym ieniane;

Stanowisko: Zniszczone teksty ..Regulaminu pobytu osób w pom ieszczeniach dla osób
zatrzymanych

lub doprow adzonych

w celu w ytrzeźwienia” oraz ,.Dane teleadresow e

instytucji stojących na straży praw człow ieka" zostały wymienione.

8.

Poszerzenie oferty szkoleniowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ
o system atyczne warsztaty i ćwiczenia praktyczne na temat: praw człow ieka, pracy
z trudnym i klientam i, udzielania pierwszej pomocy osobom w różnym stanie
fizycznym czy psychicznym , radzenia sobie ze stresem i agresją oraz praktycznych
warsztatów z zastosowaniem przymusu bezpośredniego, etc.;

Stanowisko: W ramach lokalnego doskonalenia zaw odow ego policjantów w ykonujących
zadania dyżurnego, w roku 2015 zaplanowano przeprow adzenie szkoleń na temat:
a)

Prawa człowieka w związku z zatrzymaniem osoby lub doprow adzeniem
w celu w ytrzeźwienia w pom ieszczeniu dla osób zatrzymanych.

b)

Pierwsza pomoc przedm edyczna -

udzielenie pierwszej pomocy osobom

w różnym stanie fizycznym czy psychicznym.
c)

Radzenie sobie ze stresem i agresją.

Ponadto zostanie zaplanowane przeszkolenie wszystkich policjantów pełniących służbę
w PdOZ. w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedm edycznej zorganizow ane przez
KWP w Krakowie.
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9.

Kontynuację działań zm ierzających do przeprow adzenia kapitalnego remontu
pom ieszczeń Izby;

Stanowisko: D ziałania zm ierzające do przeprow adzenia remontu kapitalnego pomieszczeń
dla osób zatrzym anych
Jednocześnie

KPP

Komendant

w Ośw ięcim iu

Powiatowy

Policji

są w stałym

naszym

w Ośw ięcim iu

czyni

zainteresowaniu.
w szelkie

starania

o pozyskanie na rok przyszły, dodatkowych środków finansow ych w jednostkach samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na bieżące remonty. Ponadto, od dnia wizytacji KMP.
we własnym zakresie w PdOZ KPP Oświęcim zostały odm alow ane ściany pokoi dla osób
zatrzym anych lub doprow adzonych w celu wytrzeźwienia.

10.

Docelowo w ramach najbliższej planowanej m odernizacji Kom endy dostosow anie
pom ieszczenia dla osób zatrzym anych do potrzeb osób z niepełnospraw nością
ruchową; w najbliższym czasie dostosow anie przynajm niej jednej celi w Izbie oraz
pom ieszczenia

sanitarnego

w

ułatwienia

pozwalające

osobom

z niepełnospraw nością ruchową na sam odzielne korzystanie z niego;

Stanowisko:

Zatwierdzony

projekt

kom pleksowego

remontu

pom ieszczeń

dla

osób

zatrzym anych KPP w Oświęcimiu, z uwagi na uwarunkowania techniczne budynku oraz
ograniczoną pow ierzchnię, nie przew iduje dostosowanie pokoi sanitarnych do potrzeb osób
z niepełnospraw nością ruchowa. Osoby z niepełnospraw nością ruchow ą oraz o obniżonej
sprawności fizycznej mogą zostać osadzone w Regionalnym PdOZ w K rakowie, ul. M ogilska
109 (około 65 km od Oświęcimia).

11.

Zapew nienie osobom korzy stającym z pom ieszczenia sanitarnego w Izbie poczucia
intym ności poprzez zam ontow anie dr^wi przy stanow isku prysznicowym i toalecie;

Stanowisko: Zam ontow ano zasłonkę prysznicową, która zapew nia intymność osobom
zatrzymanym korzystającym z kąpieli.

12.

W yposażenie pokoi przeznaczonych dla osób zatrzy manych lub doprowadzonych
w celu w ytrzeźw ienia w oświetlenie nocne;

Stanowisko: Zgodnie z § 8.1.4 Rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych z dnia
4 czerw ca 2012 roku vr sprawie pom ieszczeń dla osób zatrzym anych (...). pokój dla osób
zatrzym anych

lub

doprow adzonych

w

celu

wytrzeźwienia

musi

mieć

ośw ietlenie

odpowiednie do czytania i pisania. Ponadto należy podkreślić, że włączniki oświetlenia
zlokalizowane

są

poza

pokojem.

W arunki

jakim

pow inna

odpowiadać

instalacja

ośw ietleniow a w pom ieszczeniu, zostały uregulowane w § 7.1.2 ww. rozporządzenia,
tj.

punkty

świetlne

m uszą

być

zabezpieczone

przed

uszkodzeniem ,

a

przewody

doprow adzające napięcie elektryczne położone podtynkowo. Jednocześnie należy stwierdzić,
że ośw ietlenie w pom ieszczeniu powinno być w ykorzystyw ane z uw zględnieniem wszelkich
praw osób um ieszczonych w PdOZ, a jednocześnie

mając na uwadze zapewnienie

bezpieczeństwa wr pom ieszczeniu.

13.

W yposażenie cel Izby zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenie;

Stanowisko: Komenda W ojewódzka Policji w Krakowie oraz Komenda Powiatowa Policji
w Oświęcimiu, dołoży wszelkich starań aby w toku planowanego remontu PdOZ, pokoje dla
osób zatrzym anych tub doprow adzonych w cetu wytrzeźwienia były w yposażone zgodnie
z warunkami wym ienionym i w § 8.1.7 Rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych z dnia
4 czerwca 2012 roku w spraw ie pom ieszczeń dla osób zatrzymanych

14.

W yznaczenie na terenie Izby pom ieszczenia, w którym dopuszczalne jest używanie
wyrobów tytoniowych przez osadzonych;

Stanowisko: W Decyzji nr 10 Komendanta Powiatowego Policji w Ośw ięcim iu z dnia
17 m arca

2014

roku

w

sprawie

sposobu

realizacji

niektórych

zadań

związanych

z funkcjonowaniem pom ieszczeń dla osób zatrzym anych lub doprow adzonych w celu
w ytrzeźwienia KPP w O św ięcim iu, w § 9 została w yznaczona część korytarza jako miejsce
do korzystania z możliwości palenia tytoniu pod nadzorem policjanta pełniącego służbę
w PdOZ. W trakcie przeprow adzonego w dniu 21 listopada 2014 roku szkolenia w grupie
dyżurnych, om ówiono rów nież powyższe zagadnienie.

15.

U dostępnienie prasy osobom um ieszczonym w Izbie;

Stanowisko: Zgodnie z zaleceniem KMP, osobom umieszczonym w' PdOZ udostępniona
została bezpłatna lokalna prasa, która będzie wydaw ana na żądanie osoby zatrzym anej.
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Jednocześnie należy zaznaczyć, że nic nie stoi

na przeszkodzie, aby na życzenie

osoby

zatrzymanej policjanci zakupili za jej środki aktualną prasę. Przywilej ten wynika z § 10
ust. 8

Regulaminu stanow iącego załącznik nr I do Rozporządzenia M inistra Spraw

W ewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. Jeżeli policjanci otrzym ają tego rodzaju prośbę,
to podejm ą kroki w celu jej zrealizowania.

16.

Przestawienie m onitora zaw ierającego podgląd na pom ieszczenia Izby, tak aby
nagranie w idoczne było jedynie dla osób go obsługujących;

Stanowisko:

M onitor

w

pom ieszczeniu

dyżurnego

PdOZ

zaw ierający

podgląd

na

pom ieszczenia został przestawiony, podgląd pokoi widoczny jest tylko dla policjanta
pełniącego służbę w PdOZ.

Reasum ując, pragnę zapewnić, że biorąc pod uwagę posiadane możliw ości jak
również obow iązujące przepisy, dołożym y w szelkich starań aby przedstaw ione przez
pracowników Krajowego M echanizm u Prewencji zalecenia przestrzegać i w najbliższym
możliwym term inie zrealizować.
Doceniając otrzym ane uwagi, należy uznać z całą pewnością, że przyczynią się one do
podniesienia jakości pełnionej służby i będą służyć jako wskazówki wr procesie szkolenie
funkcjonariuszy pełniących funkcję profosa.

Komer

mi

S p o r/a d /o n o 3 cgz.
I cgz. adresal
I c g /, K P I1 O św ięcim
I c g /, a/a

Po,ic11
ierżak

RZECZNIKA

BIURO
PRAW OBYWATELSKICH

K rajow y M echanizm Prew encji

K M P.570.31.2014.M F

Pan
nadinsp. M ariusz Dąbek
M ałopolski Komendant
W ojewódzki Policji
ul. M ogilska 109
31-571 Kraków

W naw iązaniu do pisma Zastępcy Komendanta W ojewódzkiego Policji w Krakowie o sygn.
A C .5111.8.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., pragnę podziękować za informację, iż większość
zaleceń sform ułow anych przez przedstawicieli KMP ju ż została lub w najbliższym czasie zostanie
zrealizowana. Rów nocześnie doceniam, iż poszerzyli Państwo zakres szkoleń dla funkcjonariuszy
pełniących

funkcję

profosa

o

zagadnienia

podejm owane

przez

przedstawicieli

KMP.

Chciałabym odnieść się w polemice do kwestii, które - w mojej opinii - wym agają
doprecyzowania.
Z w ystosow anego przez Zastępcę Komendanta pisma wynika, że zalecenie dotyczące
stw orzenia i udostępnienia listy adwokatów osobom um ieszczonym w PdOZ wzbudza Państwa
wątpliwości, poniew aż obowiązek ten nie w ynika z przepisów prawa. W miejscu tym, pragnę
wyjaśnić, co następuje.
Kwestia realizacji konstytucyjnego praw a do obrony znajduje się w kręgu szczególnego
zainteresow ania Rzecznika Praw Obywatelskich. W wystąpieniu generalnym skierowanym do
M inistra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. (por. RPO -543260-II/06/PTa/M K) dotyczącym
braku dostępu do pom ocy prawnej z urzędu osoby zatrzymanej w trybie art. 244 Kodeksu
postępow ania karnego, Rzecznik wskazała, iż zachowanie osoby zatrzymanej w pierwszej fazie
postępow ania może rzutow ać na cały jego przebieg. Prawo osoby zatrzymanej do niezwłocznego
dostępu do fachowej pom ocy prawnej stanowi - w myśl uniw ersalnych standardów kształtujących
zasady ochrony osób pozbaw ionych wolności - rozw iązanie o fundam entalnym znaczeniu.
Problem braku list adwokatów w wizytowanych Izbach był sygnalizowany także M inistrowi
Spraw W ewnętrznych w wystąpieniu generalnym z dnia 27 listopada 2013 r. (por. RPO-742891V II-720/13/W S), w którym Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wskazał, iż przepis art. 245 §
1 K odeksu postępow ania karnego przyznaje zatrzym anem u prawo niezwłocznego nawiązania w

B iuro R z e czn ik a P ra w O b y w a te lsk ic h
Al. S olidarno śc i 77
00 -0 9 0 W a rs z a w a

Fel. cenlr. (-^48 22) 55 17 700
Infolinia o b y w a te ls k a 800 676 676
biurorzecznika(i7 b rpo.gov.pl
w w w .rp o .g o v .p l

dostępnej form ie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę. Realizacja tego
upraw nienia nie będzie m ożliw a w przypadku, kiedy zatrzym any nie posiada informacji
niezbędnych do naw iązania kontaktu z adwokatem. Udostępnianie listy adwokatów stanowi jedynie
problem organizacyjny, którego rozw iązanie leży w gestii odpowiednich jednostek organizacyjnych
Policji.
Chciałabym rów nież doprecyzować kw estię w ynikającą z treści zalecenia nr 5 rozw>ażenie
zw iększenia liczby funkcjonariuszy podczas dyżuru. Zastępca Komendanta zauw ażył bowiem, że
kierow nik jed n o stki lub wyznaczony p rzez niego policjant, je śli uzna to za konieczne dla
praw idłow ego funkcjonow ania pomieszczenia, może dodatkowo skierować policjantów do służby w
pom ieszczeniu. Proszę jednak o odniesienie się do następującego zagadnienia. Nie ulega
w ątpliw ości, iż zgadzają się Państwo ze stanow iskiem przedstawicieli KM P, że prawidłowe
funkcjonow anie Izby m oże w ym agać skierow ania większej ilości funkcjonariuszy Policji do służby
w PdOZ. N ależy jednak ustalić, jakie kryteria decydują o tym, że kierow nik jednostki lub
w yznaczony przez niego policjant uzna, że zachodzi taka potrzeba. Zdaniem pracowników BRPO
każdorazowo, gdy w Izbie będzie przebyw ać więcej niż jedna osoba osadzone, w ym agane jest, aby
służbę w PdOZ pełnił więcej niż jeden funkcjonariusz Policji. Taka obsada Izby zapewni
pogodzenie obow iązku zapew nienia bezpieczeństw a um ieszczonym w PdOZ z wymogiem
realizacji upraw nień osadzonych.
Pragnę w skazać, iż intencją zaleceń nr 2 dokonywanie pouczenia o przysługujących
praw ach osób um ieszczonych w Izbie zgodnie z treścią § 1 regulam inu oraz zalecenia nr 7
dopilnowanie, aby zniszczone teksty inform acji dotyczących praw osadzonych w Izbie oraz adresów
instytucji stojących na straży p ra w człowieka były niezwłocznie wym ieniane je st stałe dbanie o
dostęp osób zatrzym anych lub doprow adzonych w celu w ytrzeźw ienia do podstaw ow ych informacji
na tem at przysługujących im praw i instrum entów prawnych, jakie m o g ą w ykorzystać w razie
ew entualnego naruszenia ich praw. W związku z tym, należy się zgodzić, iż podjęte przez Państwa
kroki są jak najbardziej praw idłow e, lecz w ym agają w prow adzenia stałego algorytm u działania w
postaci nie tylko praw idłow ego dokum entow ania podejm ow anych przez funkcjonariuszy działań,
ale rów nież

procedury dokonyw ania faktycznego pouczenia o przysługujących prawach osób

um ieszczonych w Izbie oraz w ym iany w/w inform acji za każdym razem , gdy stają się one
nieczytelne.
W obec przytoczonej przez Zastępcę K om endanta argum entacji dotyczącej zalecenia nr 12
wyposażenie po ko i przeznaczonych
wytrzeźwienia

dla

osób

zatrzym anych

lub

doprowadzonych

w

celu

w oświetlenie nocne, pragnę ponow ić w skazane zalecenie. W kontekście

planowanego przez Państw a rem ontu celi w ym ienione zalecenie w ydaje się być łatwym do
zrealizowania. Tak, jak zostało to wskazane w treści Raportu, istotne jest, aby osoby umieszczone
w Izbie m ogły podczas pobytu w niej w m iarę m ożliw ości norm alnie funkcjonow ać. Biorąc pod
uwagę, iż okoliczność zatrzym ania lub doprow adzenia do Izby m oże zostać uznana za sytuację

w yw ołującą wysoki poziom stresu, istotne jest, aby osoba pozbawiona wolności m iała możliwość
wypoczynku. Warto wskazać, iż spanie w porze nocnej przy zapalonym świetle jest trudne i może
być odczuw ane jako uciążliwe. M ożliwość zam ontowania oświetlenia nocnego niweluje opisane
m ankamenty, jednocześnie nie stoi w sprzeczności z przesłanką zapewnienia bezpieczeństwa, gdyż
w iększość dostępnych kam er m onitoringu jest obecnie w yposażona w podczerwień, co umożliwia
funkcjonariuszom wykonywanie ich pracy i nadzorow anie sytuacji w celi Izby, bez jednoczesnego
zakłócania snu osób umieszczonych w PdOZ.
W odniesieniu do zalecenia nr 11 zapewnienie osobom korzystającym z pom ieszczenia
sanitarnego
prysznicow ym

w

Izbie poczucia

intymności poprzez

i toalecie, chciałabym

zamontowanie

drzwi p rzy

stanowisku

się zapytać, czy zam ontow ane zostały także drzwi

odgradzające toaletę od reszty pom ieszczenia sanitarnego, czy też realizacja zalecenia poprzestaje
na zam ontow aniu zasłony prysznicowej.
W tym, m iejscu chciałabym zadać pytanie o stan realizacji planów modernizacji budynku
Komendy, a co za tym idzie pomieszczeń Izby. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ realizacja
tego zalecenia pozwoli także na zrealizowanie m.in. zalecenia nr 13, czyli wyposażenia cel Izby
zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 p kt 7 rozporządzania.
Na odpow iedź na niniejsze pismo oczekuję w okresie 30 dni od daty jego otrzymania.
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Zastępca
K o m endanta W ojew ó dzkieg o Policji
w/ K rakow ie

L.dz.

Kraków, dnia 11.02.2015 r.

A C .5 111.8.2014

Pani
Justyna Róża Lewandowska
Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji

W odpowiedzi na pismo KM P.570.31.2014.M F z dnia 20.01.2015 r. dot. zaleceń
sformułowanych

przez

przedstawicieli

KMP

w

toku

przeprow adzonej

Pom ieszczeniu dla Osób Zatrzym anych Komendy Powiatowej
uprzejmie

przedstawiam

poniżej

inlormację,

stanowiącą

wizytacji

w

Policji w Oświęcimiu

uzupełnienie

do

pisma

z dnia 11.12.2014 roku.

1. Sporządzenie listy adwokatów i udostępnianie jej zainteresow anym osobom
um ieszczonym w PdOZ;
W dalszym ciągu Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, stoi na
stanowisku, że podnoszona kw estia um ieszczania w PdOZ listy adw okatów nie znajduje
uzasadnienia z uwagi

na fakt. iż pow yższa problem atyka nie została uregulowana

w obow iązujących norm ach prawnych. Jednocześnie pozw olę sobie nawiązać do narady
szkoleniowej przeprowadzonej w dniu 13.01.2015 r. w KW P w Krakowie, w trakcie której
kierownicy jednostek Policji oraz dyżurni garnizonu małopolskiego wysłuchali z dużym
zainteresow aniem Pani wykładu nt. „Poszanow ania praw człow ieka w policyjnych miejscach
detencji - PdOZ". N astępnie w trakcie dyskusji, policjanci uzyskali odpow iedź, że w sprawie
metod i form udostępniania osobom umieszczonym w PdOZ list adw okatów prow ad/one są
na bieżąco prace, w' których swoją opinię ma wyrazić N aczelna Rada Adwokacka. Jak w>mka
z w ew nętrznych ustaleń, w sprawie system ow ych regulacji tw orzenia przedm iotow ych list

2
adwokatów,

w

s p o tk an i ac h

organizowanych

p rz e z

K MP .

Bi uro

Prewencj i

i

Ruchu

D r o g o w e g o K o m e n d y G ł ó w n e j Policji po raz ostatni u c z e s t ni c zy ł o w d n i u 1 3. 10. 2014 r.

2.

Rozważenie zwiększenia liczby funkcjonariuszy podczas dyżuru;

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu do pełnienia służby w PdOZ wyznaczy!
zastępców dyżurnych lub innych policjantów wyznaczonych przez Naczelnika Wydziału
Sztab Policji KPP w Oświęcimiu (zgodnie z § 3 Decyzji Nr 10 z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie sposobu realizacji niektórych zadań związanych z funkcjonowaniem PdOZ
KPP

w

Oświęcimiu).

Do

podstawowych

obow iązków

policjanta

pełniącego

służbę

w pom ieszczeniu należy niezwłoczne inform owanie dyżurnego jednostki o wydarzeniach
nadzw yczajnych

lub

innych

zdarzeniach

stanow iących

zagrożenie

dla porządku

lub

bezpieczeństw a osób w nim umieszczonych oraz odnotow anie tego w książce przebiegu
służby (§ 14.1.6 Zarządzenia N r 130 Komendanta G łów nego Policji z dnia 7 sierpnia 2012
roku w sprawie m etod i form wykonywania zadań w pom ieszczeniach dla osób zatrzymanych
lub doprow adzonych w celu wytrzeźwienia). N ależy więc stwierdzić, że między innymi
w przypadku zaistnienia powyższych zdarzeń, zgodnie z § 2,3 ww. zarządzenia, kierownik
jednostki lub wyznaczony przez niego policjant, jeśli uzna to za konieczne dla prawidłowego
funkcjonow ania

pomieszczenia,

może

dodatkow o

skierować

policjantów

do

służby

w pom ieszczeniu.

3.

D okonyw anie pouczenia o przysługujących prawach osób um ieszczonych w Izbie
zgodnie z treścią § 1 regulaminu; Dopilnow anie, aby zniszczone teksty informacji
dotyczących praw osadzonych w Izbie oraz adresów instytucji stojących na
straży praw człowieka były niezwłocznie wym ieniane;

Osobę przyjm ow aną do pomieszczenia, policjant inform uje o przysługujących jej prawach
i ciążących na niej obowiązkach, w sposób i w edług zasad określonych w § 1 Regulaminu.
Fakt zapoznania osoby umieszczonej w PdOZ z regulam inem , policjant dodatkowo
odnotow uje w książce przebiegu służby. Jednocześnie pragnę zapewnić, że stan techniczny
pom ieszczeń, w tym systemy: alarmowy, przyw oław czy, łączności oraz utrzym anie właściwej
jakości

um ieszczonych

w

pokojach

przeznaczonych

dla

osób

zatrzymanych

i doprow adzonych w celu wytrzeźwienia tekstów regulam inu oraz wykazu instytucji
stojących na straży praw człowieka, jest każdorazowo przed rozpoczęciem służby profosa
sprawdzana, a w przypadku ujawnienia zniszczonej informacji, na bieżąco wymieniana jest
ona na nową.

4. W yposażenie pokoi przeznaczonych dla osóh zatrzym anych lub doprowadzonych
vV celu wytrzeźw ienia w oświetlenie nocne;
Zgodnie z § 8.1.4 Rozporządzenia Ministra Spraw W ewnętrznych z dnia

4 czerwca 2012

roku w sprawie pom ieszczeń dla osób zatrzymanych (...), pokój dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć oświetlenie odpowiednie do czytania
i pisania. W przypadku gdy do zw iększenia poziom u bezpieczeństwa osób umieszczonych
w pokoju w ykorzystyw ane są urządzenia monitorujące służące do obserw owania obrazu,
które nie posiadają skutecznych rozwiązań działania w porze nocnej, oświetlenie spełniające
warunki określone w ww. przepisach, ma rów nież za zadanie umiejętne oświetlenie
przestrzeni obserwacji. N atom iast oświetlanie pokoju dla osób zatrzymanych w porze nocnej
nie jest konieczne w jednostkach Policji, w których zastosowano kamery z oświetlaczami
podczerwieni, ośw ietlenie pokoju w porze nocnej, włącza się tylko na czas kontrolowania
zachowania osoby, przez w izjer drzwi pokoju.

5. Zapewnienie
poczucia

osobom

korzystającym

intym ności

poprzez

z pom ieszczenia

zam ontow anie

sanitarnego

drzwi

przy

w

Izbie

stanowisku

prysznicowym i toalecie;
W znajdującym się w pokoju sanitarnym jednym stanowisku prysznicowym , zgodnie
z zaleceniami KM P została zamontowana zasłonka prysznicowa, która zapewnia intymność
osobom
w

zatrzym anym

Oświęcimiu

korzystającym

znajdują

się

w

z

dwóch

odpowiednio: dł. l,65m , sz. 0 ,9 lm

oraz

kąpieli.

Natom iast

oddzielnych

toalety

w

pom ieszczeniach,

PdOZ
o

KPP

wymiarach

dł. l,65m , sz. 0,86m. Drzwi w toaletach

wyposażone są w szybę zabezpieczoną obustronnie siatka stalową. M ontaż dodatkowych
drzwi w toalecie jest niem ożliwy z uwagi na brak powierzchni do pracy takiego skrzydła
drzwiowego.

6. Kontynuację działań zm ierzających do przeprowadzenia kapitalnego remontu
pom ieszczeń Izby;
Zadania związane z m odernizacją PdOZ KPP w Oświęcimiu, ujęte są w szerokim planie
remontowym jednostek podległych KWP w Krakowie na 2015 rok. Jednocześnie należy
podkreślić, że realizacja powyższego przedsięwzięcia, uzależniona jest od skutecznego
pozyskania środków finansowych z Komendy Głównej Policji.

4
Licząc, że udzielona odpow iedź będzie satysfakcjonująca, uprzejm ie dziękuję za
ow ocną w spółpracę, która w dalszym ciągu będzie przedm iotem doskonalenia poziom u
realizacji

zadań

służby

dyżurnej

i doprow adzonych w celu wytrzeźwienia.

Sporzad/iino 3 cg/.
I egz. adresat
I cgz. K P P O św ięcim
I c g /. a'a

w

pom ieszczeniach

dla

osób

zatrzymanych
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dnia 24 czerwca 2014 r. pracownicy Zespołu Krajowy M echanizm Prewencji w Biurze
Rzecznika

Praw

Obywatelskich

przeprowadzili

wizytację

pomieszczeń

dla

osób

zatrzym anych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu. W wyniku podjętych czynności sformułowane zostały zalecenia, w tym
dotyczące potrzeby kontynuacji działań zmierzających do przeprowadzenia kapitalnego
remontu pom ieszczeń Izby, wyposażenia pokoi przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w oświetlenie nocne, wyposażenie cel Izby zgodnie
z przepisem § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych z dnia 4 czerwca
2012

r.

w

sprawie

pomieszczeń

przeznaczonych

dla

osób

zatrzymanych

lub

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tym czasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,
pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz. U. z 2012 r. z 638 ze zm.).
W odpowiedzi z dnia 11 lutego 2015 r. (l.dz. A C .5111.8.2014) Zastępca Komendanta
W ojewódzkiego Policji mł. insp. Paweł Dzierżak wskazał, że zadania związane z
m odernizacją Izby, ujęte są w planie remontowym jednostek podległych KMP w Krakowie
na 2015 r.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Komendanta o informacje w jakim stopniu
powyższe zalecenia zostały zrealizowane.
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Kraków, 10.11.2016r.

Pan
Wojciech SADOWNIK
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji

W odpowiedzi na pismo L.dz-KMP.570.31.2014.MF z dnia 07.07 2016 r. i 03.11.2016 r.
dot. zaleceń sformitowanych przez przedstawicieli Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich w toku przeprowadzonej wizytacji w Pomieszczeniu dla Osób
Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu uprzejmie informuję, iż w dniu 27.09.2016 r.
została zawarta z wykonawcą umowa o roboty budowlane na realizację zadania pn, „Wykonanie
kompleksowego remontu PdOZ w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu”.
Pragnę poinformować, że obecnie w pomieszczeniach PdOZ prowadzone są prace budowlane, które
zgodnie z zawartą umową zostaną zakończone w pierwszej połowie grudnia 2016 r.
Realizacja zadania pozwoli na dostosowanie pomieszczeń PdOZ do wymogów
wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.06.2012 r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, (Dz.U z 2012 r.
poz, 638 ze zm.).
p o c z e t
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