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W związku z przeprowadzoną wizytacją w Pomieszczeniach Dla Osób 

Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie przez przedstawicieli 

Krajowego M echanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Udzielam 

informacji dotyczących zaleceń wskazanych w raporcie z wizytacji Pomieszczeń dla Osób 

Zatrzymanych KPP w Kwidzynie z dnia 08.12.2015 roku;

1. Udzielono instruktażu policjantom pełniącym służbę w PDOZ aby obejmowali 

obowiązkiem rozbierania się osób przyjmowanych do PDOZ z bielizny podczas 

szczegółowego sprawdzania jedynie w uzasadnionych przypadkach.

2. W dalszym ciągu podejmowane są starania w kierunku wyposażenia PDOZ w 

monitoring. Decyzja o wyposażeniu w monitoring będzie podjęta na poziomie 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

3. Aktualna struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie nie 

pozwala na wyodrębnienie policjantów do pełnienia służby tylko i wyłącznie w 

Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych, doraźnie w razie potrzeby sprawowania 

szczególnego nadzoru nad zatrzymanym kieruje się do służby dodatkowych 

policjantów'.

4. Wydano polecenia policjantom realizującym czynności w związku z badaniem 

lekarskim osób zatrzymanych aby byli obecni podczas badań tylko i wyłącznie na 

żądanie lekarza.

5. Dokonano przeglądu odzieży zastępczej będącej na wyposażeniu, wybrakowano 

odzież nienadającą się do użytku.

6. Zwiększono ilość dyspozycyjnej odzieży zastępczej znajdującej się w PDOZ.

7. W zakresie zapewnienia poczucia intymności w pomieszczeniu sanitarnym 

dostosowano przesłonę zapewniającą osłanianie intymnych części ciała osób 

osadzonych korzystających z pomieszczenia.
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8. Dokonano aktualizacji regulaminów, zwiększono czcionkę tekstu i zabezpieczono 

przed zrywaniem przez osoby osadzone.

9. Uzupełniono brakujący regulamin w pokoju nr 5.

10. Uzupełniono wyposażenie PDOZ w jednorazową zastępczą bieliznę, w tym 

biustonosze.

11. Uzupełniono druki tłumaczeń na języki obce.

12. W związku z brakiem aktualnych danych opracowywana jest lista adwokatów i 

radców prawnych wykonujących zawód w okręgu sądowym. Po aktualizacji 

zostanie ona włączona do wyposażenia pomieszczeń.

13. Poszerzono program szkoleniowy dla funkcjonariuszy pełniących służbę w PDOZ 

o tematykę dot. komunikacji interpersonalnej, pierwszej pomocy przedmedycznej, 

przestrzegania praw człowieka.

14. Z uwagi na to, że wyposażenie pokoi w prycze nie jest obligatoryjne wymagane są 

ustalenia z Wydziałem Gospodarki Materiałowo Technicznej KWP w Gdańsku, 

podjęto w tym zakresie czynności, w przypadku uzyskania środków na ten cel, 

pomieszczenia zostaną w' nie wyposażone.
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W odpowiedzi na otrzymany raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji nr KMP.570.23.2015.DK z dnia 08 grudnia 2015 r., dot. sformułowanych zaleceń z 
wizytacji w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 
(PdOZ) Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, przedstawiam stanowisko dotyczące 
zaleceń wskazanych w przesłanym raporcie.

Zgodnie z przekazaną informacją, podczas badań lekarskich każdorazowo był obecny 
funkcjonariusz, co było niezgodne z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia MSW z dnia 12 września 
2012 roku w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. W powyższej 
sprawie Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie wydał polecenie, aby obecność policjanta 
podczas badania była uzależniona od decyzji lekarza wykonującego badanie.

Kolejnym elementem wskazanym w raporcie była informacja o zbyt małej czcionce w 
regulaminie pobytu osob w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do 
wytrzeźwienia. Zgodnie z zaleceniem powiększono czcionkę udostępnianego regulaminu, a 
jednocześnie uzupełniono oomieszczenia o brakujące regulaminy oraz ich aktualizację o 
dostępne tłumaczenia na języki obce.

W zakresie braku wyposażenia PdOZ w listę adwokatów oraz radców prawnych 
wykonujących zawód w danym okręgu sądowym, zgodnie ze stanowiskiem Biura Prewencji i 
Ruchu Drogowego KGP, powyższa rekomendacja nie znajduje w chwili obecnej oparcia w 
obowiązujących normach prawnych ( pismo KGP EK-50143S48/15 ). Podczas spotkania 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji i Policji, które odbyło się w dniu 13 
października 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ustalono, iż w tym zakresie 
odbędzie się wspólne spotkanie z przedstawicielami Okręgowej Rady Adwokackiej. Ustalony 
termin spotkania został zmieniony, a nowy na poziomie Krajowego mechanizmu Prewencji 
nie został ustalony.

Należy jednak zaznaczyć, iż BPiRD KGP wyraża pogląd, iż w przypadku stworzenia 
takiej listy, powinna się znajdować na dyżurce każdej jednostki organizacyjnej Policji, a nie 
zaś w dyspozycji funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ.

Odnosząc się do kwestii pełnienia służby w PdOZ przez zastępcę dyżurnego jednostki, 
zgodnie z przytoczonym przepisem zawartym w § 2 ust.2 Zarządzenia Nr 130 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań tv 
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, kierownik 
jednostki organizuje służbę w taki sposób, aby w pomieszczeniu pełnił ją co najmniej jeden 
policjant.
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Natomiast § 3 ust. 2 Zarządzenie nr 130 KGP {...), dopuszcza do pełnienia służby na 
oddziale PdOZ ( w przypadku kiedy w skład pomieszczenia wchodzi jeden oddział ) przez 
zastępcę dyżurnego jednostki lub policjanta -  pomocnika dyżurnego jednostki

Dlatego też w myśl przytoczonej regulacji, zastępca dyżurnego w trakcie pełnienia 
służby w PdOZ nie może wykonywać innych zadań, niż owiązanych z pełnieniem służby w 
PdOZ, a tym samym nie wykonuje wówczas żadnych czynności związanych z pełnieniem 
służby na stanowisku kierowania.

Należy dodać, iż Zgodnie z zarządzeniem nr 1041 Komendanta Głównego Policji z ania 
28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, 
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji {Dz. Urz. KGP z dnia 15 października 
2007 r.), właściwe zorganizowanie jednostek Policji, w tym utworzenie odpowiedniej 
struktury organizacyjno - etatowej pozostaje w kompetencji komendantów powiatowych 
Policji. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmian organizacyjnych komendant 
powiatowy Policji kieruje się wymogami sprawnosci działania formacji w realizacji jej 
ustawowych zadań, możliwościami wykonywania nadzoru nad ich realizacją, uwzględniając 
przy tym ich specjalizację i możliwości finansowe. Zmiany dokonywane są na podstawie 
przepisów, wytycznych, w oparciu o analizy i optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz 
ponoszone koszty funkcjonowania Policji na danym terenie.

Należy jednak zaznaczyć, że zmiany etatowe determinuje liczba etatów Policji 
przvznana dla województwa pomorskiego przez Komendanta Głównego Policji. W oparciu o 
zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
naliczeń etatowych w Policji i przyjęte w tym zarządzeniu kryteria (ludność, przestępczość, 
ludność w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców i obszar) i ich wartości 
procentowe, Komendant Główny Policji ustalając dla wojewód7twa pomorskiego liczbę 
etatów Policji z dniem 1 stycznia 2014 r. zmniejszył liczbę stanowisk policyjnych o 58, a z 
dniem 1 stycznia 2015 r. zmniejszył o kolejne 103 etaty Policji.

W konsekwencji w wyniku decyzji Komendanta Głównego Policji, w jednostkach 
organizacyjnych Policji województwa pomorskiego nadzorowanych przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, w okresie 12 miesięcy uległo likwidacji 161 stanowisk 
policyjnych.

Ustalanie liczby stanowisk policyjnych podlega corocznym naliczeniom przez 
Komendanta Głównego Policji, według kryteriów powvżej przywołanych, które poza 
kryterium obszaru - są zmienne.

Zrozumienie i uwzględnienie tego wyjaśnienia stanowi podstawę faktu, że 
Komendant Wojewódzki ma ograniczone możliwości w zakresie przeznaczenia zwiększonej 
liczby etatów dla nadzorowanych jednostek organizacyjnych Policji. Określony przez 
Komendanta Głównego Policji limit stanowisk policyjnych dla województwa pomorskiego, 
stanowi podstawę przeprowadzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
naliczeń dla komend powiatowych (miejskich) Policji. Przy ustalaniu limitów etatów Policji 
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku zobowiązany jest jednocześnie uw¿ględnić i 
zapewnić efektywne funkcjonowanie wszystkich nadzorowanych jednostek organizacyjnych 
Policji.

Modyfikacja jednostek organizacyjnych Policji jest procesem ciągłym. Utworzenie 
struktur zgodnie z zaleceniem zawartym w raporcie jest sprawą otwartą. Ewentualna decy7ia 
jest w kompetencji komendanta powiatowego Policji. Jednocześnie komendant powiatowy 
Policji w ramach posiadanych etatów Policji musi uwzględniać zapewnienie realizacji 
ustawowych zadań Policji.



Kolejne kwestie wskazane w raporcie dotyczyły wyposażenia pomieszczeń w 
monitoring wizyjny, warunków bytowych i oraz uzupełnienia odzieży, w tym zakup 
jednorazowej. Zgodnie z powyższymi zaleceniami, w celu osłony części ciała i zapewnienia 
intymności osób korzystających z prysznica, wykonano nadbudowę parawanu oraz drzwi 
wahadłowych w pomieszczeniu sanitarnym.

Ponadto w zakresie wykonania systemu dozoru, naprawy tynków i odmalowania 
ścian pokoi i korytarza PdOZ oraz wyposażenia izby w prycze, zostały oszacowane koszty dla 
w/w prac oraz został złożony stosowny wniosek celem pozyskania środków finansowych. 
Jednocześnie zaplanowano zakup w br. odzieży zastępczej w formie dresów bawełnianych w 
ilości 30C kompletów oraz kompletów jednorazowej bielizny damskiej i męskiej ( łącznie 2.00 
sztuk ) dla całego garnizonu pomorskiego, które zostaną rozdysponowane w zależności od 
wielkości PdOZ.

W kwestii poszerzenia oferty szkoleniowej dla funkcjonariuszy Policji pracujących w 
PdOZ w zakresie m.in. prac z trudnymi klientami, radzenia sobie ze stresem i agresją, praw 
człowieka itp. informuję, iż w dniu 23.11.2015 p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Gdańsku insp. Marian Szlinger zatwierdził Program przedsięwzięć doskonalenia zawodowego 
lokalnego policjantów.

Zgodnie z założeniem programu, w szkoleniu mają uczestniczyć policjanci garnizonu 
pomorskiego pełniący służbę w PdOZ, w tym dyżurni, zastępcy dyżurnego oraz rezerwa 
kadrowa.

Celem doskonalenia, które będzie przeprowadzane przez funkcjonariuszy Wydziału 
Konwojowo -  Ochronnego KWP w Gdańsku, psychologa z Wydziału Psychologów KWP w 
Gdańsku oraz Pełnomocnika KWP w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka będzie m.in.:

• omowienie podstaw prawnych regulujących służbę w PdOZ, dokumentowanie 
czynności, wskazanie najczęściej popełnianych uchybień w trakcie pełnienia służby;

• omówienie czynników ryzyka występowania zachowań agresywnych, wskazanie 
sposobu postępowania w kontakcie policjanta z osobą wykazującą objawy zaburzeń 
psychicznych, nietrzeźwą czy agresywną, wskazanie sposobów radzenia sobie z 
emocjami i stresem w trudnych sytuacjach;

• wskazanie na podstawowe prawa osób niepełnosprawnych, omówienie zasad 
traktowania osób z niepełnosprawnością oraz omówienie przykładów orzeczeń 
Trybunału Praw Człowieka dot. osób z niepełnosprawnością pozbawionych wolności.

Powyższe zajęcia, zgodnie z harmonogramem będą przeprowadzone w terminie do końca 
czerwca 2016 roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 5 ust. 2 Zarządzenia nr 130 Komendanta 
Głównego Policji, Wydział Konwojowo -  Ochronny KWP w Gdańsku koordynuje i nadzoruje 
realizację zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia / PdOZ /.
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