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W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektor sygnowane RPO-704973-VII-720.6/12/MM z dnia 
3 sierpnia 2012 r. informuję, że w celu zajęcia stanowiska w przedmiocie uwag zawartych 
w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komisariacie Policji Poznań -  
Stare Miasto, poleciłem dokonanie analizy zastrzeżeń zawartych w Raporcie Zespołu 
Krajowy Mechanizm Prewencji.

Odnosząc się do przypadku długiego (prawie dwugodzinnego) oczekiwania na przyjęcie 
celem przeprowadzenia wizytacji PdOZ informuję, że sytuacja taka była skutkiem realizacji 
zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących zasad funkcjonowania 
pomieszczeń. W trakcie oczekiwania członków Zespołu KMP funkcjonariusze pełniący 
służbę w pomieszczeniach zwalniali pięciu zatrzymanych oraz przyjmowali jednego. Podczas 
pełnienia służby w PdOZ, a zwłaszcza podczas przyjmowania bądź zwalniania zatrzymanych 
policjanci zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w celu niedopuszczenia 
do wydarzenia nadzwyczajnego lub innego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
pomieszczenia. Obowiązek ten wynika z przepisu §9 ust.4 Zarządzenia Nr 1061 
Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP Nr 2 poz. 56) zmienionego 
Zarządzeniem Nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2012 r. 
w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Ponadto do obowiązków dyżurnego zmiany, jak również policjanta pełniącego służbę 
w PdOZ podczas przyjmowania bądź zwalniania zatrzymanego, należy wykonanie całego 
katalogu czynności określonych w §14 i 15 Zarządzenia Nr 1061/09 KGP dotyczących min. 
stałego nadzoru nad osobą przebywającą poza pokojem. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
niezbędne czynności realizowało zaledwie 2 policjantów. W związku z powyższym czas 
oczekiwania na przyjęcie osób wizytujących PdOZ uległ wydłużeniu. W celu 
niedopuszczenia do wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości komendanci podległych 
jednostek zobowiązani zostali do poprawy organizacji i sprawności wykonywania czynności 
służbowych w PdOZ.

Na skutek przedstawionych uwag i zaleceń, podjęte zostały niezbędne działania mające 
na celu wyeliminowanie wskazanych uchybień:
-  w związku z problemami zgłaszanymi przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego 

dotyczącymi trudności z bezpiecznym umieszczeniem aktualnego Regulaminu PdOZ 
i wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka w pokojach dla zatrzymanych, 
podjęto działania mające na celu realizacje przedmiotowego obowiązku i umieszczenie 
dokumentów w sposób uniemożliwiający dokonania samookaleczenia, bądź innych 
czynności skutkujących wydarzeniem nadzwyczajnym. W celu realizacji uprawnień 
zatrzymanego, przed jego osadzeniem w pokoju, jest on zapoznawany z regulaminem 
i listą instytucji stojących na straży przestrzegania praw człowieka. Ponadto dokumenty 
te są udostępniane zatrzymanemu każdorazowo na jego żądanie.



-  faktyczna kontrola wraz z wpisem do „książki przebiegu służby" zgodnie z dyspozycją 
§12 Zarządzenia Nr 130/12 KGP, dokumentowana będzie przez policjantów według 
wskazań godziny widocznej na nagraniu systemu monitoringu wizyjnego;

-  W celu wyeliminowania negatywnych zachowań policjantów pełniących służbę w PdOZ 
KP Poznań Stare Miasto w stosunku do zatrzymanych, zwiększono nadzór służbowy nad 
realizacją wykonywanych tam zadań;

-  sposób wypełniania dokumentacji medycznej leży w wyłącznej gestii lekarza 
prowadzącego badanie. Niemniej jednak w celu właściwej realizacji zadań wynikających 
z obowiązujących przepisów Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Roman 
Kuster zwrócił się do kierownictwa firmy „Falek” -  podmiotu świadczącego usługi 
medyczne w zakresie badań osób zatrzymanych o rzetelne prowadzenie stosownej 
dokumentacji, co w konsekwencji przełoży się na jakość zadań realizowanych przez 
policjantów pełniących służbę w PdOZ;

-  każdorazowa obecność funkcjonariusza Policji w pokoju lub w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie, gdzie odbywa się badanie lekarskie osoby zatrzymanej wynika 
wyłącznie z żądania lekarza, który takie badanie przeprowadza;

-  podjęto działania mające na celu doposażenie placówki w materace, koce i ręczniki oraz 
pościel - czynności te wiążą się z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych.

Informuję Panią Dyrektor, że Wielkopolska Policja dokłada wszelkich starań, aby 
funkcjonowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia odbywało się w sposób prawidłowy, a osoby tam zatrzymane lub 
doprowadzone traktowane były z zachowaniem należnych im praw.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że sposób funkcjonowania PdOZ w Komisariacie Policji 
Poznań -  Stare Miasto objęty jest stałym nadzorem, podobnie jak również pozostałe tego 
typu pomieszczenia na terenie garnizonu wielkopolskiego.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 września br. (data wpływu do Biura RPO

zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Jednocześnie, chciałabym odnieść się do przedstawionej przez Pana kwestii braku 

możliwości bezpiecznego umieszczenia kopii Regulaminu PdOZ i wykazu instytucji 

stojących na straży praw człowieka w pokojach zatrzymanych. Przypominam, że obowiązek 

ich stałego udostępnienia wynika z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie w sprawie pomieszczeń 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi 

przejściowych, tymczasowych 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., poz. 638).

18 września br.) uprzejmie dziękuję za ustosunkowanie się do wniosków i zaleceń
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W związku z otrzymanymi: Raportem Krajowego Mechanizmu P/ewencji z wizytacji 
Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia przy 
Komisariacie Policji Poznań-Stare Miasto -  l.dz. RPO-704973-VII-720.6/12/MM z dnia 
02.08.2012 r. oraz Notatką Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla 
Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia Komisariatu Policji Poznań- 
Stare Miasto w Poznaniu -  f.dz. RPO-704970-VII~720.6/12/DK z dnia 25,06.2012 r. uprzejmie 
informuję, że z uwagą zapoznałem się z przedmiotową dokumentacją.

W zakresie przekazanych w ww. dokumentach uwag i zaleceń informuję, co następuje:

1. Kontrola zapisu monitoringu PdOZ KP Poznań-Stare Miasto za okres od 8 do 10 
czerwca br. potwierdziła brak nagrań wykonanych konjtroli o czasie wpisanym 
w książce służby. Jednakże kontrole pokoi z zatrzymanymi faktycznie odbywały się 
z kilkuminutowymi różnicami czasowymi oraz na podstawie czasu wskazywanego 
przez zegarki poszczególnych policjantów, który różnił się od czasu wskazywanego 
przez zegar monitoringu. Polecono dokumentować czas kontroli zgodnie ze 
wskazaniami zegara z monitoringu oraz szczegółowo rozpisywać przebieg służby 
w książce.' <

2. Brak aktualnego regulaminu wynikł z faktu zmiany uregulowań prawnych określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymywanych ... Ten element po kontroli 
został niezwłocznie wyeliminowany.

3. Brak wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka na drzwiach pokoi dla 
zatrzymanych oraz regulaminu pobytu w PdOZ powstał na skutek problemów 
technicznych bezpiecznego ich umieszczenia w sposób uniemożliwiający ich 
zniszczenie, zniekształcenie lub wykorzystanie do dokonania zamachu na życie lub 
zdrowie zatrzymanych. Aktualnie zostały one umieszczone na wewnętrznej stronie 
drzwi każdego pokoju zatrzymanych. 1 v

4. W zakresie niewłaściwego odnoszenia się funkcjonariuszy Policji do zatrzymanych, 
przeprowadzono indywidualne rozmowy z całością stanu policjantów PdOZ celem 
wyeliminowania negatywnych zachowań w przyszłości oraz zwiększono częstotliwość 
sprawowanego nadzoru przez kontrolnych jednostki.

5. W zakresie wydawania zatrzymanym czystej pościeli, koców, ręczników itd. podjęto 
działania w przedmiocie doposażenia placówki w odpowiednie ilości ww.



przedmiotów (doposażono i zwiększono częstotliwość przekazywania ww. 
przedmiotów do prania i czyszczenia), środków higieny osobistej oraz dokumentów 
zgodnych ze wzorami przedstawionymi w formie załączników do rozporządzenia. 
Uzyskano zapewnienie o zamontowaniu zasłonek prysznicowych oraz doposażenie 
w Książki Ewidencji Osób oraz Książki Wizyt Lekarskich. Uzupełniono wyposażenie 
PdOZ w plastikowe noże jednorazowe, za pomocą których zatrzymani samodzielnie, 
pojedynczo przygotowują sobie posiłek przed pokojem., który następnie konsumują 
wewnątrz.

6. W zakresie doposażenia PdOZ w pojedyncze egzemplarze tłumaczeń regulaminu 
pobytu na różne języki obce, z uwagi na znaczne koszty przedsięwzięcia skierowano 
stosowne pismo do KWP w Poznaniu. Przekazano natomiast do wykorzystania 
dostępne w internecie tłumaczenia aktualnego regulaminu w języku: angielskim, 
niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim. Dodatkowo, w miarę możliwości stosujemy 
praktykę obecności tłumacza podczas osadzania osoby zatrzymanej.

7. Po sprawdzeniu pokoju lekarskiego PdOZ nie potwierdzono przechowywania 
przeterminowanych leków lub środków opatrunkowych, podobnie jak faktu 
uniemożliwienia korzystania z prysznica przez zatrzymanego -  jednakże z uwagi na 
fakt stałego przyjmowania, wydawania lub zwalniania osób zatrzymanych, może 
zaistnieć kolizja czasowa uniemożliwiająca wykonanie tej czynności na żądanie 
„tu i teraz".

8. Zakup prasy oraz innych przedmiotów z własnych Ś'rodków““z3trżymanego Oraz 
kwestia dostosowania jednego z pomieszczeń jako palarni pozostaje do 
rozstrzygnięcia według możliwości technicznych obiektu oraz bieżącej sytuacji 
w trakcie pełnionej służby w PdOZ (ilość osób zatrzymanych w danej chwili, 
konieczność realizacji innych czynności itp.). Jednocześnie dostęp do bieżącej prasy 
osobom zatrzymanym umożliwiono poprzez dostarczanie do PdOZ nieodpłatnych 
tytułów „Metro", „Echo Miasta".

9. W zakresie rzetelnego i prawidłowego uzupełniania dokumentacji lekarskiej oraz 
przeprowadzanych badań osób zatrzymanych, Komendant Miejski Policji w Poznaniu 
zwrócił się pisemnie do dyrekcji Centrum Medycznego FALCK.

10. W zakresie samodzielnej realizacji przysługującego zatrzymanym prawa do 
powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu -  brak jest aktualnie podstaw prawnych 
do stosowania takiej praktyki.

11. W zakresie przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy PdOZ z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie ze stresem oraz nabycia 
umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej -  zostaną one zrealizowane do 
końca br.

12. Sprawa oczekiwania pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji z posiadanych 
przeze mnie informacji została wyjaśniona przez KWP w Poznaniu.


