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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obyw atelskich

w związku z otrzymanym Raportem przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, która odbyła się w dniu 14 lipca 2015 roku 
pragnę ustosunkować się do zawartych w nim uwag i zaleceń.

Odnosząc się do sposobu i częstotliwości sprawdzenia nieletniego pragnę zaznaczyć, 
iż przypadki obowiązkowego wykonywania tej czynności zostały wymienione w § 25 ust. 1 
zarządzenia nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 roku 
w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka. Ponadto czynność ta 
została określona w tymże zarządzeniu jako szczególny obowiązek dyżurnego pełniącego 
służbę w izbie. Utwierdzenie się w całkowitej pewności, że nieletni nie posiada przy sobie 
przedmiotów, których posiadanie w izbie jest zabronione jest możliwe tylko dzięki lustracji 
całego jego ciała łącznie z miejscami zakrytymi przez bieliznę. Majtki i biustonosze mogą 
być skrytką umożliwiającą wniesienie do izby przedmiotów takich jak papierosy, zapalniczki, 
żyletki itp. Z tego też względu, jakiekolwiek odstępstwo od obowiązujących regulacji może 
prowadzić do wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego. Przestrzeganie obowiązujących 
w tym zakresie zasad postępowania podyktowane jest przede wszystkim troską
o bezpieczeństwo nieletnich i policjantów. Czynności sprawdzenia nieletniego wykonują 
zawsze policjanci tej samej płci co nieletni, w pomieszczeniu nieobjętym monitoringiem. 
Normą są najwyższe standardy poszanowania godności człowieka z uwzględnieniem sfery 
prywatności i intymności.



Wspomniana w zaleceniach KMP problematyka umożliwienia posiadania przez 
nieletnich przebywających w izbie prywatnej odzieży została uregulowana w § 7 pkt 1 
„Regulaminu pobytu w izbie”, który dopuszcza możliwość posiadania w izbie własnej 
odzieży, jednakże nie może wystąpić żadna z wymienionych tamże okoliczności, 
a mianowicie: ’’własna odzież nieletniego nie nadaje się do użytku lub jej używanie jest 
niedopuszczalne ze względów higienicznych”. Kierując się tak postawionymi przez 
legislatora kryteriami, dokonywana jest podczas przyjęcia, przez kierownika lub dyżurnego 
izby, ocena stanu odzieży nieletnich. W niektórych przypadkach pozwala ona na 
pozostawienie nieletniego we własnej odzieży. Zatem w rzeczywistości zdarzają się sytuacje, 
iż nieletni nosi w izbie część swojej garderoby.

Zalecenie Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji zawarte w pkt. 1.3 dotyczące 
pilnego uruchomienia boiska sportowego i umożliwienie nieletnim odbywania na nim zajęć 
sportowych wiąże się z koniecznością przeprowadzenia gruntownej modernizacji 
„spacemiaka”. Obecnie trwają prace polegające między innymi na rozplanowaniu nowego 
ogrodzenia oraz przygotowania do jego wykonania.

Kolejnym zagadnieniem podniesionym w Raporcie KMP jest potrzeba przeprowadzenia 
szkolenia funkcjonariuszy z zakresu ochrony praw dziecka w prawie międzynarodowym 
i krajowym. Przedmiotowe szkolenie zostało już zaplanowane i zostanie przeprowadzone 
w ostatnim kwartale 2015 roku.

Przeprowadzenie kompleksowego remontu połączonego z wymianą mebli w świetlicach 
oraz pokoju do przeprowadzenia badań lekarskich zostanie zrealizowane w miarę 
posiadanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie środków finansowych.

Podczas przeprowadzanych prac remontowych izby zostanie również uwzględniona 
potrzeba dostosowania budynku i posesji PID do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zalecenie KMP zawarte w pkt. 1.7 dotyczące wyposażenia dziewcząt w jednorazowe 
biustonosze jest w trakcie realizacji. W chwili obecnej trwa procedura zakupowa 
przeprowadzana przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Olsztynie.

Pragnę zaznaczyć, iż pośród wymienionych w raporcie zaleceń Zespołu zdecydowana 
większość została na skutek przekazanych ustnych zaleceń pokontrolnych w dniu 14 lipca 
2015 roku zrealizowana jeszcze przed nadesłaniem raportu. Uzupełniono wykaz adresów 
instytucji stojących na straży praw człowieka o nr bezpłatnej infolinii do Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, zaplanowano szkolenie z zakresu ochrony praw dziecka w prawie 
międzynarodowym i krajowym, monitowano w sprawie zakupu jednorazowych biustonoszy 
dla nieletnich dziewcząt. Niektóre zalecenia z uwagi na konieczność wygospodarowania 
środków finansowych w budżecie Policji są w trakcie realizacji lub zostaną zaplanowane do 
wykonania w najbliższym czasie.
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Odnosząc się do pisma z dnia 20 października 2015 r. o sygn. Kn-4413/4155/2015 

dotyczącego zaleceń przedstawicieli KMP wydanych w wyniku wizytacji reprezentantów 

mechanizmu w Policyjnej Izbie Dziecka w Olsztynie, chciałabym poprosić o przedstawienie 

szczegółowego harmonogramu realizacji zaleceń przedstawicieli KMP. W szczególności 

chciałabym prosić w wskazanie planu wdrożenia następujących rekomendacji:

3. pilne uruchomienie boiska sportowego i umożliwienie nieletnim odbywania zajęć 

sportowych i spacerów na nim;

5. przeprowadzenia kompleksowego remontu połączonego z wymianą mebli w świetlicach 

oraz gabinecie lekarskim;

6. odpowiednie zmodernizowanie izby, zapewniając swobodę poruszania się osób na wózku 

inwalidzkim.

Chciałabym jeszcze podnieść kwestię zalecenia pilnego uruchomienia boiska sportowego i 

umożliwienia nieletnim odbywania zajęć sportowych i spacerów na nim. Z przesłanego 

przedstawicielom KMP pisma wynika, że realizacja zalecenia wymaga dużych środków 

finansowych i ich brak może spowodować przesunięcie wdrożenia zalecenia w czasie. Proszę więc 

odpowiedzieć, w jaki inny sposób realizują Państwo obecnie prawo nieletnich do przebywania na 

świeżym powietrzu.

Na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648) proszę o przedstawienie informacji o podjętych 

działaniach lub zajętym stanowisku w terminie miesiąca od daty otrzymania pisma.
POOOJI Cl v"u.

Magdalena Filipiak
ouA iO k  
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W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2015 roku o syg.KMP.573.1 1.2015.MF 
dot. przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji /.aleceń przedstawicieli KMP z 
wizytacji PID w Olsztynie pragnę poinformować o podjętych działaniach mających na celu 
ich wykonanie.

Obecnie trwają prace polegające, między innymi, na rozplanowaniu nowego 
ogrodzenia, zmniejszeniu powierzchni boiska i pokryciu ogrodzenia siatką uniemożliwiającą 
ucieczkę nieletniego. Prace zostaną podjęte po pozyskaniu przez Komendę Wojewódzką 
Policji wr Olsztynie środków finansowych na ten cel.

Nieletni umieszczeni w izbie korzystają z prawa do przebywania na świeżym 
powietrzu poprzez wyjście na teren tzw.''łącznika" pomiędzy budynkiem PID a boiskiem o 
powierzchni około 7 m2. Teren ten jest całkowicie zabezpieczony siatką. Z uwagi na fakt. iż 
w izbie jednorazowo przebywa średnio 2- 3 nieletnich powierzchnia ta jest wystarczająca do 
relaksu na świeżym powietrzu dla tej nielicznej grupy zatrzymanych. Częściowe zadaszenie 
umożliwia również przebywanie poza budynkiem także wr upalne i deszczowe dni.

W listopadzie br. przeprowadzony został remont świetlicy dziennej. Ściany i krat} 
zostały pomalowane, wymieniono wykładzinę podłogową. Dokonano również, zamian} 
starych mebli na nowe. Rozporządzenie MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku ir sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dlu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwieniu, pokoi przejściowych tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych 
izb dziecku f . . jn ie  przewiduje utworzenia w policyjnych izbach dziecka gabinetu lekarskiego, 
którego wyposażenie jest ściśle określone przepisami. W Policyjnej Izbie Dziecka w 
Olsztynie jedno pomieszczenie przeznaczono do przeprowadzania badan lekarskich i 
wyposażono w kozetkę, nowe biurko i krzesło.

Od 1992 roku czyli od początku funkcjonowania PID w budynku przy ul.Borowej w 
Olsztynie do chwili obecnej nie odnotowano żadnego przypadku umieszczenia, bądź prób} 
umieszczenia nieletniego poruszającego się na wózku inwalidzkim. Jednakże nie można 
wykluczyć, choćby teoretycznie sytuacji, w którei taka osoba miałaby zostać umieszczona w 
izbie. Dostosowanie budynku i posesji PID do potrzeb osób niepełnosprawnych wymaga



dużych nakładów finansowych możliwe jest podczas kompleksowego remontu PID. 
Podjazdy, zapiecze sanitarne oraz ewentualne zainstalowanie windy (wszystkid sypialnie dla 
zairz\tnanych znajdują sie na I piętrze) zostaną zrealizowane również w mjarę 
pozyskiwanych przez. Komendę Wojewódzką Ib  lici i w Olsztynie środków fina łow ych .

Pragnę zaznaczyć, iż pośród wymienionych w raporcie zaleceń Zespołu zdecydowana 
większość została już zrealizowana. Uzupełniono wykaz adresów instytucji stojących na 
straży praw człowieka o numer bezpłatnej infolinii do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony praw dziecka w prawic międzynarodowym i 
krajowym, zakupiono biustonosze dla nieletnich dziewcząt. Niektóre zalecenia z uwagi na 
konieczność wygospodarowania środków finansowych w budżecie ' Poiicj' są w trakcie 
realizacji lub zostaną zaplanowane do wykonania w najbliższym czasie.

dziejski
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Odnosząc się do pism a I Zastępcy Kom endanta W ojewódzkiego w Olsztynie z dnia 
23 grudnia 2015 r. o sygn. Kn -  5317/5106/2015 w sprawie realizacji zaleceń 
przedstaw icieli KM P z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, chciałabym 
podziękow ać za przekazane informacje, z których wynika, że w iększość zaleceń 
przedstaw icieli KM P została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji.

Z uwagi na fakt, iż część zaleceń w ym aga przeznaczenia na ich realizację środków 
finansowych, tym  sam ym  ich w drożenie przesuw a się w czasie, proszę o wskazanie ram 
czasowych w ykonania następującego zalecenia reprezentantów KMP: odpowiedniego 

zm odernizow ania izby, zapewniającego sw obodę poruszania się osób na wózku 
inwalidzkim.

Jednocześnie chciałabym  wskazać, iż zalecenie nr 3 przedstawicieli KM P, pilnego 
uruchom ienia boiska sportowego i um ożliw ienia nieletnim  odbywania zajęć sportowych

i spacerów  na nim  ma prowadzić do tego, żeby nieletni przebyw ający w Izbie mogli 
swobodnie poruszać się po przeznaczonym  dla nich boisku. Plac w ielkości 7 m2 nie 
pozw ala na podjęcie aktywności fizycznej przez nieletnich. Proszę określić, kiedy zostanie 
wyrem ontow ane boisko i trafiający do Izby nieletni będą  mogli z niego korzystać.

Ponadto pragnę wskazać, iż w piśm ie nie odniesiono się do zaleceń przedstawicieli 
KMP: przeprow adzanie sprawdzenia tylko w uzasadnionych przypadkach oraz 
um ożliw ienia nieletnim  noszenia prywatnej odzieży. W obec powyższego uprzejm ie proszę 
o odniesienie się do poruszonych kwestii, tak by nie budził w ątpliwości sposób wdrożenia 
zaleceń przedstaw icieli KMP.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
al. Solidarności 77 Infolinia obyw atelska 800 676 676
00-090 W arszawa biurorzecznika@ bipo.gov.pl

www.rpo.gov.pl

mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl


Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
O byw atelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648, ze zm.) proszę o przedstaw ienie informacji 
o podjętych działaniach lub zajętym  stanowisku.
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Magdalena Filipiak
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w zw-iązku z otrzymanym pismem z dnia 29 marca 2016 r. o 1. dz. KMP.573.1 1.2015.MF 

w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie K-oj.nyego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 

Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, która odbyła się w dniu 14 lipca 2015 roku pragnę 

poinformować Panią D\rektor, iż odpowiednie zmodernizowanie izb zapewniających 

swobodę poruszania się osób na wózkach inwalidzkich może nastąpić 

w latach 2017 -  2018 pod warunkiem pozyskania środków finansowych na ten cel. W tej 

sprawie konieczne jest również wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie 

znacznego remontu obiektu obejmującego międz> innymi wykonanie zewnętrznego 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu lub wykonanie montażu platform 

schodowych w liczbie 3 sztuk oraz odpowiednie poszerzenie otworów drzwiowych do 

pomieszczeń, a także dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.

Odnosząc się do uruchomienia boiska sportowego informuję, że przedmiotowy 

obiekt. yvymaga modernizacji urządzeń zabezpieczających przed ucieczką osob osadzonych. 

W celu poprawy' stanu boiska jak i jego zabezpieczenia konieczne są środki finansov\e 

w yyysokości 50 000 zł, których Komenda Wojeyyódzka Policji w Olsztynie 

yy obecnej clwili nie posiada. Po zapewnieniu środków finansoyyych na remont obiektu 

Policyjnej Izby Dziecka, yv latach 2017 -  2018. możliyye będą prace modernizacyjne boiska.



Ponadto informuję Panią Dyrektor, iż w kwestii zaleceń przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji dotyczących przeprowadzenia sprawdzenia nieletnich tylko 

w uzasadnionych przypadkach oraz umożliwienia nieletnim noszenia prywatnej odzieży 

odpowiedź została udzielona w piśmie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Olsztynie o 1. dz. Kn -  4413/4155/2015 z dnia 20 października 2015 roku. które to pismo 

zostało skierowane do Pani Dyrektor.

po ZABTĘPCA KOMENDANTA 
w o j e w ó d z h / e c i o  p o l i c j i

w  O lsztynie

podiiisp. Al Sylwestrzak


