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W odpowiedzi na Raporty z dnia 15 lipca 2013roku, Krajowego Mechanizmu Prewencj 
dotyczące wizytacji przeprowadzonej w dniu 28 maja 2013r. w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie 
oraz w Komisariacie Policji w Miastku informuję, że zostały wykonane rekomendacje zawarte w ww. 
raportach.

W ramach czynności naprawczych w Komisariacie Policji w Miastku:

Opracowano i wdrożono wzór karty zapoznania się z regulaminem pobytu w pomieszczeniu z 
umieszczoną w tej karcie informacją o monitorowaniu pomieszczenia.

2. W pokojach umieszczono wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka, informację o 
sądzie do którego zatrzymany ma prawo złożyć zażalenie a także wykaz adwokatów 
wykonujących praktykę w Miastku.

3. Podwyższenie przesłony prysznicowej zostanie wykonane niezwłocznie z chwila uzyskania 
środków finansowych.

4. Powiadomienie o zatrzymaniu odbywać się będzie przez dyżurnego jednostki o czym 
powiadomiona zostanie osoba zatrzymana.

/
w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie:

1. W każdym pokoju dla osób zatrzymanych w wykazie instytucji stojących na straży praw 
człowieka, został umieszczony adres do Sądu Rejonowego w Lęborku, VII Zamiejscowy 
Wydział Kamy z siedzibą w Bytowie ul. Zamkowa 1, właściwego do rozpoznania zażaleń na 
zatrzymanie.

2. Prawo do samodzielnego powiadamiania o zatrzymaniu będzie realizowane przez dyżurnego 
jednostki o czym powiadomiona zostanie osoba zatrzymana.

3. Sporządzony został wykaz.adwokatów wykonujących praktykę w Okręgu Sądu Rejonowego 
w Lęborku, VII  ̂Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Bytowie, ul. Zamkowa 1, który 
będziejjdosfępniany osobom zatrzymanym, na ich życzenie.
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W nawiązaniu do otrzymanego pisma nr RPO-735218-XIX/13/ET z dnia 

30-09-2013 uprzejmie 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 /.

W ramach swoich uprawnień funkcjonariusze Wydziału Konwojowo -  

Ochronnego KWP w Gdańsku dokonują oceny stopnia realizacji zadań służbowych w 

tych pomieszczeniach, a najbliższe badania sprawdzające na terenie PdOZ 

Komisariatu Policji w Miastku zostały zaplanowane w dniu 08 października 2013 

roku, zgodnie z planem z dnia 20 września 2013 roku zatwierdzonym przez I 

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Mariana Szlinger.

W trakcie planowanych czynności kontroli będą podlegać m.in. zalecenia 

zawarte w raporcie Krajowego Mechanizmu Kontroli z wizytacji PdOZ KP w Miastku 

przeprowadzonej w dniu 28 maja 2013 r.

Odnosząc się do zalecenia zwiększenia zakresu i ilości szkoleń dla 

funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ informuję, iż zgodnie z pismem Biura 

Prewencji Komendy Głównej z dnia 08 kwietnia 2013 roku / l.dz. EKO-2806/13 /, 

realizowane są prace nad przygotowaniem projektu wniosku dotyczącego 

opracowania kursów specjalistycznych dla policjantów realizujących zadania w 

PdOZ.

Zgodnie z założeniami każdy w kursów specjalistycznych ma się odbywać 

centralnie / w wymiarze 35 godzin w ciągu 5 dni szkoleniowych /, a w ramach 

Komendy Wojewódzkiej Policji zostanie przeszkolonych do kilkunastu policjantów,



którzy będą pełnić rolę trenerów, prowadzących następnie szkolenia w 

poszczególnych jednostkach w ramach doskonalenia zawodowego.

Zakres tematyczny planowanych szkoleń został opracowany na podstawie 

ankiety skierowanej do jednostek policji KPP/KMP woj. pomorskiego i zgodnie z 

sugestiami będzie obejmował problematykę m.in.:

-  technik negocjacji z osobami agresywnymi;

-  technik obniżania napięcia;

-  umiejętności obrony przed atakiem;

-  opanowania emocjonalnego;

-  taktyki sprawdzania osoby umieszczanej w PdOZ.

Ponadto, w dniu 24/25 października 2013 roku została zaplanowana 

konferencja szkoleniowa dot. m.in. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, która będzie realizowana przez Biuro 

Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, a poruszana problematyka zostanie następnie 

wykorzystana podczas szkoleń f-szy pełniących służbę w PdOZ.

Nadmieniam, iż w zakresie zapewnienia funduszy niezbędnych do realizacji 

zaleceń tj. podwyższenia przesłony prysznicowej w taki sposób, aby możliwe było 

zachowanie intymności podczas kąpieli przez zatrzymanych obu płci, w trakcie 

najbliższego badania sprawdzającego w KP w Miastku będzie brał udział m.in. 

pracownik Wydziału Gospodarki Materiałowo -  Technicznej KWP w Gdańsku, który 

dokona wstępnej oceny i możliwości uzyskania środków finansowych na ten cel.
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