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DYREKTOR ZESPOŁU
KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Al. Solidarność! 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na przekazany Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji Tortur z wizytacji Komisariatu Policji Warszawa Wilanów (pismo l.dz. 

KMP.570.24.2018.KK z dnia 9 stycznia 2019 rokuj, zawierający zalecenie zapewnienia 

środków finansowych na polepszenie warunków materialnych uprzejmie informuję, 

ze w miarę możliwości budżetowych, środki finansowe na realizację zadań związanych 

z polepszaniem warunków materialnych w jednostkach Policji podległych Komendzie 

Stołecznej Policji są systematycznie realizowane.

Z każdym rokiem widoczne jest polepszenie syluacji w niniejszym zakresie. 

W miarę posiadanych sił i środków na bieżąco są oraz będą modernizowane kolejne 

budynki jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji,

Realizacja tego zalecenia uzależniona jest od wysokości środków 

finansowych, którymi dysponować będzie Komenda Stołeczna Policji w ramach 

byctetu- nalała następne.
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Warszawa, dnia 08 marzec 2019 r.

Komendant Komisariatu Policji 
Warszawo Wilanów

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

PRAW OBYWATELSKICH Krajowy Mechanizm Prewencji

wt. 2019 -03- 18 Radca
Pani Klaudfa Kamińska

W odpowiedzi na pismo l.dz, KMP, 570.24,2018.KK z dnia 25 lutego 2019 roku 

(wpływ do jednostki 05.03.201?r,} oraz w związku z przesłanym do Komisariatu Policji 

Warszawa Wilanów „Raportem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur1' informuje, Iż 

Komendant Rejonowy Policji Warszawa II mł. insp. Mariusz Kaszowlcz jako bezpośredni 

przełożony Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów w związku 

z przedmiotowymi zaleceniami w dniu 08 lutego 2019 r. za I. dz. KRP-WOK- 

367/163/ 19/MBy po uprzedniej analizie raportu z wizytacji wydał stosowne polecenia 

służbowe dla podległych jednostek służbowych i komórek organizacyjnych 

w zakresie:

h Przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka, 

prewencją tortur, Protokołem Stambulskim, Komunikacją 

inferpersonafnq, sposobami radzenia sobie ze stresem, 

przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu;

2. Zapoznania ponownego funkcjonariuszy z Załącznikiem do Zarządzenia 

nr SOS Komendanta Głównego Policji z dnia 3 J grudnia 2003 r. Zasady 

Etyki lawodowej Policjanta;

3. Zapoznania funkcjonariuszy na odprawach służbowych z fresc/ą 

Podręcznika skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz 

innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania;

4. Uzupełnienia łabiic informacyjnych o adresy instytucji stojących na 

straży praw człowieka oraz danymi właściwej miejsc owo Prokuratury 

i Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

5. Zapewn/enia umoż//w/enfa fconfa/du osoby zatrzymanej z obrońcą bez 

nadzorowania przez funkcjonariusza Policji;
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ó. Ponownego zopoznon/a funkcjonariuszy no odprawach służbowych 

z Ustawą z dnia 24 ma/a 2013 r. o środkach przymusi; bezpośredniego 

/ broni palnej,"

Nadmieniam, iż w związku z poleceniem przeprowadzenia szkoleń z zakresu 

zagadnień związanych z ochronq praw człowieka, prewencjo tortur i Protokołem 

Stambulskim, sposobami radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu 

zawodowemu, zwrócono się do Wydziału Psychologów Komendy Stołecznej Policji 

z prośbq o oddelegowanie do Komisariatu Policp Warszawa Wilanów specjalisty, który 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, przeprowadzi szkolenia z wymienionych 

zakresów dla funkcjonariuszy,

Dodatkowo pragnę poinformować, że realizacja zalecenia nr 7 na obecnym 

etapie nie jest możliwa ze względu na fakt, iż na terenie obiektu KP Warszawa 

Wilanów nie ma tymczasowych pokoi przejściowych, o te pomieszczenia które $q nie 

spełniajq aktualnie wymogów formalnych wynikających z Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia A czerwca 2012 w sprawie pomieszczeń przeznaczonych 

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi 

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.

Jednocześnie informuję, że wszystkie polecenia Komendanta Rejonowego 

Policji Warszawa II sq w trakcie realizacji jako priorytet w podnoszeniu standardów 

w zakresie rozwijania u funkcjonariuszy Policji umiejętności komunikacji 

interpersonalnej, opartej na poszanowaniu godności człowieka.

wyk» 2 egr
Egz. nr I - f i  furo faecznika Pięjw Obywatelskich 

Egi. nr 2 -  a /a
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.24.2018.KK
Pan
podinsp. Robert Jesiołowski 
Komendant Komisariatu Policji 
Warszawa Wilanów

ul. Okrężna 57 
02-925 W arszawa

Uprzejmie dziękuję za pismo z dnia 8 marca 2019 r. będące odpowiedzią na raport 
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.

Wyrażam zadowolenie z podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie szkoleń dla 
funkcjonariuszy z zakresu ochrony praw człowieka, prewencji tortur, Protokołu Stambulskiego, 
komunikacji interpersonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem czy też przeciwdziałania 
wypaleniu zawodowemu.

Będę jednocześnie wdzięczna za wskazanie w jaki sposób zostały zrealizowane pozostałe 
rekomendacje przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, zawarte w przesłanym 
raporcie; stosowanie kajdanek tylko wtedy, gdy wyraźnie uzasadnia to ocena ryzyka 
w indywidualnym przypadku; poddawanie badaniom lekarskim wszystkich osób zatrzymanych; 
przyjęcie zasady przeprowadzania badania lekarskiego bez obecności funkcjonariusza, chyba że 
decyzję o obecności policjanta w trakcie badania podejmie lekarz wykonujący to badanie; realizacja 
kontroli osobistej w sposób dwuetapowy; zapewnienie, aby w trakcie realizacji kontroli osobistej 
obecnych było co najmniej dwóch funkcjonariuszy tej samej płci co kontrolowany; sporządzenie 
listy adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną na terenie właściwości 
Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych działających na terenie 
Warszawy oraz udostępnianie jej na życzenie zatrzymanych oraz elektroniczne utrwalanie 
przesłuchań.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2179), proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od 
otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Tel, centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

b i u rorzecznikn @brp o. gov.pl 
www.ipo.gov.pl

http://www.ipo.gov.pl


w odpowiedni sprzęt umożliwiający rejestrację. Na chwilę obecną nie ma jednoznacznych 

wytycznych w zakresie obowiązku, aby czynności te wymagały każdorazowo rejestracji 

a ponadto jednostka nie jest wyposażona w sprzęt rejestrujący i zgrywający taką czynność* 

Obowiązek taki wymaga wprowadzenia kompleksowych wytycznych na terenie całej Polski 

oraz doinwestowania jednostek w przedmiotowy sprzęt. Zadanie nie jest zależne od KP 

Warszawa Wilanów,

Wyk, 2 egz*
Egz* nr 1 -  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Egz. nr 2 -  a/a
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Radca
Pani Klaudia Kamińska

W odpowiedzi na pismo l.dz. KMP. 570.24.2018.KK z dnia 22 marca 2019 r. oraz 

w związku z przesłanym do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów „Raportem Krajowego 

Mechanizmu Prewencji Tortur" przedstawiam uzupełniające stanowisko w przedmiotowej 

sprawie:

1. Stosowanie kajdanek tylko wtedy gdy wyraźnie uzasadnia to ocena ryzyka 

w indywidualnym przypadku.

Stosowanie kajdanek wynika ze ściśle określonych przepisów dot. służby konwojowej 

Zarządzenie 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. jak też użycia śpb. 

Nie ma mowy tutaj o dowolnej interpretacji czy odstępstwa od przepisów. Jeżeli chodzi

0 Komisariat Policji Warszawa Wilanów nie są znane nam przypadki, aby kajdanki 

stosowane były w stosunku do osób zatrzymanych przybywających już w jednostce, lub 

z którymi wykonywane są czynności procesowe, W trakcie przesłuchania bądź wykonywania 

innych czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zdarzają się przypadki, aby stosowano 

wobec osoby zatrzymanej kajdanki. Jeżeli wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa dla 

policjanta wykonującego czynności bądź osoby zatrzymanej na przykład przed 

samookaleczeniem to do policjanta wykonującego czynności z zatrzymanym przybierana jest 

druga osoba, policjant czuwający nad bezpieczeństwem zarówno przesłuchującego jak

1 osoby zatrzymanej. Niemniej dla pewności prawidłowego postępowania realizację tego 

zagadnienia w ramach szkolenia zaplanowano na drugi kwartał 2019 roku. Szkolenie 

odbędzie się z podstaw prawnych użycia środków przymusu bezpośredniego.

2. Poddawanie badaniom lekarskim wszystkich osób zatrzymanych. Przyjęcie 

zasady przeprowadzania badania lekarskiego bez obecności funkcjonariusza 

chyba że decyzja o obecności policjanta w trakcie badania podejmie lekarz 

wykonujący to badanie.
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Badania lekarskie zatrzymanych przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 września 2012 roku w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję. Brak jest jednoznacznych przepisów wykonawczych, które 

zobowiązywałyby Policję do badania wszystkich osób zatrzymanych. Ponadto badanie 

wszystkich osób zatrzymanych wiąże się z finansowaniem tych badań, a w tym przypadku 

Komisariat Policji Warszawa Wilanów nie posiada własnego budżetu, a także jednostka nie 

zawiera odrębnych umów z podmiotami szpitalnymi. Aby uregulować powyższą 

problematykę nie tylko na poziomie naszej jednostki trzeba wprowadzenia odgórnych 

wytycznych na szczeblu Komendy Głównej Policji zlecającej takie postępowanie dla 

wszystkich jednostek Policji w Polsce, Jednocześnie badanie lekarskie ośób zatrzymanych 

w obecności policjanta odbywa się tylko i wyłącznie na prośbę lekarza prowadzącego 

badanie. Takie zasady są i były stosowane w Komisariacie Policji Warszawa Wilanów.

3. Realizacja kontroli osobistej w sposób dwuetapowy zapewnienie aby w trakcie 

realizacji kontroli osobistej obecnych było co najmniej dwóch funkcjonariuszy 

tej samej płci co kontrolowany.

Szczegółowe zasady postępowania w trakcie kontroli osobistej osoby oraz zadania 

nałożone na policjanta zostały określone w znowelizowanej Ustawie o Policji opublikowanej 

dnia 21 grudnia 2018 roku D.U 2018 pozycja 2399. Dodatkowo wytyczne opracowano 

również w piśmie L.dz. KK32197/18 z dnia 24 grudnia 2018r skierowanym przez Komendę 

Główną Policji Biuro Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej do Komendantów Wojewódzkich 

Policji, Komendanta Stołecznego Policji inny komórek bezpośrednio podlegających 

Komendantowi Głównemu Policji.

4. Sporządzenie listy adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną 

na terenie właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej Okręgowej Izby Radców 

Prawnych działających na terenie Warszawy oraz udostępnienie jej na życzenie 

zatrzymanych oraz elektroniczne utrwalanie przesłuchania.

Listę adwokatów i radców prawnych świadczących usługi prawnicze dla osób

zatrzymanych opracowano na podstawie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby

Radców Prawnych, która została umieszczona na poczekalni Komisariatu Policji Warszawa

Wilanów w miejscu ogólnodostępnym oraz w pomieszczeniach służbowych w których zwykle

wykonywane są czynności procesowe z udziałem zatrzymanych. W zakresie elektronicznego

utrwalania czynności wykonywanych z udziałem zatrzymanych w szczególności

przesłuchania informuję, iż zagadnienie to wymaga doinwestowania jednostek Policji
2
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