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W nawiązaniu do raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji IV Komisariatu 
Policji KMP w Lod/i, I. dz. KMP.570.19.2019.AN z dnia 01.10.2019 r. (data wpływu do KMP w Łodzi 
08.10.2019 r.), uprzejmie informuję, iż podjęto przedsięwzięcia stopniowego wdrażania zawartych 
w nim zaleceń.

Niewątpliwie kwestia włączenia do programu szkoleń funkcjonariuszy IV Komisariatu Policji KMP 
w Łodzi zagadnień związanych z: międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka i prewencji 
tortur, postanowieniami Protokołu stambulskiego, komunikacją interpersonalną, sposobami postępowania 
w sytuacjach stresowych oraz przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, jest niezmiernie istotna dla 
każdego funkcjonariusza Policji. Dlatego też w pełni podzielam zaprezentowane stanowisko w tej mierze 
i pragnę poinformować, że omawiana problematyka znajdzie odzwierciedlenie w programie doskonalenia 
lokalnego funkcjonariuszy IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

W odniesieniu do stosowania środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, należy 
zauważyć, że ich stosowanie odbywa się w myśl regulacji zawartych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r.
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 1834), 
z uwzględnieniem zasady celowości oraz proporcjonalności. Oczywiście, postanowienia zawarte w art. 15 
ust. 6 powołanego przepisu pozwalają na odstąpienie od zasady zakładania kajdanek na ręce trzymane z tyłu, 
jednak każdorazowo jest to decyzja ocenna policjanta i musi uwzględniać ryzyko wystąpienia określonego 
zagrożenia i w rezultacie, potencjalnie negatywne następstwa nieprawidłowej oceny sytuacji w przypadku, 
np. ucieczek, agresji lub autoagresji osób zatrzymanych, doprowadzanych lub konwojowanych. Niemniej, 
podległym funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi zostały przekazane zalecenia, by 
kajdanki stosowali tak długo, jak  jest to absolutnie niezbędne oraz w sposób uniemożliwiający 
spowodowanie urazów mechanicznych u osób będących w ich dyspozycji, z uwzględnieniem zasady, iż nie 
powinny być zbyt ciasno zapięte. Powyższe dotyczyć będzie czynności procesowych (czy też rozmów 
z osobami podejrzanymi), jak  również podczas realizacji doprowadzeń/konwojów przy wykorzystaniu 
środków transportu.

Badania lekarskie osób zatrzymanych przez Policję oraz ich przebieg, unormowany 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich 
osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102), precyzyjnie określa, w jakich sytuacjach oraz 
wskazuje katalog osób, wobec których te badania winny być przeprowadzone. Zaproponowane w raporcie 
rozwiązanie, polegające na poddawaniu badaniom lekarskim wszystkich osób zatrzymanych wymaga 
poszerzenia katalogu podmiotowego i zmiany przepisów rangi ustawowej, np. art. 15 ust. 5 ustawy dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn., Dz. U. z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.) oraz par. 1 ust.



3 przytoczonego rozporządzenia. Oczywiście podzielam stanowisko przedstawione w raporcie, iż jest to 
problem systemowy, wymagający zmiany obowiązującego prawa. Zważywszy jednak na postanowienia par.
4 ust. 2 powoływanego wyżej rozporządzenia, który stanowi, iż decyzję o obecności policjanta w trakcie 
badania lekarskiego osoby zatrzymanej podejmuje lekarz wykonujący to badanie, policjantom z IV 
Komisariatu Policji KMP w Łodzi przypomniano tę regulację w celu stosowania się do jej zapisów. Także 
konieczność zapewnienia poufności danych dotyczących stanu zdrowia osób pozostających w dyspozycji 
funkcjonariuszy Policji, zostanie omówiona z policjantami tej jednostki. Należy przy tym zaznaczyć, że 
każdorazowo badaniu lekarskiemu są poddawane osoby doprowadzane do Pomieszczeń dla Osób 
Zatrzymanych KMP w Lodzi w celu wytrzeźwienia, co wynika z par. 18 ust. 2 powołanego wyżej przepisu.

Zapewnienie poufności komunikacji między obrońcami lub pełnomocnikami, a osobami 
zatrzymanymi odbywa się w sposób określony w art. 245 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 z późn. zm.: dalej Kpk) w pomieszczeniach 
służbowych IV Komisariatu Policji KMP w Lodzi. Widząc jednak potrzebę stałego i pełnego 
zagwarantowania praw osoby zatrzymanej, funkcjonariuszom tej jednostki przypomniano, iż zgodnie 
z dyspozycją art. 245 par. 1 Kpk, w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami, policjant może zastrzec, że będzie obecny podczas rozmowy zatrzymanego 
z adwokatem lub radcą prawnym. Dotychczasowa praktyka, dotycząca odbywania takich spotkań 
w zasięgu wzroku policjanta"  IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi zostanie ograniczona jedynie do 
sytuacji wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, stosownie do zapisów ustawowych, 
jak  również zaprezentowanego w raporcie stanowiska.

Obowiązek poinformowania osoby bliskiej o zatrzymaniu jest realizowany niezwłocznie przez 
funkcjonariuszy IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi. Tym samym, postępowanie policjantów jest zgodne 
z postanowieniami wynikającymi z przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz przepisów ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 969). Co 
do zasady, brak jest przeszkód, do umożliwienia zatrzymanym samodzielnego poinform owania osoby 
najbliższej (wskazanej) o fakcie zatrzymania, oczywiście, jeśli nie stoi to na przeszkodzie prowadzonego 
postępowania. Niemniej wskazane w tej mierze zalecenia także zostaną przekazane funkcjonariuszom IV 
Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Odnosząc się do rejestracji dźwięku i obrazu podczas przesłuchań informuję, iż postanowienia 
zawarte w art. 147 par. 1 Kpk, jako czynności fakultatywne, będą realizowane w miarę istniejących 
możliwości technicznych.

Listy adwokatów i radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi są powszechnie dostępne za pośrednictwem stron 
internetowych. Będą one udostępniane osobom zatrzymanym w przypadku zgłoszenia takiej chęci.

Jednocześnie nadmieniam, iż wykaz danych teleadresowych instytucji, m.in. stojących na straży 
praw człowieka, po ich uszczegółowieniu, zostanie umieszczony w widocznym miejscu wizytowanej 
jednostki. Dodaję, iż podczas bieżących odpraw i narad służbowych, policjanci IV Komisariatu Policji KMP 
w Łodzi są informowani o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego, a w przypadku zaistnienia 
zdarzeń o charakterze kryzysowym, pomoc taka jest realizowana niezwłocznie przez specjalistów 
z Wydziału Psychologów K W Pw  Łodzi.

Pomieszczenia znajdujące się na parterze IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi nie mają statusu 
pokoi przejściowych lub tymczasowych pomieszczeń przejściowych, o których mowa w rozporządzeniu 
M inistra Spraw W ewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. 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). Pomieszczenia te są wykorzystywane do obsługi interesantów, a także sporządzania dokumentacji 
procesowej, głównie przez funkcjonariuszy z innych jednostek organizacyjnych KMP w Łodzi 
wykonujących czynności na terenie podległym IV Komisariatowi Policji KMP w Łodzi.

2



i

W odniesieniu do środków transportowych będących na stanie IV Komisariatu Policji KMP w Lodzi 
oraz ich dostosowania do międzynarodowych standardów informuję, iż zostanie przeprowadzony przegląd 
pojazdów. Ewentualne decyzje o wycofaniu z użytkowania tych samochodów, które nie spełniają podanych 
w raporcie kryteriów, muszą uwzględniać względy finansowe i winny być poparte odpowiednią analizą ich 
stanu technicznego.

Pragnę podkreślić, iż zawarte w przedstawionym raporcie informacje są przedmiotem wnikliwej 
analizy, a wynikające z nich wnioski są stopniowo wdrażane. Jednocześnie zapewniam, iż omawiana 
problematyka pozostaje w stałym zainteresowaniu kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niedoskonałości dotyczących zapewnienia standardów organizacji 
międzynarodowych w zakresie poszanowania praw człowieka, będą podejmowane działania korygujące 
z uwzględnieniem odpowiednich regulacji przewidzianych przepisami prawa. Wyrażam także przekonanie, 
że wskazane w raporcie problemy systemowe wymagające dostosowania obowiązującego prawa do 
zaprezentowanych w nim standardów stanowić będą również podstawę wniosków o wprowadzenie 
stosownych zmian legislacyjnych.

Zastępc, 
Komendanta!
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