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Notatka  

Krajowego Mechanizmu Prewencji  

z wizytacji 

Pomieszczeń dla osób zatrzymanych  

lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia  

Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie 

 

(wyciąg) 

 

Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie 

zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2007 r. Nr 30, poz. 

192) oraz działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu  

27 lutego 2012 r., do pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (dalej: PdOZ lub Izba), 

udali się pracownicy Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” (dalej: KMP), 

Celem wizytacji zapobiegawczej Krajowego Mechanizmu Prewencji, było 

sprawdzenie sposobu traktowania osób zatrzymanych i dokonanie oceny ich ochrony 

przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub  poniżającym traktowaniem 

albo karaniem. 

Na miejscu ustalono, iż w związku z zawaleniem się stropu i podłogi w 

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych w dniu 23 maja 2007 r., decyzją Komendanta 

Powiatowego Policji Izba została zlikwidowana. Od tego dnia, zgodnie z decyzją 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, osadzenie osób zatrzymanych z 

terenu powiatu wąbrzeskiego odbywa się w PdOZ przy: KMP Grudziądz, KPP 

Brodnica, KPP Golub Dobrzyń. 

Na terenie KPP Wąbrzeźno zorganizowano 1 pomieszczenie, w którym 

zatrzymany przebywa do czasu przetransportowania do jednej z w/w Izb. Jest ono na 



bieżąco monitorowane (bez możliwości nagrywania) i wyposażone w ławkę do 

siedzenia. Fakt pobytu osób zatrzymanych w tym pomieszczeniu, nie jest 

odzwierciedlony w żadnej dokumentacji. 

 W ocenie Mechanizmu należy odnotowywać godziny umieszczenia osób 

zatrzymanych w wyżej opisanej „poczekalni” oraz godziny przetransportowania ich do 

pomieszczeń PdOZ. Odnotowywanie ww. godzin ma istotne znaczenie dla 

przestrzegania praw zatrzymanych z uwagi na uregulowany w przepisach maksymalny 

czas zatrzymania. Mechanizm zaleca utworzenie rejestru osób oczekujących na 

doprowadzenie do PdOZ. 

Z informacji udzielonej przez Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie 

wynika, że istnieje duża potrzeba zorganizowania przy podległej mu Komendzie 

PdOZ. Z przedstawionych wizytującym danych statystycznych wynika, że w 2011 r. 

Policjanci KPP Wąbrzeźno przetransportowali do ww. izb 121 osób, co przekłada się 

na 39.830 przejechanych kilometrów oraz generuje dodatkowe koszty.  Ponadto, 

zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, każdorazowe zaaranżowanie konwoju osób 

zatrzymanych wiąże się z dezorganizowaniem zaplanowanych działań prewencyjnych 

funkcjonariuszy Policji.  

Krajowy Mechanizm Prewencji w pełni popiera działania Komendanta 

Powiatowego Policji zmierzające do utworzenia w Wąbrzeźnie pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych. W opinii Mechanizmu przewóz zatrzymanych do odległych 

miejscowości  stanowi dla nich niedogodność i naraża na zbędne dolegliwości. Nadto 

osoby będące mieszkańcami Wąbrzeźna i okolic, zwalniane z pomieszczeń 

znajdujących się w wymienionych wyżej miejscowościach, muszą pokonać większą 

odległość do swoich domów oraz ponieść związane z tym koszty. 

 

 Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poinformował Mechanizm, że 

w KPP Wąbrzeźno planowane jest utworzenie pomieszczenia dla osób zatrzymanych. 

W jego tworzenie zaangażowane są również lokalne władze samorządowe, które 

zobowiązały się do pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji budowlanej. Ponadto 

wyjaśnił, że czas zatrzymania odnotowywany jest każdorazowo odnotowywany w 

protokole zatrzymania, a do obowiązków dyżurnego jednostki należy jego 



kontrolowanie. Czas ten jest również odnotowywany w Książce ewidencji osób 

zatrzymanych w pomieszczeniu, w którym następuje osadzenie. W związku z 

powyższym Komendant nie widzi potrzeby tworzenia dodatkowego rejestru. 


