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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2016 r., KMP.570.1.2014 dotyczące 

stopnia realizacji procesu dostosowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) w jednostkach organizacyjnych Policji dla 

potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, uprzejmie przesyłam informację w tej sprawie.

Na wstępie pragnę zapewnić, że kwestia dostosowywania pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych 

Policji dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową pozostaje w stałym i szczególnym 

zainteresowaniu kierownictwa Policji.

Jak wskazywano w dotychczasowej korespondencji, w minionym 2015 roku stosowne 

polecenia skierowane zostały do kierownictwa wszystkich garnizonów Policji. Zgodnie 

z ówczesnymi założeniami przyjęto kierunek, zgodnie z którym na terenie każdego garnizonu 

Policji docelowo funkcjonował będzie, co najmniej jeden PdOZ spełniający warunki 

techniczne pozwalające na samodzielne funkcjonowanie w nim osób dotkniętych 

niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przedsięwzięcia w tym zakresie są sukcesywnie podejmowane przez jednostki 

organizacyjne Policji. Niemniej jednał, należy mieć na uwadze, iż są one realizowane 

w oparciu o posiadane możliwości finansowe oraz zaplanowane prace modernizacyjne lub 

remontowe.



Jak wynika z posiadanych informacji obecnie na terenie kraju dostosowanych jest 

w różnym zakresie technicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

poruszających się na wózku inwalidzkim 13 PdOZ na terenie 12 garnizonów Policji. 

Jednakże ich dostosowanie (pokoi oraz sanitariatów w tym toalet, umywalni i natrysków) jest 

na tyle zróżnicowane, że całościowo nie możemy mówić o spełnieniu wszystkich wymogów 

w analizowanym obszarze. W tym miejscu należy także nadmienić, iż nie wszystkie komendy 

wojewódzkie/Stołeczna Policji w informacjach przesłanych do Komendy Głównej Policji 

sprecyzowały termin realizacji inwestycji dostosowujących wyznaczony PdOZ dla potrzeb 

osób z niepełnosprawnością ruchową, co jest podyktowane m.in. ograniczeniami 

finansowymi.

Niezależnie od okoliczności wpływających na wydłużenie w czasie dostosowania 

wyznaczonych PdOZ dla potrzeb omawianej grupy osób rozpoczęty w tym zakresie proces 

jest sukcesywnie kontynuowany.

W załączeniu przesyłam wykaz PdOZ wyznaczonych na terenie poszczególnych 

garnizonów Policji dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na 

wózku inwalidzkim zweryfikowany na podstawie informacji uzyskanych z KWP/KSP 

w okresie października 2016 r.
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Załącznik

Tabela przedstawia dane w odniesieniu do informacji przesłanych przez poszczególne KWP/KSP w zakresie podjętych działań ukierunkowanych 
na dostosowanie wyznaczonego PdOZ dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo lub poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Niniejsza tabela została opracowana na podstawie informacji zebranych przez Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP, uzyskanych
z poszczególnych KWP/KSP w okresie października 2016 r.

Lp. KWP/KSP Jednostka Policji 
z PdOZ 

dostosowanym 
dotychczas do
potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
ruchowo

Nazwa pomieszczenia 
dostosowanego w danym 

PdOZ do potrzeb osób 
ni epeł no sprawnych 

ruchowo

PdOZ wyznaczony do
dostosow ania do Dolrzcb 
osób niepełnosprawnych 

ruchowo lub 
poruszających się na 
wózku inwalidzkim

Przewidywany 
termin 

dostosowania/odda
nia PdOZ do 

użytkowania po 
modernizacji

Uwagi

1. Białystok KMP Białystok bez określonego 
terminu

2. Bydgoszcz KMP Bydgoszcz węzeł sanitarny w pokoju 
dla osób zatrzymanych 

(umywalka i toaleta)
3. KMP Grudziądz bez określonego 

terminu
sanitariat dostosowany 

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

znajduje się 
w pobliżu PdOZ 

(toaleta + umywalka)
4. KMP Brodnica bez określonego 

terminu
sanitariat dostosowany 

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

znajduje się 
w pobliżu PdOZ 

(toaleta + umywalka)



5. Gdańsk KPP Kartuzy pokoje dla osób 
zatrzymanych 

z szerokimi drzwiami dla 
wózka inwalidzkiego

bez określonego 
terminu

toaleta dla osób 
niepełnosprawnych 
znajduje się poza 

PdOZ
6. Gorzów

Wlkp.

KPP Międzyrzecz bez określonego 
terminu

7. Katowice KMP Katowice -  
regionalny PdOZ

pokoje dla osób 
zatrzymanych 

7. szerokimi drzwiami dla 
wózka inwalidzkiego, 

sanitariat (toaleta, 
umywalka, natrysk)

8. Kielce KPP Skarżysko- 
Kamienna

pokój, sanitariat (toaleta, 
natrysk, umywalnia)

9. Kraków KWP Kraków -  
regionalny PdOZ

2 pokoje z szerokimi 
drzwiami dla wó/ka 

inwalidzkiego, sanitariat 
(toaleta, natrysk, 

umywalnia)
10. KMP Nowy Sącz sanitariat (toaleta, 

umywalka)
11. Lublin KPP Ryki pokoje, sanitariat (toaleta, 

umywalka, natrysk)
12. Łódź KPP Poddębice grudzień 2017 r. nowo budowana 

siedziba jednostki 
Policji

13. Olsztyn KPP Ełk pokój, sanitariat (toaleta, 
natrysk)

14. Opole KMP Opole przebudowa 
przewidziana 

w planach 
inwestycyjno-



remontowych na 
lata 2017-20

15. KPP Krapkowice budowa nowej 
siedziby jednostki 

Policji przewidziana 
w planach 

inwestycyjnych na 
lata 2017-2020

16. Poznań KPP Gniezno pokój, sanitariat (toaleta,
umywalka, natrysk)

17. Radom KMP Płock sanitariat (toaleta)

18. Rzeszów KMP Rzeszów pokój, sanitariat (toaleta, 
umywalka, natrysk)

19. Szczecin KPP Gryfino pokój, sanitariat (toaleta, 
umywalka, natrysk)

20. Wrocław KPWrocław Krzyki pokój, sanitariat (natrysk)

21. KSP KRP Warszawa VI brak określonego 
terminu
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