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Sprawozdanie wladz poiskich dia Europejsklego Komitetu do Spraw Zapoblegania

Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniiajcemu Traktowanlu albo Karanlu

Wladze poiskie wyraajq podziqkowanie Europejskiemu Komitetowl do Spraw

Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Ponitafficemu Traktowaniu albo Karanlu

za przygotowanie Raportu bçdcego efektem kolejneJ wizyty okresowej delegacji Komitetu

przeprowadzonej w Poisce w dnlach 11—22 maja 2017 r.

Wladze poiskie doceniajq starania Komitetu w zakresie podnoszenia standardów

funkcjonowania instytucji pañstwowyth, w ktârych przebywaj4 osoby pozbawione wolnoki,

oraz standardów traktowania takich oséb. Wyra±ajq ráwnoczenie woI wypelniania,

w miarq moiliwoñcl, zaleceñ powizytacyjnych.

Niniejsza odpowieth wtadz poiskich przyjmuje systematykç Raportu Komitetu, odnosz4c

sic kolejno do zagadnieñ dotyczqcych Krajowego Mechanizmu Prewencji, jednostek

policyjnych, jednostek Stra±y Granicznej, jednostek penitencjarnych, zakladàw dia nieletnich

i orodków psychiatrycznych.

Krajowy Mechanizm Prewencji

Komitet powtOrzyt swoje zalecenie, 1± nale±y podj4 kroki w ceiu zwlçkszenia w sposâb

znaczny zasobów oddawanych do dyspozycji Krajowemu Mechanizmowi Prewencji

wskazujqc, na obni±enie bud±etu Biura Rzecznika Praw Obywateiskich w 2016 r. do okolo

35 mm zt. Odnoszc si do tego zalecenia, trzeba podkreIit, fe zgodnie z informacjq

udostçpnianq pnez Rzecznika Praw Obywateiskich, wykonanie bud.ietu Rzecznika
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za rok 2017 zamknqfo si kwotq 37070000 zi, natomiast plan wydatków

budietowych za rok 2018 wg ustawy bud±etowej stanowi kwota 39 433 000 zI

(www.bip.brpo.gov.pl/sites/bip/fTIes/atoms/111e5/bud%C5%BCeL%ZORPO%202017.pdf).

Jednostki poilcyine

W odniesienlu do skierowanych przez CPT pytañ, a podjte przez PoIicjç czynnoci

w sprawach opisanych w raporcie — A/2/15-17, przeprowadzono w Biurze Kontroli KGP

kwerendç monitorowanych wydarzeñ, skarg, informacji pozaskargowych, systemów

lnformatycznych u±ytkowanych przez Policjç. ktare doprowadzify do zidentyfikowania

wyt4cznie jednego z trzech zdarzeñ opisanych w raporcie. W przypadku dwoch pozostalych

zdarzeñ nale±y wskazaé na niewystarczajqce I nieprecyzyjne informacje zawarte w raporcie,

co w istocie unlemoliwia weryfikacj samego faktu, czy w ogóle Interwencja PoIicji

w opisanych okollcznokiach miala miejsce, tym bardziej odtworzenie jej przebiegu. Ustalony

przypadek, opisany w przedmiotowym dokumencle dotyczyl rozmawy przedstawicieli CPT

z panem Domlnikiem B. (wiek: 20 lat, brak bli±szych danych), która miafa mlejsce podczas

wizyty w Zakladzie Poprawaym w Blalymstoku. W trakele tej rozmowy, Dominik B.

stwierdzil: ,,±e p0 jego zatrzymaniu w dniu 20 marca 2017 r. zostat zabrany do Komendy

Powiatowej Policji w Sochaczewie, gdzle byl nlewtaciwie traktowany (kopany, uderzany

pafk4 policyjnq, duszony przy u±yciu plastikowej torby naktadanej na gtowq) przez piciu

policjantáw w trakcie przestuchanla”. Pan B. powiedzial delegacji, ±ejego prawnik ztoyI

oficjalq skargq na niewlakiwe traktowanle/toftury. W zakresie wyjanienia ww. zarzutów,

zwrócono si do Komendy WojewOdzkiej Policjl zs. w Radomlu, gdzie potwierdzono fakt

zatrzymania Dominika B. w Sochaczewie, datowany na dzieñ 21.03.2017 r. Podstaw

zatrzymanla byt art. 244 § 1 k.p.k. w zwizku z prowadzon praw nr R5D476/17 przez

Wydziat Kryminalny KPP wsochaczewie I nadzorowan przez Prokuraturç Rejonowq

w Sochaczewie sygn. akt.Ds.-384/17, dotyczq usifowania wiamania do myjni

samochodowej w nocy z 18/19.03.2017 r. Zatrzymanie realizowane byto w miejscu

zamieszkania Qominika B., przez asp. szt.

Krzysztofa W. oraz asp. szt. Roberta B., funkcjonariuszy Referatu Operacyjno -

Rozpoznawczego Wydziatu Kryminalnego KPP w Sochaczewle. Osoba podjta próbç ucieczki

wyskakujc przez okno, podczas gdy drzwi do mieszkania otwierafa policjantom jego matka.
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