
KOMENDA MIEJSKA POLICJI WE WROCŁAWIU

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33 
tel. (71) 340-41-66. faks (71) 340-33-17 I

, , RPW/52609/201S P
WWW.Wr0ClaW.P0llCia.gQV.pl Data:2019-09-02

Wrocław, dnia 23.08.2019

Znak. A -5111-3/19/MG

b iu r o  r z e c z n ik a
PRAW 0 3  Y WATĘ LS ,K I P.h Pan

Przemysław Kazimirski
Dyrektor Zespołu
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W nawiazaniu do pisma KMP.570.12.2019.JJ dotyczącego Raportu Krajowego 

Mechanizmu Prewencji Tortur z dnia 06.08.2019 r. z wizytacji Pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w Komisariacie Policji Wrocław 

Krzyki, przeprowadzonej na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich informuję że powyższy 

dokument został poddany wnikliwej analizie pod kątem zamieszczonych w nim 

rekomendacji.

Odnosząc się do pkt. 6 ppkt. 6.1.1. informuję, że funkcjonariusze KP Wrocław Krzy ki 

zostali po raz kolejny zapoznani z Ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

z dnia 24 maja 2013 roku. Wskazać należy, że stosowanie kajdanek przez osoby uprawnione 

szczegółowo określono w rozdziale drugim ww. ustawy. Ponadto w br. zaplanowano lokalne 

doskonalenie zawodowe, podczas którego zostaną przeprowadzone teoretyczne oraz 

praktyczne zajęcia obejmujące powyższą tematykę.

Jeżeli chodzi o zalecenie ppkt. 6.1.2. w zakresie rozważenia możliwości poddawania 

badaniom lekarskim wszystkich zatrzymanych przed ich umieszczeniem w PdOZ, informuję, 

że obwiązujące przepisy dotyczące konieczności przeprowadzania badań osób zatrzymanych, 

zostały określone w §1 Rozporządzenia MSW z dnia 13 września 2012r. w sprawie badan 

lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. Aktem prawnym regulującym konieczność 

przeprowadzania takiego badania w stosunku do osób doprowadzanych do PdOZ w celu 

wytrzeźwienia jest natomiast Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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W treści ww. przepisów zawarto katalog osób, wobec których badania lekarskie 

należy wykonywać obligatoryjnie, w związku z czym nie ma konieczności przeprowadzania 

takich badań wobec wszystkich osób zatrzymanych, czy też doprowadzonych do PdOZ.

W zakresie ppkt. 6.1.3. podczas wizytacji przedstawicieli KMPT funkcjonariusze 

doprowadzający osobę omyłkowo wprowadzili ją  do pokoju wyposażonego w monitoring, 

wsk izując je iako pomieszczenie do wykonywania czynności służbowych z zakresu kontroli 

osobistej, a faktycznie jest to pomieszczenie do sporządzania dokumentacji, rozpętania osób. 

Niemonitorowany pokój przeznaczony do kontroli osobistej osób zatrzymanych znajduje się 

nap 'zeciwko wspomnianego pomieszczenia.

Mając na uwadze zalecenie ppkt. 6.1.4 informuję, że tryb obligatoryjnej rejestracji 

dźvięku i obrazu został określony w art. 147 § 2 i 2a Kodeksu Postępowania Karnego. 

Natomiast rejestracja audio-wizualna czynności protokołowanych jest fakultatywna.

U izytowana jednostka organizacyjna Policji nie posiada na wyposażeniu mobilnego 

sprzętu audio-wizualnego. Z uwagi na obecny przydział pokojów dla funkcjonariuszy, 

pracowników zatrudnionych w KP Wrocław Krzyki, specyfikę jednostki oraz ilość 

prowadzonych różnych czynności procesowych, rozpjtań, w chwili obecnej nie ma wolnych 

pomieszczeń, które można zaadoptować 'wyposażyć, a także przeznaczyć wyłącznie do ww. 

czynności.

W przypadku konieczności zakupu mobilnego sprzętu do rejestracji dźwięku i obrazu 

czy też zmiany przepisów w tym zakresie Komisariat Policji Wrocław Krzyki za 

pośrednictwem Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zwróci się do Wydziału 

Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu o realizację wspomnianej 

inwestycji.

Zalecenie ppkt. 6.1.5. zostało zrealizowane. W punkcie obsługi interesantów przy 

stanowisku kierowania zamieszczono wykaz wskazanych instytucji i organizacji wraz 

z danymi teleadresowymi.

Odnosząc się do ppkt. 6.1.6. informuję, że lista adwokatów Okręgowej Rady 

Adwokackiej oraz lista radców prawnych Krajowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 

została opracowana i znajduje się na stanowisku kierowania KP Wrocław Krzyki a także 

w PdOZ tej jednostki. Dodatkowo podczas najbliższego doskonalenia zawodowego 

w zakresie konwojów i doprowadzeń zostanie omówiony tryb informowania osób 

zat rzymanych o sporządzonej liście.

W zakresie ppkt. 6.1.7. funkcjonariusze KP Wrocław Krzyki pełniący służbę w PdOZ 

rai w roku biorą udział w szkoleniach w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego 

z zakresu pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzjmanych oraz 

tematyki poświęconej ochronie praw człowieka i zapobieganiu torturom, przemocy oraz 

innych form złego traktowania. Podczas takich szkoleń szczegółowo omawiane są aktualne



przepisy i zalecenia krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych 

do ochrony praw człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na pełnienie służby w PdOZ. 

Tematyka zajęć szkoleniowych obejmuje również zagadnienia związane 

z komunikacją interpersonalną oraz przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu 

i realizowana jest przez Zespół Psychologów KWP we Wrocławiu. Ponadto Wydział 

Konwojowy KWP we Wrocławiu organizuje cyklicznie szkolenia z zakresu metod i form 

wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, na które kierowani sa policjanci nieobecni w czasie lokalnego doskonalenia 

zawodowego.

Pozostałe zagadnienia szkoleniowe wskazane w zaleceniach zostaną ujęte 

w programach doskonalenia zawodow ego.

Mając na uwadze zalecenia określone w ppkt. 6.2.1 informuję, że warunki materialne 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

w Komisariacie Policji Wrocław Krzyki spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku. czego potwierdzeniem 

są sprawozdania z czynności nadzorczych prowadzonych przez wizytatorów Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu Wydział Penitencjarny i Nadzoru, funkcjonariuszy Wydziału 

Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy 

Wydziału Ochronnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zaznaczyć należy, że od czasu utworzenia PdOZ KP Wrocław Krzy ki nie odnotowano 

wydarzenia nadzwyczajnego, o którym mowa w Zarzadzeniu nr 130 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w 

pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 

Dodatkowo do chwili obecnej nie zarejestrowano żadnych skarg w zakresie złego traktowania 

czy też złych warunków w PdOZ KP Krzy ki złożonych przez osoby osadzane.

Ponadto informuję, że Komendant Miejski Policji we Wrocławiu nie jest dysponentem 

środków finansowych. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowego sprzętu czy też 

wyposażenia Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zwraca się do Wydziału Zaopatrzenia 

KUT we Wrocławiu celem realizacji powy ższego.
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