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Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo nr KMP.570.9.2018.PK z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie raportu 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji pomieszczenia przeznaczonego dla osób 

zatrzymanych (ppdoz) Placówki SG w Janowie Podlaskim, poniżej przedstawiam stanowisko 

dotyczące zaleceń w nim zawartych.

Odnos/ąc się do zalecenia dotyczącego nierozbierania do naga osób zatrzymanych 

poddawanych szczegółowemu sprawdzeniu przed przyjęciem do ppdoz informuję, Ze tego typu 

praktyka nie była stosowana, a wyznaczeni do pełnienia służby w ppdoz funkcjonariusze, 

od dnia 19 sierpnia 2016 r. obowiązani są przeprowadzać oględziny ciała i sprawdzenie odzieży 

osoby osadzanej dwuetapowo, tj. od pasa w górę, a następnie od pasa w dół.

Biorąc pod uwagę zalecenie dotyczące rzetelnego wypełniania protokołów zatrzymań 

osób, informuję iż ww. zagadnienie zostanie objęte cyklem szkoleń przeprowadzanych przez 

funkcjonariuszy referatu ds. przestępstw i wykroczeń. Informuję również, że funkcjonariusze 

zatwierdzający protokoły zatrzymania oraz wyznaczeni do pełnienia służby w ppdoz zostali 

zobligowani do rzetelnego kontrolowania tejże dokumentacji procesowej.
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W odniesieniu do zalecenia sformułowanego w pkt 5 przedmiotowego raportu, 

informuję iż ppdoz jest wyposażone w zastępcze biustonosze przeznaczone dla 

zatrzymywanych kobiet. Funkcjonariusz obecny podczas wizytacji nie posiadał szczegółowej 

wiedzy na temat wyposażenia przedmiotowego pomieszczenia co skutkowało przekazaniem 

przedstawicielom KM PT błędnych informacji.

Odnosząc się do zaleceń dotyczących wymiany kamer monitoringu na działające 

w podczerwieni, a także dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych pokoju dla osób 

zatrzymanych oraz sanitariatu, jak również zastosowania w t>mże sanitariacie rozwiązań 

technicznych wpływających na zwiększenie poczucia intymności osób korzystających z jego 

urządzeń, informuję, iż zgodnie z właściwością, odpowiedni wniosek skierowany zostanie 

do Komendanta Nadhużańskiego Oddziału SG w Chełmie.
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Szanowny Panie Dyrektorze,

w zw iązku z przesłanym raportem przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, 

dotyczącym wizytacji pomieszczenia przeznaczonego dla osób zatrz\manych (ppdoz), 

zlokalizowanego w Placówce SG w Janowie Podlaskim, poniżej, przedstawiam stanowisko 

dotyczące pt »ruszanych w nim zagadnień.

Na wstępie, chciałbym zauważyć, iż problematyka dotycząca dostosowania 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych zlokalizowanych w jednostkach 

organizacyjnych podległych Nadbużańskiemu Oddziałowi SG, poruszana była już przez 

przedstawicieli KA1PT pTzy okazji wizytacji przeprowadzanych w roku bieżącym 

w Placówkach SG w Terespolu i Bohukałach. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią, możliwe 

do wykonania siłami własnymi udogodnienia dla tych osób. zainstalowane zostaną do końca 

Ul kw artału br.

W tym miejscu należy podkreślić, iż już w 2016 r. w Nadbużańskim Oddziale SG, 

podjęto decyzję o wryznaczeniu pomieszczeń, które spełniałyby standardy dostosowania 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz do których osoby takie mogłyby być w razie 

potrzeby dowożone. Biorąc pod uwagę fakt, iż dotychczas nie stwierdzono przypadków 

osadzania w ppdoz Nadbużańskiego Oddziału SG tej kategorii osób, zdecydowano



o wyznaczeniu do tego celu dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w skrajnie położonych 

Placówkach SG w Lubyczy Królewskiej oraz Terespolu. W związku z powyższym, 

od 2017 r. NOSG podejmuje starania mające na celu wyłonienie w ramach zamówienia 

publicznego wykonawcy niezhędnych prac budowlanych, których celem będzie kompleksowe 

dostosowanie wymienionych ppdoz do przedmiotowych standardów. Niemniej jednak, jak już 

zauważyłem na wstępie, w dalszym ciągu kontynuowane będą działania zmierzające 

do wyposażenia przedmiotowych pomieszczeń zlokalizowanych w Placówkach SG 

w Terespolu, Bohukałach oraz Lubyczy Królewskiej w podstawowe udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych.

Odnosząc się do pozostałych zaleceń, informuję, iż zasadność wyposażenia pokoi dla 

osób zatrzymanych w monitoring działający na podczerwień, zostanie rozważona 

po przeprowadzeniu analizy dotyczącej faktycznych potrzeb w tym zakresie oraz możliwości 

finansowych NOSG.

Natomiast w sanitariacie pomieszczenia przeznaczonego dla osób zatrzymanych, 

wprowadzone zostaną zmiany wpływające na zwiększenie poczucia intymności osób 

korzystających z jego urządzeń.
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Szanowny Panie Dyrektorze.
nawiązując do zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, zawartego 

w raporcie z przeprowadzonej 16 kwietnia 2018 r. wizytacji pomieszczenia przeznaczonego 

dla osób zatrz>manych (ppdoz), zlokalizowanego w Placówce SG w Janowie Podlaskim, 

dotyczącego zastosowania w toaletach wyższych przesłon, zapewniających odpowiedni 

poziom intymności osobom z nich korzystającym, uprzejmie informuję, iż przedmiotowe 

zalecenie zostanie wdrożone do realizacji również w inmch jednostkach podległ) ch 

Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, poprzez zamontowanie w toaletach dla osób 

zatrzymanych przesłon, których góma krawędź znajdowała się będzie na wysokości 130 cm 

od podłogi

Mając na względzie, iż ww. raport nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących 

w>sokości na jakiej winna znajdow ać się przedmiotow a przesłona, oraz biorąc pod uwagę fakt, 

że przedstawiciele KA1PT nie zawarli podobnych zaleceń w raportach z wizytacji 

przeprowadzonych w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 r. w Placówkach SG w Terespolu

i Bohukałach, gdzie toalety osłonięte są w łaśnie do wysokości 130 cm, uznano, iż wskazana 

wartość będzie optymalna, zarówno ze względu na konieczność zapewnienia osobie 

zatrzymanej odpowiedniego poziomu intymności, jak i umożliwienia funkcjonariuszom SG 

realizacji ustawowo powierzonych zadań, wymagających sprawowania stałego nadzoru nad 

osobą osadzoną w ppdoz.
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