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..... Nr...,,,,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2019 roku o nr BPG.570.1.2018.ŁK 

w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie przedstaw icieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu 

Wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, w załaczeniu przesyłam Panu 

kopię pisma Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku mł. insp. Przemysława Rawy 

nr PR -  4181/3578/19 z dnia 16 kwietnia 2019 roku. odnoszącego się do wytycznych 

i zaleceń zawartych w powyższym Raporcie (...).

Odnosząc się do kwestii zapewnienia środków finansowych na realizację zaleceń 

skierowanych do Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku informuję, że zakres prac 

wykonanych w tej jednostce w grudniu 2018 roku wyeliminował konieczność podejmowania 

tego typu działań.

Ponadto chciałbym podkreślić, że zagadnienia poruszone ww. Raporcie (...) pozostają 

w zainteresowaniu Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
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Naczelnik Wydziału Konwojowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie

Pan
mł. insp. Marek Jedynasty

W odpowiedzi na Pana pismo Kn-1429/1428/2019 dotyczące Raportu Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z wizytacji Pomieszczenia dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku oraz wskazanych w raporcie zaleceń, 
a także sposobie i terminie realizacji wynikających z raportu wniosków informuję:

1) w dniu 11 kwietnia 2019 r. podczas odprawy miesięcznej funkcjonariusze Wydziału Prewencji 
i RD oraz Posterunków Policji w Rynie i w Wydminach zostali zapoznani z ustawą o Policji 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 161), ze szczególnym zwróceniem uwagi na art. 15 ust. I pkt 9, art. 15d 
(kontrola osobista) i 15g (sprawdzenie prewencyjne), a przełożeni funkcjonariuszy którzy nie 
uczestniczyli w szkoleniu zostali zobligowani do przeprowadzenia szkolenia tych 
funkcjonariuszy i zapoznania ich z nowelizacją ustawy o Policji,

2) funkcjonariusze z zespołu dyżurnych i rezerwy kadrowej zostali zobligowani do dokonywania 
przed osadzeniem szczegółowego sprawdzenia osób zgodnie § 5 ust. 2 regulaminu pobytu 
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pumie szczeń przeznaczonych dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych 
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka.

3) badaniom lekarskim będą poddawani zatrzymani przed ich umieszczeniem w PdOZ na 
podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. 
w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję,

4) z uwagi, iż przesłuchaniem osób zatrzymanych zajmują się wszyscy policjanci Zespołu 
Dochodzeniowo-Śledczego jak również inni policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy pełnią 
dyżury' zdarzeniowe oraz policjanci z Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji i RD. którzy 
to czynności przesłuchania czy rozpylania zatrzymanych realizują w swoich pokojach 
służbowych, nie jest możliwym wyposażeniem wszystkich pokoi w urzadzenia do rejestracji 
obrazu i dźwięku,

5) funkcjonariusze KPP w Giżycku są obecni przy przeprowadzaniu badań medycznych przez 
umieszczeniem osób zatrzy manych w PdOZ tylko i wyłącznie w przy padkach podjęcia takiej 
decyzji przez lekarza badającego zatrzymanego,



6) policjanci dokonujący czynności zatrzymania cudzoziemca zostali zobligowani do 
odnotowania w protokole zatrzymania, czy były trudność" w komunikacji, w jakim języku

powyższych zapisów,
7) z uwagi na stan etatowy jednostki oraz ilość osób przebywających w PdOZ (średnio w ciągu 

doby 1,47 w 2018 r.) nie ma potrzeby zwiększania liczby funkcjonariuszy pełniących 
jednocześnie służbę w PdOZ, zwiększenie obsady następuje w przypadku osadzenia w PdOZ 
osób wymagających szczególnego nadzoru,

8) w dniach 10 i 24 kwietnia oraz 26 maja 2018 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla 
funkcjonariuszy tut. KPP z przeciwdziałania stosowaniu tortur przeprowadzone przez 
Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw 
Człowieka, w których łącznie uczestniczyło 85 funkcjonariuszy, w dniu 9 maja br zaplanowano 
szkolenie radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowego z udziałem 
psychologa Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie, a w czerwcu br. szkolenie z zakresu 
ochrony praw człowieka i zapobieganiu torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu,

9) pokoje w PdOZ wyposażone były w oświetlenie nocne, ponadto w grudniu 2018 r. wymienione 
zostały kamery monitoringu, które działają w podczerwieni, a użyte w kamerach szerokokątne 
obiektywy spowodowały wyeliminowanie „martwych pól”.

nastąpiło pouczenie oraz kto hrał udział w czynnościach z udziałem zatrzymanego, a służba 
dyżurna do sprawdzenia dokumentacji z zatrzymania cudzoziemca i odnotowanie w protokole
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