
Komenda Miejska Policji w  Białymstoku 
Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego

ul. Bema 4,15-369 Białystok, tel.; +48 85 670 2661, fax.: +48 85 670 3b01 
wkis.kmp@bi3lystok.bk.pcilicja.gov.pl 

ww,#. Dialystok.policja.gov.pl

RPW /1 2 8 9 0 / 2 0 1 9  P
Data:2019-03-01

Białystok, dnia 21 lutego 2019 roku

Pan
Przemysław Kazimirski 
Dyrektor Zespołu 
Krajowy Mechanizm Prewencji

Nawiązując do Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji 
Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie 
Miejskiej Policji w Białymstoku nr KMP.570.28.2018.JZ z dnia 18 stycznia 2019 r. informuję, iż 
wiele kwestii, które przestawiono w zaleceniach raportu jest uregulowanych prawnie 
i kierownik organizacyjny jednostki Policji nie może w tym zakresie stanowić dowolności 
swoimi decyzjami.

Obowiązujące regulacje prawne gwarantują osobom zatrzymanym przez Policję 
dostęp do badań lekarskich. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję osobę 
zatrzymaną poddaje się badaniu w przypadku, gdy oświadczy, iż cierpi na schorzenia 
wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby 
zagrożenie życia lub zdrowia, posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan 
nagłego zagrożenia zdrowia. Podkreślić należy, że w przypadku żądania przez osobę 
zatrzymaną poddania badaniu lekarskiemu, takie badanie jest każdorazowo wykonywane. 
Obowiązujące uregulowania określają także katalog przypadków, w których obligatoryjnie 
poddaje się badaniom: kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby chore zakaźnie lub 
z zaburzeniami psychicznymi oraz nieletnich po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie 
działającego środka.

Odnosząc się do kolejnego zalecenia informuję, iż zgodnie z przytoczonym wyżej 
rozporządzeniem - decyzję o obecności policjanta w trakcie badania lekarskiego podejmuje 
lekarz wykonujący to badanie. Funkcjonariusze na czas samego badania osoby zatrzymanej 
niejednokrotnie są proszeni o opuszczenie gabinetu lekarskiego aby zapewnić dochowanie 
tajemnicy lekarskiej czy intymności osobie zatrzymanej.

Rozwiązania dotyczące rejestracji dźwięku i obrazu podczas przesłuchań 
prowadzonych na terenie Komendy Wiejskiej Policji w Białymstoku są dostosowane do 
ogólnie przyjętych zasad pragmatyki służbowej i są realizowane zgodnie 
z prawem. Ustawodawca przewiduje, iż przebieg protokołowanych czynności może być 
utrwalony ponadto za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, a ustawą - 
kodeks postępowania karnego nakazuje, aby w niektórych czynnościach dźwięk i obraz 
został utrwalony, w takich przypadkach czynności te są wykonywane są zgodnie 
zobowiązującymi z przepisami.

Jednocześnie informuję, iż:
- w PdOZ KMP w Białymstoku zostały umieszczone informacje o możliwości korzystania 
z listy radców i adwokatów,
- w zakresie modernizacji monitoringu wizyjnego PdOZ KMP w Białymstoku kilkakrotnie 
zwracano się do Wydziału Zaopatrzenia Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej
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Policji w Białymstoku z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do modernizacji 
systemu monitoringu, do chwili obecnej nie uzyskano informacji zwrotnej, co do możliwych 
inwestycji w tym zakresie.
- w Planie doskonalenia lokalnego Komendy Miejskiej Poliqi w Białymstoku uwzględniono 
zajęcia doskonalące na temat:

- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zasad postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- komunikacja interpersonalna,
- umiejętność radzenia ze stresem oraz wypalenie zawodowe,
- ochrona praw człowieka,
- kontrola osobista a sprawdzenie prewencyjne.

Ponadto z Raportem Krajoivego Mechanizmu Prewencji Tortur zapoznano kierownictwo 
Wydziału Sztab Policji oraz omówiono powyższe na odprawie z funkqonariuszami 
pełniącymi służbę w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych.
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W nawiązaniu do pisma nr KM P.570.28.2018.JZ z dnia 18 stycznia 2019 roku informuję, 

że odpowiedź dotycząca realizacji zaleceń przekazanych Komendantowi Miejskiemu Policji 

w Białymstoku ujętych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji 

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy KMP 

w Białymstoku została Panu przesłana za pismem nr TK. 093.1.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku.

Natomiast w kwestii zabezpieczenia funduszy na modernizację lub rozbudowę monitoringu 

wizyjnego w KMP w Białymstoku informuję, iż na chwilę obecną Komenda Wojewódzka Policji 

w Białymstoku nie dysponuje środkami finansowymi, które mogłaby przeznaczyć na realizację ww. 

inwestycji.

Aktualnie funkcjonujący w garnizonie podlaskim sprzęt do monitoringu wizyjnego spełnia 

wymogi określone w przepisach. Nie mniej jednak posiadanie nowocześniejszego monitoringu 

wizyjnego może stanowić dodatkowe narzędzie do nadzorowania zachowania osób umieszczonych

w

KMP w Białymstoku, co jest w ciągłym zainteresowaniu kierownictwa KWP 

toku. Najlepszym tego przykładem sa iuż zrealizowane inwestycie w KMP w Łomży.

KMP w Suwałkach oraz KPP Kolnie i KPP w Zambrowie, gdzie istniejący monitoring wizyjny 

spełnia najwyższe standardy jakości.
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