
Wyniki badania ilościowego 
przeprowadzonego wśród 

komendantów komend i komisariatów 

Załącznik nr 2 

Badanie przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia na zlecenie  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

	



Próba 
• Badanie ilościowe zostało zrealizowane w formie ankiety internetowej za pomocą systemu LimeSurvey 

• Zaproszenie do udziału w badaniu oraz link został rozesłany przez pracowników Komendy Głównej Policji 
(bezpośrednio poprzez system pocztowy Lotus Notes) lub pośrednio przez Komendy Wojewódzkie do Komend 
Powiatowych, Komend Miejskich, Komend Rejonowych oraz Komisariatów Policji. W sumie populacja liczy 928 
Komendantów, jednak ze względu na sposób informowania o ankiecie nie wiemy do ilu respondentów de facto dotarła 
informacja o badaniu (poprzez Lotus Notes zostało powiadomionych 617 komend). 

• Dostęp do ankiety nie był ograniczony. Udział w niej wziąć mógł każdy, kto dysponował adresem ankiety. Jedyne 
ograniczenie polegało na zostawieniu na komputerze osoby wypełniającej cookie. Teoretycznie z jednego komputera 
można było odpowiedzieć jedynie raz. W praktyce cookie jest dość łatwo usunąć albo zablokować jego zapisanie.  

• W sumie zapisano 524 próby wypełnienia ankiety. 358 to odpowiedzi pełne i zakończone (badany doszedł do 
ostatniego pytania ankiety, odpowiedział na nie, nacisnął przycisk: „ Zakończ i wyślij”). Po analizie nieukończonych 
odpowiedzi zdecydowano o uwzględnieniu 20 z nich w analizie – były to niemal pełne odpowiedzi. W sumie 
analizowano więc 378 odpowiedzi.  

 
Wypełnione 

ankiety 
Liczba jednostek 

Odsetek 
zwrotów* 

Komisariat 87 585 15% 

Komenda powiatowa 222 271 82% 

Komenda miejska 53 65 82% 

Komenda rejonowa 1 7 14% 

Braki danych 15 n.d. n.d. 

Suma 378 928 41% 

*liczony dla całej populacji 2 



Stan budynku 
Ile lat ma budynek, w 
którym znajduje się 
komisariat lub komenda 
policji, w której Pan/Pani 
obecnie pracuje? 

Kiedy był przeprowadzany ostatni remont generalny lub 
przebudowa komisariatu / komendy, w której Pan/Pani 
pracuje? 

Jak ocenia Pan/Pani stan, 
w jakim znajduje się 
budynek komisariatu / 
komendy, w której 
Pan/Pani pracuje? 

40% 

50% 

32% 

Komisariat 

Komenda powiatowa 

Komenda miejska 

45% 
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Korzystanie z budynku - 
funkcjonariusze 

Ilu pracowników 
(policjantów i 
pracowników cywilnych 
policji) jest zatrudnionych 
w Pana/Pani komisariacie 
/ komendzie?  

Średnia: 158 
Mediana: 120 

Ilu pracowników 
(policjantów i 
pracowników cywilnych 
policji) zazwyczaj 
przebywa w budynku w 
ciągu dnia? 

Średnia: 85 
Mediana: 60 

komisariat 59 
komenda 

powiatowa 
 137  

komenda 
miejska 

 411  

średnia 
komisariat  30   
komenda 

powiatowa 
   74   

komenda 
miejska 

229  

średnia 
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Korzystanie z budynku - obywatele 
Ile osób (świadków, 
poszkodowanych itp.) 
załatwia sprawy na 
Pana/Pani komisariacie / 
komendzie przeciętnie w 
ciągu jednej doby? 

Średnia: 44 
Mediana: 35 

komisariat 26 
komenda 

powiatowa 
 34 

komenda 
miejska 

 75 

średnia komisariat 0,9 
komenda 

powiatowa 
 0,6 

komenda 
miejska 

0,3 

ogółem 0,5 

średnia 

 
Liczba policjantów w 
budynku w ciągu dnia na 
jednego obywatela 
odwiedzającego komendę 
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Korzystanie z budynku - obywatele 
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Funkcje komisariatów i komend 
Komisariaty i komendy 

Policji powinny: 

Średnia pozycja  
na skali 1 (najważniejsze) – 6 (najmniej 

ważne) 

Odsetek wskazujących jako 
najważniejszą funkcję 

być miejscem, gdzie sprawy obywateli są 
załatwiane sprawnie i z poszanowaniem 
ich godności 

być miejscem, gdzie każdy obywatel 
może uzyskać pomoc i informację, np. o 
przysługujących mu prawach 

być dobrze urządzonym miejscem pracy 
funkcjonariuszy 

dawać poczucie bezpieczeństwa 
obywatelom 

godnie reprezentować powagę państwa, 
dawać poczucie dumy 

symbolizować siłę i skuteczność 
państwa  7 



Pomysły zagospodarowania 
przestrzeni 

Tzw. open space: biurka policjantów stoją w dużej otwartej przestrzeni, w 
które nie ma ścian działowych. Oprócz tego jest kilka sal służących do 

spotkań (i rozmów ze świadkami i poszkodowanymi)  

Wydzielenie części biurek do wspólnego użytku. Nie są one przypisane do 
konkretnej osoby, korzystają z nich w razie potrzeby Ci policjanci, którzy 

większość czasu spędzają poza komendą/komisariatem w terenie.  

Pokoje pracy biurowej dla 2-3 osób, w których funkcjonariusze mogą także 
przesłuchiwać ofiary i świadków przestępstw.  

Jednoosobowe pokoje pracy biurowej, w których funkcjonariusze mogą 
także przesłuchiwać ofiary i świadków przestępstw.  

Udostępnianie siłowni lub sali gimnastycznej znajdującej się na 
komisariacie / komendzie grupom mieszkańców w określonych dniach / 

godzinach. 

Udostępnianie sali spotkań / konferencyjnej znajdującej się na 
komisariacie / komendzie grupom mieszkańców w określonych dniach / 

godzinach.  

44% komisariatów uważa, że to zły pomysł
Wiek budynku nie ma znaczenia

58% komend miejskich uważa, że to dobry pomysł
Budynki remontowane dawniej uważają, że to dobry pomysł

Najgorzej oceniają komendy miejskie (72% uważa, że to zły pomysł)
Wiek budynku nie ma znaczenia
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Open space – dobry pomysł, ale: 
 

 Nie we wszystkich budynkach jest to możliwe 
 Pasuje tylko do niektórych wydziałów 
 Konieczne dodatkowe sale do przesłuchań 
 Problem z poufnością dokumentów 

 
Cytaty: 
• …zależy dla których policjantów.  Mogą z niego skorzystać dzielnicowi lub policjanci komórek patrolowych. 
• …nie wszystkie służby mogą działać w takiej formie, ale np. służba prewencji czy dzielnicowi jak najbardziej. Przy 

odpowiedniej liczbie pokoi do przesłuchań także służby kryminalne Jednak ilość przesłuchań w ciągu doby nie może 
powodować, że zaczną powstawać "wąskie gardła” 

•  …tylko w określonych pionach. W każdej komendzie korzystającej z open space muszą być też przygotowane 
profesjonalne pokoje przesłuchań, w szczególności osób do rozmów z osobami podejrzanymi . 

•  … w komendzie muszą znajdować się także pomieszczenia do indywidualnych przesłuchań świadków i podejrzanych. 
Przestrzenne pomieszczenia dobre byłyby do przyjmowania petentów w sprawach np. nakładania MK, pouczeń w 
sprawach drobnych itp. 

•  …tylko tam, gdzie liczy się praca zespołowa i szybka wymiana informacji 
• …czasami charakter czynności policyjnych - przesłuchanie świadków, rozpytywanie - wymaga zapewnienia 

anonimowości. Poza tym w tzw. otwartych przestrzeniach trudniej o zachowanie porządku czy zapanowanie nad 
dokumentacją 

• …konieczne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dokumentów 
• …większość budynków nie spełnia warunków technicznych [do utworzenia open spece, więc należałoby dokonać ich 

modernizacji. 
• …do zastosowania tylko w komórkach organizacyjnych, w których nie jest wymagana poufność informacji, np. wśród 

funkcjonariuszy ruchu drogowego, rewiru dzielnicowych, ogniwa patrolowo-interwencyjnego. 
• ...musi im towarzyszyć sprawnie działający i pojemny magazyn dowodów rzeczowych. Poza tym sposób ustawienia 

indywidualnych szaf metalowych na akta, broń itp. nie powinien ograniczać przestrzeni w pomieszczeniu 
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Open space – zły pomysł, bo: 
 Poufność dokumentów, bezpieczeństwo informacji 

 Prywatność składających zeznania 

 Komfort pracy policjantów 

 Brak kontroli nad poruszającymi się w budynku osobami 
 

Cytaty: 

• ...system obowiązującego prawa w Polsce nie daje możliwości pracy w otwartych przestrzeniach. Przy otwartym 
układzie pomieszczeń naruszane są podstawowe prawa obywateli.  

• ...pojawia się możliwość wzajemnego rozpraszania się policjantów, dekoncentracji przy wykonywaniu czynności. 
Trudniej jest także dbać o przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

• ...zapanuje bałagan i hałas. Nikt nie będzie czuł więzi z tym miejscem, ani uważał go za swoje 

• ...policjanci będą się wzajemnie rozpraszać, pojawi się niebezpieczeństwo tzw. "wycieku informacji". 

• ...konsekwencją będzie brak prywatności ofiar przestępstw. 

• ...w małej społeczności powiatu ludziom trudniej będzie się otworzyć. 

• ...pomysł nieadekwatny z punktu widzenia uregulowań dotyczących ochrony informacji niejawnych czy rygorów 
KPK i KPOW. 

• ...spowoduje chaos, brak koncentracji i zbyt luźną atmosferę 

• ...jest to rozwiązanie dopasowane jest do systemu prawnego USA. W naszym kraju nie można przesłuchiwać 
jednocześnie w jednym pomieszczeniu świadków z różnych spraw, a priorytetem jest poszanowanie praw, 
godności oraz dobrego imienia ofiary, a także dyskrecja i zaufanie, o tajemnicy postępowania przygotowawczego 
nie wspominając  - więc to rozwiązanie nie może się sprawdzić. Należy zejść na Ziemię 

• ...pozwala na dużą swobodę poruszania się po budynku komendy/komisariatu osobom z zewnątrz, niezwiązanym 
z pracą w policji. Ich obecność może stwarzać potencjalne zagrożenie dla policjantów i pracowników jednostki. 
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Hot desk– dobry pomysł, ale: 

 
 Tylko policjanci nie realizujący czynności dochodzeniowo - śledczych 
 Brak poczucia odpowiedzialności za wspólną własność 
 Dodatkowa prywatna przestrzeń (zamykana szafka itp.) 
 Związane z pracą na zmiany 

 

Cytaty: 
• ...tylko w odniesieniu do funkcjonariuszy pełniących służbę w patrolach. Dla dzielnicowych czy też 

funkcjonariuszy pionu kryminalnego się nie nadaje. Poza tym, jak coś jest dla wszystkich, to nikt o to nie 
dba. 

• ...tylko jeżeli korzystający z niego policjanci sporadycznie realizują czynności biurowe. 
• ...tylko dla pionu prewencji w celu sporządzenia dokumentacji, która nie jest tajna i może leżeć na 

regałach znajdujących się w tym pomieszczeniu. Problematyczne byłoby gdyby policjanci musieli 
wypełniać dokumenty niestandardowe - wtedy potrzebują osobistych biurek. 

• ...takie miejsce powinno zawierać tylko elementy do pracy biurowej (laptop, komputer, maszyna do 
pisania, materiały kancelaryjne i biurowe). Powinno być przydzielane funkcjonariuszom wykonującym 
podobne czynności np.: przyjmowanie ustnych zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach czy 
dokumentacja pracy operacyjnej jawnej. Przy takim biurku mogliby pracować też dzielnicowi, 
załatwiający sprawy dotyczące mieszkańców.  

• ...ale tylko dla policjantów tych samych komórek i ogniw 
• ...jeśli korzystać z nich będą policjanci pracujący zazwyczaj poza jednostką, a każda z korzystających 

osób miałaby też indywidualną szafkę na rzeczy osobiste. 
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Hot desk– zły pomysł, bo: 

 

 Brak poczucia odpowiedzialności za wspólną własność 
 Każdy ma prawo do własnego biurka 
 Trudności z pogodzeniem czasów pracy (oficjalnie nie są tożsame z rzeczywistymi) 
 Problemy z przechowywaniem sprzętu i dokumentów 
 Bezpieczeństwo dokumentów 

 

Cytaty: 
• ...każdy pracownik powinien mieć swoje odrębne miejsce pracy. 
• ...może spowodować niesnaski lub konflikty między policjantami. 
• ...w naszej mentalności, przy takim systemie może pojawić się brak dbałości o sprzęt - "bo to nie 

moje..". 
• ...podmiotowe traktowanie pracownika wymaga, by każdy posiadał swoją przestrzeń umożliwiającą 

realizacje zadań, "własne" miejsce, z którym będzie się identyfikować.  
• ...związek emocjonalny z pracą budowany jest także poprzez własne biurko.  
• ...policjanci pracują w różnych godzinach, niejednokrotnie w czasie ponadnormatywnym, więc nie 

ma możliwości aby razem korzystali ze wspólnego biurka. 
• ...policjanci posiadają sporo tajnych dokumentów, sprzętu, broń itd.  Dlatego potrzebują osobnych 

biur i biurek. 
• ...policjanci mają nienormowany czas pracy, a zmiany często się zazębiają. 
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Pokoje pracy biurowej dla 2-3 
osób – dobry pomysł, ale: 
 Dla policjantów zajmujących się pracą dochodzeniowo-śledczą 

 Dodatkowe pokoje do przesłuchań 

 W pokoju pracownicy z różnych zmian 

 Daje możliwość dzielenia się doświadczeniem przez pracowników 
 

Cytaty: 

• ...w budynku dodatkowo powinny znajdować się pomieszczenia do przesłuchań jednoosobowych.  

• ...jeśli będą też wydzielone jednoosobowe pokoje przesłuchań 

• ...raczej w służbach dochodzeniowo-śledczych, wykroczeniach, organizacji służby oraz tzw. logistyce.  

• ...pod warunkiem że każdy użytkownik pomieszczenie będzie miał indywidualny dostęp do komputera i wszystkich 
systemów informatycznych. 

• ...tylko jeśli służba odbywać się będzie na zmiany, a funkcjonariusze będą mieli  możliwość stworzenia warunków do 
indywidualnych rozmów z petentami. 

• ...jeżeli służba zostanie zaplanowana naprzemiennie, co zapewni możliwość bezkolizyjnego wykorzystania miejsca 
pracy. Wtedy zaletą będzie możliwość konsultowania się między sobą, wymiana doświadczeń, czyli tzw. burza mózgów. 

• ...ale tylko jeśli zagwarantowane będzie, że czynności procesowe można wykonywać tylko z jedną osobą naraz. Nie jest 
dozwolona sytuacja, w której np. równolegle toczą się przesłuchania trzech różnych świadków. Jeśli ten warunek będzie 
spełniony, to rozwiązanie jest dobre, bo pozwala na wymianę informacji i doświadczeń. 

• ...tylko jeśli chodzi o pracowników operacyjnych. Dla pionu dochodzeniowo-śledczego stanowczo nie, gdyż czynności 
wykonywane przez tych pracowników wymagają uwagi i skupienia. 
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Pokoje pracy biurowej dla 2-3 
osób – zły pomysł, bo: 
Prywatność składających zeznania 

Policjanci przeszkadzają sobie w pracy 

 

Cytaty 
• ...powoduje brak intymności w czasie prowadzonych postępowań i 

przesłuchań. 

• ...bo nie można jednocześnie przesłuchiwać 2-3 osób w tym samym pokoju. 

• ...sam pracowałem w pokoju 3 osobowym i w takich warunkach nie można się 
skupić. Poza tym, pojawiają się niezręczne i krępujące sytuacje, gdy każdy 
policjant przesłuchuje w tym samym momencie.  

• ...niejednokrotnie byłem świadkiem, jak interesant odmawiał wzięcia udziału 
w przesłuchaniu, gdy w pomieszczeniu załatwiana była inna osoba. 

• ...obecność tylu osób rozprasza uwagę osób przyjmowanych, a także powoduje 
dyskomfort policjantów 
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Jednoosobowe pokoje – dobry 
pomysł, ale: 
 Warunki lokalowe czasem to wykluczają.  
 Ma sens dla stanowisk kierowniczych 
 Nie wszyscy pracownicy mają wystarczającą samodyscyplinę 
 Przy przesłuchaniach przestępców konieczna jest osoba trzecia (do 

zapewnienia bezpieczeństwa) lub monitoring 
 

Cytaty 
• ...trzeba mieć wiele pomieszczeń. 
• ...tylko jeśli mieściłyby się tam stanowiska kierownicze. 
• ...dla osób o dużej samodyscyplinie, wykonujących zadania 

wymagające skupienia i spokoju. 
• ...powinny być zdecydowanie monitorowane w celu zapewnienia 

poczucia bezpieczeństwa policjantowi oraz osobie, z która 
wykonywane czynności.  

• ...każdy taki pokój musiałyby być monitorowany ze względu na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa policjantowi realizującymi 
czynności służbowe. 
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Udostępnianie siłowni – dobry 
pomysł, ale: 
 Tylko wybrane grupy 
 Poza godzinami pracy 
 Nie może przeszkadzać w funkcjonowaniu jednostki 
 Nadzór nad mieniem 

 

Cytaty 
• ...dla ograniczonej grupy użytkowników, najlepiej do osób związanych z policją, czyli dla prokuratury, 

sądów, straży pożarnej. 
• ...pod warunkiem posiadania osobnego wejścia nie kolidującego z ciągami komunikacyjnymi jednostki. 
• ...tylko jeżeli obciążenie sali jest minimalne. Wtedy w najmniej obleganych godzinach ze sprzętu 

mogliby korzystać np. członkowie rodzin policjantów i pracowników. 
• ...jeśli nie będzie ona udostępnianie osobom mającym konflikt z prawem, z wyjątkiem trudnej 

młodzieży. 
• ...należałoby monitorować użytkowników, tak by nie wpuszczać sprawców przestępstw , wykroczeń itp. 
• ...pod zasadniczym warunkiem: zajęcia zawsze musiałyby odbywać się pod nadzorem osoby z 

kwalifikacjami i powinny być ukierunkowane na promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 
• ...powinno być odrębne wejście - tak aby obywatele nie stykali się z osobami zatrzymanymi. Do osób z 

zewnątrz powinny być wyznaczone godziny wieczorowe, a pomieszczenia muszą być tak zlokalizowane 
aby obywatele nie przechodzili przez specjalne strefy chronione. 

• ...jeśli nie koliduje to z harmonogramem pracy policjantów, a sala posiada niezależne od komendy 
wejście. 

• ...bo powstaje wspólnota społeczności lokalnej i policjantów 
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Udostępnianie siłowni - zły 
pomysł, bo: 
 Mogą korzystać niepożądane osoby 

 Obciążenie dla jednostki (ktoś musi tego pilnować) 

 Policjanci chcą się tam czuć bezpiecznie i u siebie 

 Obawa przed uszkodzeniem mienia 

 Naraża bezpieczeństwo jednostki i policjantów 
 

Cytaty 

• ...zależy to od charakteru spotkań, a także o grupę, do której spotkania będą adresowane. 

• ...tylko jeśli tematyka spotkania ma związek z bezpieczeństwem i uczestniczą w nim policjanci. 

• ...dla stowarzyszeń i kół zainteresowań, działających przy Policji. Jest to dobry sposób na integrację środowiska policyjnego. 

• ...tylko na spotkania konkretnych grup: organizacji non profit, jednostek samorządowych i rządowych, a także związkom zawodowym i 
stowarzyszeniom emerytów. Złym pomysłem jest udostępnianie sal podmiotom prowadzącym działalność handlową, bo w późniejszym czasie 
może się okazać, że działały na niekorzyść klientów. Budynek policji powinien dawać poczucie bezpieczeństwa, a takie sytuacje mogłyby narazić 
instytucję na utratę zaufania i dobrego imienia. 

• ...należy pamiętać, że policja nie jest instytucją generującą dochód, więc wynajmowanie sali wiązałoby by się z odgórnym ustalaniem tematyki 
spotkań. Mogłoby to być postrzegane jako forma cenzury, a policja winna być apolityczna. Natomiast organizacja spotkań z mieszkańcami, 
realizacja wspólnych projektów itd. jest zjawiskiem pozytywnym i godnym polecenia. 

• ...konieczny byłby monitoring sali i odrębne wejście. 

• ...warunkiem jest możliwość bezpośredniego wejścia na salę z zewnątrz, aby nie poruszać się po strefach ograniczonego dostępu. 

• ...cel spotkań musiałby być właściwy, 

• ...tylko organizacjom związanym z policją, takim jak: IPA, Koło Emerytów, Koło Rodzin Policyjnych itp. 

• ...tylko rodzinom i emerytom ze służb mundurowych. Te grupy jak najbardziej mogą korzystać z sali. Nie wyobrażam sobie jednak, aby z 
policyjnych pomieszczeń korzystały grupy subkulturowe i inne stowarzyszenia których charakter i zakres działania nie jest w pełni znany. 

• ...bo daje możliwość bliższego kontaktu ze społeczeństwem 
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Udostępnianie sali do spotkań – 
dobry pomysł, ale: 
 Tylko wybrane grupy 
 Konieczność dbania o tematykę tych spotkań 
 Oddzielne wejście, monitoring albo opiekun 
Cytaty 
• Chodzi o charakter spotkań a także grupę do jakiej spotkania będą adresowane 
• jeśli tematyka spotkania ma związek z bezpieczeństwem i policjanci w spotkaniu uczestniczą salę chętnie udostępnię 
• Są różne stowarzyszenia i koła zainteresowań działające przy Policji. Dlaczego im nie udostępnić miejsca na spotkanie, 

skoro w ten sposób można integrować środowisko policyjne. 
• Spotkania organizacji non profit i ewentualnie organom samorządowym i rządowym, jak również związkom zawodowym i 

stowarzyszeniom emerytów. Nie wyobrażam sobie udostępniania sal pod działalność handlową lub inną marketingową, z 
której w późniejszym czasie wyjdzie, że działała na niekorzyść klientów. Budynek Policji powinien dawać poczucie 
bezpieczeństwa, a takie działania może narazić instytucję na utratę zaufania i dobrego imienia. 

• możliwość bliższego kontakty ze społeczeństwem 
• policja nie jest instytucją generującą dochód, wynajmowanie sali wiązałoby by się z ustalaniem tematyki spotkań, 

odczytów itd. mogłoby być to postrzegane jako forma cenzury, a Policja winna być apolityczna. Natomiast organizacja 
spotkań z mieszkańcami, realizacja wspólnych projektów itd. jest zjawiskiem pozytywnym i godnym polecenia. 

• Konieczny monitoring sali, odrębne wejście 
• Warunkiem jest możliwość bezpośredniego wejścia z zewnątrz aby nie poruszać się po obiekcie gdzie wydzielono strefy 

ograniczonego dostępu. 
• cel spotkań musi być właściwy 
• Organizacjom związanym z Policją: IPA, Koło Emerytów, Koło Rodzin Policyjnych itp. 
• Rodziny i emeryci ze służb mundurowych mogą korzystać jak najbardziej z takiej sali. Nie wyobrażam sobie jednak ,aby 

grupy subkulturowe korzystały z takiego pomieszczenia czy też inne stowarzyszenia których do końca charakter i zakres 
działania nie jest znany 
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Udostępnianie sali do spotkań – 
zły pomysł, bo: 
 Mogą korzystać niepożądane osoby 
 Obciążenie dla jednostki (ktoś musi tego pilnować) 
 Obawa przed uszkodzeniem mienia 
 Naraża bezpieczeństwo jednostki i policjantów 

 

Cytaty 
• ...mogłoby to dezorganizować  funkcjonowanie jednostki, ponieważ takie sale  są ulokowane w  

centralnych miejscach obiektu. 
• ...wiązałoby się to z wprowadzaniem na teren jednostki nieuprawnionych osób 
• ...budynki policyjne są obiektami wymagającymi specjalnych warunków bezpieczeństwa, mają strefy 

niejawne, chronione przed dostępem osób trzecich. 
• ...nie ma możliwości odpowiedniego kontrolowania osób z zewnątrz. Występuje także ryzyko dewastacji 

mienia. 
• ...komenda to obiekt zamknięty, a nie dworzec. 
• ...w mojej jednostce sala jest usytuowana niemal w środku budynku. Jest często wykorzystywana do 

policyjnych spotkań i odpraw. W środku umieszczony jest tam tam sprzęt informatyczny, do którego nie 
mogą mieć dostępu osoby postronne. 

• ...sala spotkań zlokalizowana na terenie jednostki nie może być dostępna osobom z zewnątrz, szczególnie, 
kiedy coraz więcej mówi się o atakach terrorystycznych 

• ...brakowałoby 100% nadzoru nad przebywającymi w komendzie cywilami 
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Ocena elementów aranżacji 
Zagwarantowanie, że świadkowie i 

poszkodowani nie stykają się ze 

sprawcami przestępstw 

Sale okazań z lustrami weneckim  

Przyjazny Pokój Przesłuchań dla 

Dzieci 

Czytelny system oznaczeń i znaków 

wewnątrz komendy 

Poczekalnia dla interesantów  

System kamer monitoringowych w 

miejscach dostępnych dla mieszkańców  

Kraty w oknach budynku  

Informacje o podstawowych prawach i 

obowiązkach świadków i 

poszkodowanych  

Informacje o innych instytucjach 

pomagających poszkodowanym i 

świadkom 

Nieco mniej ważne dla komisariatów (Niezbędne dla 82%) 

Dla komisariatów mniej ważne (Niezbędne dla 58%), dla 
komend miejskich najważniejsze (niezbędne 85%) 

Dla komisariatów mniej ważne (Niezbędne dla 72%) 

Nieco mniej potrzebne w komendach miejskich (10% 
uważa, że niepotrzebne) 

Najmniej potrzebne w komendach powiatowych 
(niezbędne dla 15%, przeszkadzają 12%) 
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Ocena elementów aranżacji 

Recepcja chroniona 

kratą   

Recepcja chroniona 

szybą  

Otwarta recepcja (bez 

szyby, bez krat)  

Recepcja połączona z 

dyżurką  

Najważniejsze dla komisariatów 
(niezbędne dla 10%,przydatne dla 27%, 
przeszkadzają tylko 11%) oraz komend 
miejskich (przeszkadzają tylko 8%) 

Najważniejsze dla komisariatów 
(niezbędne dla 35%) 

Zły pomysł wg komendantów 
komisariatów (niezbędne tylko dla 17%, 
niepotrzebne dla 31%, a przeszkadzają 
9%) 

Najmniej potrzebne w komendach 
miejskich (niepotrzebne w 27%) 

36% 
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Ocena elementów aranżacji 

• Na ocenę elementów aranżacji nie ma wpływu ani wielkość budynku ani 
jego stan (zarówno ten oceniany subiektywnie jak i mierzony czasem, 
który minął od ostatniego remontu). 

• W niektórych wypadkach znaczenie ma typ jednostki – podział na 
komisariaty, komendy powiatowe i komendy miejskie. Szczególnie 
komendanci komisariatów są dość zachowawczy w swoich ocenach. 
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