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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 
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Rzeszów 20.05.2013 r.

Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

2013 -Dii- 0 i

W odpowiedzi na pismo L. Dz. RPO -  727374 -  VII -  720.6/13/KG oraz RPO -

726710 -  VII -  720.6/13/KG z dnia 17.04.2013 r. w sprawie zaleceń zawartych w Raportach 

Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej 

i Komendy Powiatowej Policji w Dębicy uprzejmie informuję, że w wymienionych 

jednostkach, podjęto działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych uchybień. 

Ponadto do prac nad poszczególnymi zaleceniami zaangażowani zostali pracownicy Wydziału 

Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej na dzień dzisiejszy wprowadzono 

zmiany stosując się do zaleceń zawartych w punktach 2,7,8,9,10,13,14 cytowanego wyżej 

Raportu. W harmonogramie szkoleń Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej w terminie 

do 30 czerwca 2013 r. zaplanowane zostały szkolenia dla funkcjonariuszy Policji pełniących 

służbę w PdOZ z zakresu zagadnień przedstawionych w punkcie 12. Z uwagi na potrzebę 

zaangażowania środków finansowych na zakup, montaż lub przebudowę pomieszczeń 

związaną między innymi z zapewnieniem intymności osobom zatrzymanym korzystającym



z toalety (punkt 1), wymianę drzwi do pokoju dla zatrzymanych (punkt 3), wyposażenia Izby 

w natrysk dla osób zatrzymanych (punkt 5), zamontowanie oświetlenia nocnego (punkt 6) 

oraz zamontowanie w toalecie uchwytów, które ułatwią korzystanie z niej osobom 

niepełnosprawnym (punkt 11), wyposażenie Izby w odzież i buty zastępcze dla zatrzymanych 

(punkt 15) Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej zwrócił się z wnioskiem do 

Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie o wykonanie stosownych 

przedsięwzięć. Odnosząc się do zalecenia opisanego w punkcie 4 - wyposażenie pokoi 

w taborety lub ławy uprzejmie informuję, iż zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli 

Wydziału Konwojowego KWP w Rzeszowie z pracownikami Wydziału Inwestycji 

i Remontów KWP w Rzeszowie w czasie którego omówiona została kwestia wyposażenia 

pokoi dla osób zatrzymanych. Wyjaśniono, iż będące na wyposażeniu pokoi drewniane łóżka 

oraz stoliki na stałe przytwierdzone są do podłogi, zostały zaprojektowane w taki sposób aby 

spełniały jednocześnie rolę stołów i taboretów lub ław. W odniesieniu do punktu 16 -  

zapewnienie archiwizacji nagrań z monitoringu przez okres przewidziany przepisami 

informuję, że obecnie trwają starania o pozyskanie środków finansowych na zakup 

właściwego rejestratora z możliwością archiwizacji obrazu przez okres minimum 30 dni. 

W chwili Obecnej zgodnie z §12 ust. 1 i 2 Zarządzenia 130 Komendanta Głównego Policji 

z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzanych do wytrzeźwienia (Dz. Urz, KGP z 2012 r. poz. 42) 

policjanci pełniący służbę w PdOZ zobowiązani zostali kontrolować zachowanie osób tam 

umieszczonych - nie rzadziej niż 30 min, a w stosunku do osoby wymagającej szczególnego 

nadzoru -  nie rzadziej niż 15 min.

W Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy wprowadzono zmiany zgodnie 

z zaleceniami opisanymi w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji. Całkowicie 

zastosowano się do uwag zawartych w punktach 1,2,5,7,8,9,11 i 14.

W odniesieniu do zalecenia wyposażenia pokoju przejściowego w stół, a pokoi dla 

zatrzymanych w taborety bądź ławy (punkt 3), pragnę poinformować że pokój przejściowy 

z uwagi na jego usytuowanie przekwalifikowany został na pokój do przeprowadzania 

i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu 

a zamontowana kamera monitoringu została zdemontowana. Ponadto zorganizowane zostało 

spotkanie przedstawicieli Wydziału Konwojowego KWP w Rzeszowie z Naczelnikiem 

i pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie w sprawie wyposażenia 

pokoi dla osób zatrzymanych w taborety bądź ławy. Wyjaśniono, iż będące na wyposażeniu



pokoi drewniane łóżka oraz stoliki na stałe przytwierdzone są do podłogi, zostały

zaprojektowane w taki sposób aby spełniały jednocześnie rolę stołów i taboretów lub ław. 

Ponadto z uwagi na potrzebę zaangażowania środków finansowych na zakup lub 

modernizację oświetlenia nocnego (punkt 4), zamontowanie pod prysznicem i w toalecie 

uchwytów, które ułatwią korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym (punkt 6), 

wyposażenie Izby w odzież i buty zastępcze dla zatrzymanych (punkt 13) Komendant 

Powiatowy Policji w Dębicy zwrócił się z wnioskiem do Wydziału Inwestycji 

i Remontów KWP w Rzeszowie o wykonanie stosownych przedsięwzięć celem zastosowania 

się do zaleceń. W odniesieniu do punktu 14 ~ zapewnienie archiwizacji nagrań z monitoringu 

przez okres przewidziany przepisami informuję, że obecnie trwają starania o pozyskanie 

środków finansowych na zakup nowego rejestratora obrazu. Jednocześnie zgodnie z §12 ust.l 

i 2 Zarządzenia 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod 

i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych 

do wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 42) policjanci pełniący służbę w PdOZ 

zobowiązani zostali kontrolować zachowanie osób tam umieszczonych - nie rzadziej niż 30 

min, a w stosunku do osoby wymagającej szczególnego nadzoru -  nie rzadziej niż 15 min. 

W dniach 4 i 19 czerwca br. zaplanowane zostały szkolenia dla funkcjonariuszy Policji 

pełniących służbę w PdOZ między innymi z zakresu ochrony praw osób zatrzymanych, 

radzenia sobie ze stresem, umiejętności interpersonalne, stosowanie środków przymusu 

bezpośredniego a także zostaną zapoznani treścią raportu.

Biorąc powyższe pod Uwagę pragnę zapewnić, że sprawy opisane w raportach znajdują 

się w zainteresowaniu Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Rzeszowie, który sprawuje nadzór nad pomieszczeniami prawnej izolacji na terenie 

województwa podkarpackiego.
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Kom enda Powiatowa Policji 
w Dębicy

Wydział Wspomagający 
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Dębica, dnia 16 lipca 2013 roku
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Pani ZAŁ. >
Karolina Goral

Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

dot. RPO-726710-VII-720.6/13/KG 2013 -07- 2 5

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2013 roku jak również mając na uwadze 

uprzednie pismo z dnia 17.04.2013 roku -  Wasz znak RPC)-726710-VII-720.6/13/KG 

dotyczących wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia zlokalizowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy, informuję iż 

wprowadzono zmiany zgodnie z zaleceniami opisanymi w Raporcie Krajowego Mechanizmu 

Prewencji.

Jednocześnie nadmieniam, iż szczegółowa informacja dotycząca realizacji zaleceń 

zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji została przesłana pismem z dnia 

20.05.2013 roku (znak WK-363/13), Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 

insp. Zdzisława STOPCZYKA -  skierowanym na adres: Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Pani Justyna Róża Lewandowska Dyrektor Zespołu.
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