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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji

W odpowiedzi na pismo KM P.570.21.2015.MMo z dnia 28 stycznia 2016 roku 
w sprawie ustosunkowania się do zalecenia skierowanego do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Opolu wynikającego z raportu z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych 
Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku informuję, źe wniosek dotyczący:

- wyposażenia PdOZ wr bieliznę dla kobiet tj. biustonosze jednorazowa zostanie w pełni 
zrealizowany przez KWP w Opolu zarówno w KPP w Kluczborku, jak  i we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych policji województwa opolskiego;

- ewentualne remonty oraz uzupełnienie wyposażenia PdOZ zostanie wykonane w  ramach 
planowanych inwestycji.

Jednocześnie informuję, że Raport KV1P z wizytacji KPP w Kluczborku został 
przesłany do Wydziału Konwojowego i Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu oraz 
wszystkich jednostek Policji województwa opolskiego celem zapoznania i wyeliminowania 
ewentualnych nieprawidłowości.
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo KMP.570.21.2015.MMo Radcy BiuraxRzecznika Praw Obywatelskich z dnia 
30 maja br. informuję, że ze szczególną uwagą przeanalizowano zalecenia umieszczone w Raporcie 
z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych znajdujących się w Komendzie Powiatowej Policji 
w Kluczborku. W dniu 22 lutego br. Pełnomocnik Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. 
Ochrony Praw Człowieka przekazał informację o poczynionych krokach w celu wyeliminowania wskazanych 
nieprawidłowości. Poniżej przedstawiam informację o realizacji poszczególnych zaleceń (kolejność zaleceń 
jak w Raporcie):

1. Zapewnienie warunków umożliwiających skorzystanie z natrysku z poszanowaniem intymności
Drzwi salonikowe zasłaniające natrysk dla osób osadzonych w PdOZ będą przesunięte wyżej do 
poziomu zapewniającego zasłonięcie części intymnych kąpiących się osób. Osoby korzystające 
z natrysku będą miały zapewnione poszanowanie intymności. Termin wykonania prac zależny jest 
od daty przekazania środków z jednostki nadrzędnej.

2. Rozdzielenie złączonych podestów do spania

Proponowana podczas wizytacji zmiana położenia podestów do spania została zaplanowana do 
wykonania w najbliższym czasie w ramach remontu PdOZ. Termin wykonania prac zależny jest od 
daty przekazania środków z jednostki nadrzędnej. Na chwilę obecną zapewnienie osadzonym 
prywatności realizowane jest dzięki umieszczaniu osadzonych w oddzielnych pokojach.

3. Wyodrębnienie depozytów dla chorych zakaźnie
W pomieszczeniach wyodrębniono pomieszczenie do przechowywania depozytów osób chorych 
zakaźnie - znajduje się ono w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się „magazyn depozytów 
brudnych".
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4. Uzupełnienie brakujących kopii regulaminów w pokojach dla osób zatrzymanych
Czynność ta jest obowiązkiem policjantów pełniących służbę w PdOZ. Zagadnienie to podlega 
ciągłemu nadzorowi ze strony kierownictwa i do tej pory nie ujawniono przypadków braków kopii 
regulaminów w pokojach.

5. Wyposażenie PdOZ w aktualną wersję regulaminu w języku hiszpańskim
Aktualna wersja regulaminu w języku hiszpańskim została umieszczona w PdOZ bezpośrednio po 
wizycie przedstawicieli KMP.

6. Zorganizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
radzenia sobie ze stresem, umiejętności interpersonalnych itp.

Szkolenia w zakresie wskazanym przez KMP zostały uwzględnione w planie doskonalenia 
zawodowego funkcjonariuszy KPP w Kluczborku. Spotkania z policyjnym psychologiem zwiększają 
poziom umiejętności pracy z trudnymi osobami, pomagają też policjantom w nabywaniu 
umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją.

7. Wyposażenie PdOZ w biustonosze jednorazowe

Zakupiono jednorazowe staniki i wydawane są one nieodpłatnie osadzanym kobietom.
8. Respektowanie § 1 pkt 1 regulaminu

Osadzeni potwierdzają zapoznanie się z regulaminem (także z informacją o zainstalowanym 
monitoringu wizyjnym pomieszczeń) składając podpis na druku oświadczenia, dołączanym do 
protokołu zatrzymania. Regulamin wydawany jest zatrzymanym do pokoi. Każdy osadzony 
otrzymuje dó podpisania oddzielny druk, policjant jedynie wpisuje na zbiorczy rejestr informację 
o zapoznaniu zatrzymanego z regulaminem. Takie rozwiązanie przyjęto w chwili powstania 
obowiązku pisemnego potwierdzania zapoznania się z regulaminem. Samodzielne wpisywanie się 
przez osadzonego na listę osób zapoznanych z regulaminem skutkowałoby nieuprawnionym 
udzieleniem im informacji o innych osobach zatrzymanych w pomieszczeniach. Byłoby to niecelowe, 
szczególnie w przypadkach osadzania kilku osób do tych samych postępowań.

9. Dokonywanie adnotacji przez funkcjonariuszy wypełniających protokół zatrzymania, 
w przypadkach, gdy zatrzymany odmówi złożenia swojego podpisu
Policjanci każdorazowo odnotowują fakt odmowy złożenia podpisu na protokole zatrzymania, nie 
odnotowano przypadku braku adnotacji o odmowie złożenia podpisu przez zatrzymanego 
nieopatrzonej podpisem funkcjonariusza.

10. Odnotowywanie w protokołach zatrzymania prośby o powiadomienie osoby bliskiej oraz 
informacji o jej realizacji, podobnie w przypadku prośby o kontakt z adwokatem
Informacje o realizacji praw zatrzymanych, w szczególności do powiadomienia adwokata lub 
wskazanych osób o zatrzymaniu, umieszczane są w protokołach zatrzymania. Informacja taka 
zawiera także godzinę poinformowania oraz podpis policjanta realizującego taką czynność.

11. Dołączanie do protokołów zatrzymania pouczenia o prawach osoby zatrzymanej
Policjanci dołączają do protokołów zatrzymania pouczenia o prawach osoby zatrzymanej według 
stosownego wzoru, jeden egzemplarz zatrzymany otrzymuje do pokoju.
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12. Odnotowywanie wszystkich rzeczy oddanych do depozytu
Po przekazaniu wniosków z wizyty przedstawicieli KMP funkcjonariusze pełniący służbę wpisują na 
kwity depozytowe wszystkie przedmioty przekazywane do depozytu, włącznie z obuwiem.

13. Uzupełnienie wykazów adwokatów o radców prawnych
Wykaz radców prawnych wykonujących zawód w okręgu sądowym został dołączony do wykazu 
adwokatów, przekazywany jest osadzonym w PdOZdo pokojów, lista radców umieszczona jest także 
w poczekalni PdOZ.

14. Zapewnienie odpowiedniego działania rejestratora monitoringu
Rejestrator nagrań zostanie wymieniony niezwłocznie po uzyskaniu na ten cel środków z jednostki 
nadrzędnej. Na chwilę obecną jest sprawny i wskazuje czas rzeczywisty.

15. Zwrócenie uwagi lekarzom na konieczność pełnego odnotowywania przeprowadzonych 
interwencji, w tym godziny i wieku osób badanych
Polecenie to jest na bieżąco realizowane pomimo braku podległości służbowej lekarzy 
wykonujących wpisy w Książce wizyt lekarskich.

16. Wyposażenie izby w parawan, umożliwiający wykonywanie badania osoby w niej umieszczonej 
z poszanowaniem prawa do prywatności i tajemnicy lekarskiej
W pomieszczeniach planuje się umieszczenie parawanu, który będzie wykorzystywany podczas 
badań lekarskich osób umieszczonych w PdOZ. Termin zakupu zależny jest od daty przekazania 
środków z jednostki nadrzędnej.

17. Udzielenie wyjaśnień, jak będą realizowane uprawnienia zatrzymanych do samodzielnego 
poruszania się i korzystania z urządzeń sanitarnych do czasu wykonania niezbędnych prac we 
wskazanym wyżej okresie
Osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z urządzeń sanitarnych na takich samych 
zasadach jak pozostali osadzeni. Funkcjonariusze pełniący służby ochronne zostali poinstruowani 
jak asystować takim osobom przy korzystaniu z urządzeń sanitarnych. Takie rozwiązanie będzie 
funkcjonowało do czasu zakończenia inwestycji w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością.

Część zaleceń wykonano jedynie przypominając policjantom o obowiązujących regulacjach 
prawnych. Zalecenia wymagające do realizacji wkładu finansowego zostaną wykonane niezwłocznie po 
uzyskaniu stosownych środków z jednostki nadrzędnej.

Wyk, w 2 egz. MŁ 

1 egz. adresat 

1 egz. a/a

46-200 Kluczbork tel- 77 417 03-06 (lub -03), tel. resort 86 252-06 (lub -03) mariusz.luszczynski@op.policja.gov.pl
ul. Katowicka 14 fax 77 417 03 46, fax resort 86 25 346 http://kluczbork.policja.gov.pl

mailto:mariusz.luszczynski@op.policja.gov.pl
http://kluczbork.policja.gov.pl


KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 

| W  OPOLU

C .V I.E .09 10 .1 .2 016 .ID

O p o le , lipca

M B B S *

m

Pan
Wojciech Sadownik 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma KMP.570.21.2015.WS dot. realizacji zaleceń wynikających 

z przeprowadzonej wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku uprzejmie informuję, iż celem 

zapewnienia warunków umożliwiających skorzystanie z natrysku z poszanowaniem 

intymności wykonano podwyższenie drzwi salonikowych w umywalni. Rozdzielenie 

złączonych podestów do spania w 4 pomieszczeniach jest niemożliwe do realizacji z uwagi na 

ich konstrukcję, takie działanie spowodowałoby zniszczenie podestów. Stanowią one jeden 

monolit i na stałe przymocowane są do podłogi. Wiązałoby to się z koniecznością wykonania 

nowych miejsc do spania zgodnych z obowiązującymi przepisami. W  celu zapewnienia 

osobom zatrzymanym poczucia prywatności praktykowana jest zasada umieszczania 1 osoby 

w celi.

Jednocześnie informuję, że wyposażono PdOZ w biustonosze jednorazowe, 

przeprowadzono naprawę rejestratora monitorującego całodobowo pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych oraz zakupiono parawan umożliwiający wykonanie badania osoby zatrzymanej 

z poszanowaniem prawa do prywatności i tajemnicy lekarskiej.
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