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W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 4 września 2014 roku, 

L.dz. KMP.570.30.2014,MMo Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich 

w pomieszczeniach dla Osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz zawartych w nim uwag i zaleceń informuję 

co następuje:

1. W związku z  wątpliwościami zawartymi w pkt, 2 Raportu dotyczącymi niejasności co do okresu 
pomiędzy zatrzymaniem, a osadzeniem dwóch zatrzymanych osób w PDOZ KPP w Namysłowie 

ustalono następujący stan faktyczny: Ad. 1» W dniu 14 marca 2014 roku o godz. 9 °°, 

funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie 

wykonując czynności służbowe w trybie art 308 k.p.k, do sprawy posiadania środków 

odurzających w postaci marihuany oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, 

zatrzymali na podstawie art. 244 §1 kJk. Zgodnie z dyspozycją art. 143 §2

k.p.k. sporządzili z tej czynności protokół zatrzymania osoby, w treści którego podali 

podstawę prawną i faktyczną zatrzymania wymienionego. Z uwagi na fakt, że czynności w tej 

sprawie zainicjowane zostały już w dniu 13 marca 2014 r,, po czynności zatrzymania i 

sporządzenia stosownego protokołu funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego niezwłocznie 

przystąpili do wykonywania z zatrzymanym czynności procesowych w przedmiotowej 

sprawie w postaci przesłuchania w charakterze świadka i konfrontacji. Należy nadmienić, że 

przedmiotowe czynności były realizowane w pomieszczeniach służbowych zajmowanych 

przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, w związku z czym był on w sposób ciągły 

dozorowany przez wymienionych funkcjonariuszy i nie istniała potrzeba umieszczenia



zatrzymanego w pomieszczeniu przejściowym, jak również Pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia tutejszej jednostki, Z posiadanych 

materiałów procesowych wynika, że czynności procesowe zakończono z zatrzymanym w dniu 

14 marca 2014 r, o godz, 13 30, jednakże z uwagi na wielopodmiotowy i wielowątkowy 

charakter sprawy, w dalszym ciągu trwały czynności pozaprocesowe z  zatrzymanym, 

realizowane w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kryminalnego. Po zakończeniu 

wymienionych czynności, zatrzymany został przekazany służbie dyżurnej» celem osadzenia w 

Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie zgodnie z decyzją Prokuratora przebywał do 

dnia 15 marca 2014 r.

Ad. 2, W dniu 22 maja 2014 roku o godz, 9 50, funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wykonując czynności służbowe 

do zgłoszenia dotyczącego zaboru w celu przywłaszczenia roweru o wartości 500 złotych, 

zatrzymali na podstawie art. 244 §1 k.L osobę podejrzaną o dokonanie tego przestępstwa - 

„ Zgodnie z dyspozycją art. 143 §2 k.p.k. sporządzili z tej czynności 

protokół zatrzymania osoby, w treści którego podali podstawę prawną i faktyczną 

zatrzymania wymienionego ~ sporządzanie protokołu zakończono o godz, 10 45. Z uwagi na 

fakt, że funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego posiadali informacje, że zatrzymany mógł 

również dokonać innych przestępstw, niezwłocznie po zatrzymaniu i sporządzeniu 

dokumentacji, przystąpili do wykonywania z  zatrzymanym w zajmowanych pomieszczeniach 

służbowych czynności pozaprocesowych -  rozpylania. Po wykonaniu tychże czynności
1 K 9przystąpiono do czynności przedstawienia zarzutu wymienionemu -  godz, 12 . W trakcie 

czynności przesłuchania w charakterze podejrzanego zatrzymany przyznał się do szeregu 

innych przestępstw przeciwko mieniu dokonanych na terenie Namysłowa, a samą czynność 

zakończono w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 16 10. Po zakończeniu czynności przesłuchania, 

zatrzymany został przekazany służbie dyżurnej, celem osadzenia w Pomieszczeniu dla osób 

zatrzymanych. W związku z tym, że wystąpiła potrzeba wykonania z zatrzymanym 

dodatkowych czynności procesowych w postaci eksperymentu procesowego i uzupełnienia 

zarzutów, dalsze czynności kontynuowano w dniu 23 maja 2013 r. Należy nadmienić, że 

czynności wykonywane do chwili osadzenia zatrzymanego w Pomieszczeniu dla osób 

zatrzymanych były realizowane w pomieszczeniach służbowych zajmowanych przez 

funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, w związku z czym zatrzymany był w sposób ciągły 

dozorowany przez funkcjonariuszy tego wydziału.

Odnosząc się do wielkości okien znajdujących się w pokojach nr 1, 2 i 3 PDOZ -  

KPP w Namysłowie należy stwierdzić, że nie spełniają one norm przewidzianych w § 8 ust. 1



pkt 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Jednocześnie zaznaczamy, 

że w przedmiotowej sprawie skierowano pismo do Wydziału Zaopatrzenia KWP Opole w 

celu zamontowania okien spełniających wymogi przytoczonego powyżej przepisu.

Chciałbym nadmienić, że nie jest regułą stosowaną w naszej jednostce odbieranie 

odzieży i obuwia osobom zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia. Takie 

przypadki są sporadyczne i wynikają z faktu, że odbierana odzież lub obuwie posiadają 

przedmioty niebezpieczne zamontowane na stałe, które mogą stwarzać zagrożenie dla osoby 

osadzanej w pokoju / są to np, sznurki, klamry, łańcuszki i tp j  Nadmieniam, że w takich 

przypadkach za każdym razem osobie, której odbierane są poszczególne elementy odzieży 

wydawana jest odzież zastępcza. Zaznaczam jednak, że zdarzają się przypadki, iż osoba 

zatrzymana po odebraniu jej odzieży posiadającej elementy niebezpieczne nie chce przyjąć od 

profosa odzieży zastępczej. W tej kwestii wydano polecenie aby przypadki odmowy przyjęcia 

odzieży zastępczej były odnotowywane w książce przebiegu służby w PDOZ»

Jeżeli chodzi o ujawniony przypadek braku odnotowania w kwicie depozytowym 

dokonania zakupów dla zatrzymanego w dniu 23 maja 2014 roku to była to sytuacja 

incydentalna, która została wyjaśniona z osobą pełniącą wówczas służbę profosa w PDOZ. W 

przedmiotowej sprawie osoba pełniąca służbę w PDOZ postąpiła zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, jednak jej uchybienie polegało na braku dokonania stosownego wpisu w kwicie 

depozytowym, które powinno zostać podpisane przez osobę zatrzymaną. Z funkcj onariuszem 

została przeprowadzona rozmowa instruktażowa. Natomiast kierownictwo jednostki czyni 

starania aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych uchybień w tym zakresie.

2. Odnosząc się do prac remontowych w pomieszczeniu profosa Izby informujemy, 

że wystąpiliśmy do Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu o zamontowanie podglądu 

monitoringu.

3. Kierownictwo KPP w Namysłowie czyni starania mające na celu zwiększenia obsady 

funkcjonariuszy pełniących służbę w PDOZ, jednak jest to w dużej mierze uzależnione od 

ilości etatów danej jednostki, a także ilości wakatów jakie jednostka w danej chwili posiada. 

Niemniej jednak wydano polecenia policjantom pełniącym służbę w PDOZ, aby 

w przypadkach „natłoku”, „dublowania’1 się wezwań lub realizacji innych uprawnień osób 

osadzonych wzywali do pomocy, za pośrednictwem dyżurnego KPP innych policjantów. 

Takie postępowanie pozwoli uniknąć niepożądanych zdarzeń oraz realizację przysługujących 

uprawnień osobom osadzonym. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie doraźne, ale 

póki KPP w Namysłowie nie zostanie wzmocnione etatowo nie będziemy mogli systemowo



rozwiązać tego problemu, Uważam jednak, że przyjęty przez nas system pozwoli w pełni 

spełnić gwarantowane przepisami prawa uprawnienia osób osadzonych w PDOZ 

z jednoczesną dbałością o ich bezpieczeństwo oraz pełniących tam służbę policjantów,

4. Zastosowano się do uwag w zakresie zaprzestania rozbierania osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych poddawanych sprawdzeniu wydając polecenia policjantom pełniącym 

służbę w PDOZ aby sprawdzenia osób pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych 

oraz przedmiotów wartościowych były dokonywane za pomocą posiadanego na wyposażeniu 

wykrywacza metalu oraz w formie manualnej poprzez „ręczne” sprawdzenie schowków 

i kieszeni znajdujących się w odzieży , Jednocześnie mąjąc na względzie bezpieczeństwo 

osób osadzonych oraz policjantów pełniących służbę w PDOZ, zwracamy się z prośbą o 

wystąpienie do właściwych organów o zmianę przepisów prawa i zwiększenie w tym 

względzie uprawnień Policji do „dokładnego” sprawdzenia osoby przyjmowanej do PDOZ, 

aby nie doszło do pożądanych zdarzeń.

5. Wydano również stosowne polecenia , aby badania medyczne były prowadzone za 

parawanem / wystąpiono o zakup do Wydziału Zaopatrzenia KWP Opole/ bądź w 

pomieszczeniu niemonitorowanym w Izbie dyżurnej profosa, podczas nieobecności 

funkcjonariusza chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.

6. Zaplanowano dla funkcjonariuszy realizujących służby ochronne w PDOZ cykl szkoleń, 

w zakresie: pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem, umiejętności interpersonalnych, 

/ przy wykorzystaniu pracowników KWP Opole/ które będą systematycznie realizowane.

7. Uzupełniono brakujący tekst Regulaminu w pokoju nr 1.

8. Odzież i obuwie zastępcze wydawane są osobom zatrzymanym lub doprowadzonym w 

celu wytrzeźwienia zgodnie z § 9 pkt 2 Regulaminu,

9. Zgodnie z wytycznymi osób realizujących wizytację oraz realizując przepisy § 9 pkt. 6 

Regulaminu osobom zatrzymanym lub doprowadzanym do wytrzeźwienia podczas ciszy 

nocnej lub w uzasadnionych przypadkach w innej porze dziennej osobie udostępnia się do 

indywidualnego użytkowania materac, podgłówek, koc wraz z pościelą.

10. W celu realizacji uwag ujętych w tym punkcie dotyczących wyznaczenia odrębnego 

pomieszczenia na magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz 

bielizny pościelowej skierowano pismo do Wydziału Zaopatrzenia KWP Opole.

1L Osoby korzystające z sanitariatów mają zapewnioną intymność, gdyż sanitariaty nie są 

monitorowane, a zarówno toaleta /która znajduje się za drewnianym parawanem/ jak 

i prysznic z murowanymi ścianami bocznymi są nie widoczne dla profosa.

12. Wytyczne dotyczące wyposażenia PDOZ w poduszki,/ podgłówki oraz ręczniki



papierowe zostały zrealizowane.

13. Po raz kolejny przeszkolono osoby pełniące służbę w PDOZ w celu rzeczowego 

i merytorycznego sposobu opisywania rzeczy oddawanych przez zatrzymanych do depozytu 

z uwzględnieniem ich cech szczególnych.

14. Przy zapoznawaniu zatrzymanego z regulaminem Izby każdorazowo wpisywana jest 

data i godzina zapoznania osoby,

15. Uczulono osoby pełniące służbę ochronną w PDOZ aby przypominali każdorazowo 

lekarzom o konieczności rzetelnego dokonywania wpisów w książce wizyt lekarskich.

16. Wystąpiono z pismem do Wydziału Zaopatrzenia KWP Opole celem dostosowania 

PDOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komendant Pov iatowy Policji
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.30.2014.MMo

Pani
insp. Irena Doroszkiewicz 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Opolu 
ul. Korfantego 2 
45-077 Opole

W nawiązaniu do pisma Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie z dnia 26 września

2014 roku, dotyczącego realizacji zaleceń przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji po 

wizytacji PdOZ przy KPP w Namysłowie, w którym zaznaczył on, iż do Wydziału Zaopatrzenia 

KWP Opole kierowano pisma, w których sygnalizowany był problem braku okien spełniających 

wymogi § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 

czerwca 2012 roku w sprawne pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń 

przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i 

izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 

r. poz. 638), proszę o informację, czy środki na ten cel zostały przeznaczone. Ze wskazanego wyżej 

pisma wynika także, iż Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie wystąpił z wnioskiem o 

zamontowanie monitoringu w pomieszczeniu profosa. Skierował też prośbę o wparcie w realizacji 

zalecenia przedstawicieli KMP, dotyczącego wyznaczenia odrębnego pomieszczenia na magazyn 

do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej, jak również 

dostosowania Izby do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W związku z tym, zwracam się do Pani 

z prośbą o informację, czy wymienione przeze mnie inwestycje znalazły odzwierciedlenie w planie 

budżetowym na 2015 rok.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 31 marca 2015 roku, powołując się na 

numer pisma KMP.570.30.2014.MMo. y

Małgorzata Molak 

Radca

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

lei. ccnir. (/Mt 22) 55 17 700 
infolinia obywatelska 800 676 676 

hiuror/ee/n iLva.brpo.gov.pl 
www.rpo.aiv.pl

http://www.rpo.gov.pi
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PANI *

MAŁGORZATA MOLAK 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo" KMP.570,30.2014,MMo w sprawie realizacji zaleceń przedstawicieli 

Krajowego Median izm u Prewencji sformułowanych po wizytacji PdOZ przy KPP w Namysłowie uprzejmie 

informuję, iż w planie na ten rok budżetowy częściowo ujęte zostały prace zmierzające do dostosowania 

pomieszczeń do wymogów obowiązujących przepisów,

Na dzień dzisiejszy zrealizowano już postulat montaż monitoringu w pomieszczeniu profosa oraz 

przeanalizowano ponownie organizację PdOZ i całej jednostki pod kątem wyodrębnienia magazynu« 

depozytu rzeczy osób zatrzymanych jak też magazynu bielizny pościelowej. Wytypowane pomieszczenia 

zostaną wyremontowane i właściwie doposażone w ¡1 kw, b.r.

Ponadto informuję, iż KWP w Opolu posiada dokumentację budowlaną (wraz z pozwoleniem na 

budowę) na termomodernizację obiektu Komendy Powiatowej. W budżecie trwającego roku posiadamy 

środki na ten cel. Analiza przeprowadzona przez służby remontowe wskazała, iż w celach nr 2 i 3 istnieje 

możliwość wstawienia większego okna, gdyż obecne otwory okienne nie wymagają powiększenia. W celi nr 

1 istnieje możliwość zaprojektowania nowego otworu okiennego wraz z nowym oknem i okratowaniem. 

Prace te możliwe są w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, co deklarujemy 

przeprowadzić. Jednocześnie wnoszę o potraktowanie tej deklaracji jako intencyjnej, gdyż ostateczny wynik 

tych prób zależeć będzie przede wszystkim, od uzgodnień, które wymagane będą po przeprojektowaniu, z 

osobą piastującą stanowisko do ochrony zabytków. Omawiana siedziba jednostki leży bowiem w strefie 

ochrony konserwatorskiej, gdzie akceptacji wymaga nie tylko kolorystyka obiektu, technologia wykonania 

termorenowacji, ale także wszelkie zmiany architektoniczne.



W zakresie dostosowania kompleksu PdOZ dla osób niepełnosprawnych uprzejmie informuję, iż  

mąjąc na uwadze możliwości techniczne w przedmiotowym obiekcie prace dostosowawcze musiałyby 

dotyczyć nie tylko Izby, jak też rozciągnąć się na większą część jednostki (należy rozważyć ścieżkę 

poruszania się osoby niepełnosprawnej po jednostce; w tym takie elementy jak szerokości drzvyi, klatek 

schodowych, pokonywanie schodów). Obecnie prace na taką skalę (przebudowy obiektu) nie są planowane.

Jednakże pragnę zaznaczyć, iż Policja jako służba publiczna nastawiona jest na taki sposób działania 

i organizację, który maksymalizuje jej przydatność i dostępność dla obywateli, w tym obywateli 

z niepełnosprawnością. Obowiązujące przepisy budowlane nie wskazują sposobu dostosowania jednostek 

użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Obiekty Policji realizują taki postulat poprzez 

dostosowanie tzw, strefy ogólnodostępnej (m.in. wejścia, sanitariatów, pokoju przyjęć interesanta). Obecne 

jednostki Komend Powiatowych w znacznej większości mają siedziby w obiektach przystosowanych a nie 

wybudowanych specjalnie na potrzeby Policji. Fakt ten znacznie utrudnia pełne i wielokrotne przebudowy 

i adaptacje budynków, w zależności od zmieniających się uwarunkowań.

Liczę na pozytywny odbiór powziętych przez nas działań oraz przedstawionych alternatyw.

ł
ZASi ifn  A KOMENlmNTA
Wojewódzkiego Pol \twfN Opolu

msp Ihs-gnww B&jttiSTOCKf

1. Adresat

2. a/u
A

Dodatkowo wyslrttio faksem do adresata oraz KPP Namysłów
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.30.2014.MMo
Pan
insp. Z bigniew  B iałostocki 
Z astępca K om endanta  
W ojew ódzkiego P olicji w  Opolu  
ul. K orfantego 2 
45-077 O pole

i-J i/v c-j

W odpow iedzi na pism o z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu do BRPO 4 kwietnia

2015 r.) uprzejm ie dziękuję za udzielenie informacji w zakresie inwestycji planowanych w 
Pom ieszczeniach dla osób zatrzym anych lud doprowadzonych w celu wytrzeźw ienia (dalej: 
PdOZ, pom ieszczenia) przy Komendzie Powiatowej Policji w Nam ysłow ie (dalej: 
komenda).

Zgodnie z przekazaną przez Pana inform acją w II kwartale 2015 r. miały zostać 
wyrem ontow ane i w łaściw ie doposażone pom ieszczenia wytypowane na magazyn depozytu 
rzeczy osób zatrzym anych jak  też magazyn bielizny pościelowej. W związku z tym proszę o 
informację, czy założenia zostały zrealizowane.

Proszę także o przedstaw ienie postępu prac w zakresie term om odernizacji komendy 

oraz dokonanej przy okazji tej inwestycji, wym iany okien, zgodnie z uwagam i zawartymi w 

raporcie przedstaw icieli KM P z wizytacji PdOZ w Namysłowie.

Zgodnie z pism em  Zastępcy Kom enda G łównego Policji przesłanym  do Zastępcy 
Rzecznika Praw O bywatelskich w dniu 27 października 2015 r., w  odpowiedzi na 

wystąpienie z dnia 13 października 2015 r., w każdym garnizonie policji została 

w yznaczona co najmniej jedna kom enda lub komisariat, w których PdOZ zostaną 
dostosow ane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pod Kom endę W ojewódzką Policji w 
Opolu podlega K om enda M iejska Policji w Opolu oraz Kom enda Powiatowa Policji w 
Krapkowicach, w  których inwestycje we w skazanym  obszarze zostaną przeprowadzone w 

latach 2016-2019. W związku z tym, że w Pańskim garnizonie zostały wytypowane inne 
kom endy niż K om enda Powiatowa Policji w N am ysłowie, przedstaw iciele KM P odstępują 

od zalecenia dostosow ania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Podkreślenia jednak 
wymaga, że do w skazanego przez Zastępcę Kom enda Głównego Policji term inu, osoby

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
ai. Solidarności 77
00-090 \Varszinva

T e !,  ecu Ir. (>48 22 i 55 i 7 700 
Infolinia obywaietaka ® 0  676 676 

hiurt«ee./nika:i® brpo.gov.pi
wfl*v,rpsfc«ov.p!

http://www.rpo.gov.pl


zatrzym ane z niepełnospraw nością lub m ające problem  w poruszaniu się, nie będą miały 

zapew nionych odpowiednich warunków  pobytu w pom ieszczeniach. W związku z 
pow yższym , problem  dostosowania kom end w om awianym  zakresie pozostaje w dalszym 
zainteresow aniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

U przejm ie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 31 stycznia 2016 r., powołując się 
na num er pism a K M P.570.30.2014.M Mo.

p  O ^  W  Ci U--\
Małgorzata Molak 

H  Oo uti. v-
^ Radca
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570J0.2014.MMo
Pan
insp. Zbigniew Białostocki 
Zastępca Kom endanta 
W ojewódzkiego Policji w Opolu 
ul. Korfantego 2 
45-077 Opole

W związku z brakiem odpowiedzi na pism o z dnia 22 grudnia 2015 r. uprzejmie 

proszę o odniesienie się do zawartych w  nim pytań dotyczących prac remontowych, 

przeprowadzonych w  PdOZ w N am ysłow ie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 30 kwietnia 2016 r.. powołując się na numer 

sprawy K M P.570.30.2014.M M o.

p O w O -i C\. ca* ^
Małgorzata Molak

Ho LO-lc_

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 7?
00-090 Warszawa
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http://www.rpo.gov
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RPW/25115/2016 P 
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Opole, dnia 18.04.2016 r.
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PRAWOBYWATELSK
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MAŁGORZATA MOLAK 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo znak: KMP.570.30.2014.MMo z dnia 30.03.2016 r. 

informuję, iż podczas prac termomodemizacyjnych obiektu Komendy Powiatowej Policji 

w Namysłowie dokonano w pomieszczeniach PdOZ wstawienia większych okien. Odnośnie 

wyremontowania i właściwego doposażenia wytypowanych pomieszczeń na magazyn 

depozytu rzeczy osób zatrzymanych jak też magazynu bielizny pościelowej informuję, iż 

w chwili obecnej na obiekcie KPP Namysłów prowadzone są prace remontowe w ramach 

których ww, pomieszczenia zostaną wyremontowane i doposażone. Przewidywany termin 

zakończenia prac określa się na miesiąc maj 2016.

Dostosowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z pismem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowego Mechanizmu Prewencji znak: KMP.570.30.2014.MMo z dnia 22.12.2015 r. 

planowane jest w PdOZ KMP Opole i KPP Krapkowice w ramach remontów i inwestycji 

przewidywanych do realizacji na lata 2016-2020.

ZASTĘPCA KOMEND, 
Wojewódzkiego Policji

insp. Zbigniew BI.

W ykonano w  2 egz.: 
Egz. nr 1 -  adresat, 
Egz. nr 2 -  aa/OA

Komenda Wojewódzka Policji w  Opolu 
45-077 Opole 
ul. Korfantego 2

tel. 77 422 21 07, tel. resort 8 6 1 2 1 0 7  
fax 77 422 33 13, fax resort 861 33 13

komendant3@op.policja.gov.pl
www.opolska.policja.gov.pl

mailto:komendant3@op.policja.gov.pl
http://www.opolska.policja.gov.pl
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Krajowy Mechanizm Prewencji 

KMP.570.30.2014.MMo
Pan
insp. Z bign iew  B iałostocki 
Z astępca K om endanta  
W ojew ódzkiego  Policji w  O polu  
ul. K orfantego 2 
45-077 O pole

O- i-«' ts\ <̂j ICO

W odpowiedzi na pism o z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu do BRPO 25 

kwietnia 2016 r.) uprzejm ie proszę o informację, czy dokonane zostały prace nad 
w yrem ontow aniem  i w łaściwym  doposażeniem  w ytypowanych pom ieszczeń na magazyn 

depozytu rzeczy osób zatrzym anych jak  też m agazynu bielizny pościelowe, których termin 
zakończenia w skazał Pan na maj 2016 r.

U przejm ie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 30 czerwca 2016 r. powołując się 
na num er sprawy K M P.570.30.2014.MMo.

f* l ,̂<x  % (2 ut-i

Małgorzata Molak
M. f / J w O /o -  A-o m  \,

* Racica

R.uiro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
OO-tWO Warszawa

Tel. ecnlr . (■48 2 2 ) 5 5  17 
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Opole, dnia 20.06.2016 r.
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BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

WPL 2016 - 06-  2 7
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MAŁGORZATA MOLAK 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo znak: KMP.570.30.2014.MMo z dnia 31.05.2016 r. 

informuję, iż z dniem 14.06.2016 r. zakończone zostały prace remontowe pomieszczeń PdOZ 

w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w wyniku których utworzono 

pomieszczenie na pościel i bieliznę brudną (brudnik) oraz pomieszczenie na pościel i bieliznę 

czystą. Dodatkowo w pomieszczeniu profosa zadysponowano szafę metalową do 

przechowywania rzeczy osób zatrzymanych (depozyt).

Z \ S i  V'<  A KOMF.NM fA 
Woiewodzkiego Policji '/ /  Olu

map. Zbigniew BIAtJ ~>CKI

W ykonano w 2 egz.: 
Egz. nr 1 -  adresat, 
E gz. nr 2 -  aa/O A

Komenda W ojewódzka Policji w  Opolu 
4 5 -0 7 7  Opole 
ul. Korfantego 2

tel. 77  422  21 07, tel. resort 861  21 07  
fax 77 422  33 13, fax resort 8 6 1  33 13

kom endant3@ op.policja.gov.pl
w w w .opolska.policia.gov.pl

mailto:komendant3@op.policja.gov.pl
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