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W nawiązaniu do pisma RPO-721984-VII-720.6/12/WS z dnia 10 kwietnia 2013 r. 
informuje, że zalecenia zawarte w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy 
Powiatowej Policji w Rykach zostały w większości zrealizowane. W PD O Z KPP w Rykach 
bezpośrednio po kontroli przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich umieszczono w 
PDOZ KPP w Rykach aktualne tłumaczenia tekstu Regulaminu PDOZ. wykazu instytucji stojących 
na straży praw człowieka oraz spis adwokatów wykonujących zawód w danym okręgu. 
Dokumentacja jest wypełniana rzetelnie. Uzupełniono też braki w wyposażeniu. W ydawane są 
zatrzymanym prześcieradła i poszwy, a przyjmowane depozyty są właściwie opisywane.

Nie zrealizowano zalecenia dotyczącego poddawania badaniom medycznym każdego 
zatrzymanego przed osadzeniem w PDOZ KPP w Rykach ze względu na sprzeczność tego 
zalecenia z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 roku 
w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, gdzie dokładnie wskazano w jakich 
przypadkach powinno się dokonywać badania osób zatrzymanych. Przewożenie na badania 
lekarskie każdej osoby zatrzymanej w PDOZ KPP w Rykach stanowiłoby naruszenie ich praw oraz 
generowałoby dodatkowe koszty. Ponadto policjanci zmuszeni by byli do spędzania w szpitaiu 
czasu z zatrzymanym zamiast wykonywać swoje ustawowe obowiązki i pełnić służbę „na ulicy” . 
Takie zalecenie stanowi nadinterpretację przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia.

Poza tym nie zrealizowano zaleceń, na które Komenda Powiatowa Policji w Rykach nie ma 
wpływu. Dotyczy to uwzględnienia w nowo budowanej komendzie potrzeby dostosowania 
sanitariatów PDOZ i przynajmniej jednego pokoju dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób 
starszych, które nie będą mogły samodzielnie poruszać się. Realizatorem budowy nowej komendy 
jest w całości Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi o 
przeprowadzenie szkoleń funkcjonariuszy pełniących służbą przy PDOZ z zakresu pomocy 
przedmedycznej i komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem. Komenda 
Powiatowa Policji w Rykach może wnioskować o przeprowadzenie szkolenia, ale nie posiadamy 
kadry mogącej przeprowadzić tego typu szkolenia. Mogą one być przeprowadzone w ramach 
doskonalenia zawodowego przez szkoły policyjne lub Komendę W ojewódzką Policji w Lublinie.

Jednocześnie informuję, że postępowanie przygotowawcze 
prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rykach w sprawie zaistniałego w dniu

r. w Puławach nieumyślnego spowodowania śmierci , tj. o czyn z art.
155 KK zostało zakończone w dniu r. wydaniem postanowienia o umorzeniu
śledztwa wobec niedopełnienia czynu (art. 17§ 1 pkt 1 kpk).
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W odpowiedzi na pismo znak RPO-721984-VII-72C).6/13/WS z dnia 10 kwietnia 

2013 r. informuję, że Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie w opracowywanym 
programie funkcjonalno-użytkowym dla nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji 
w Rykach,, przewidział dla zespołu PdOZ przystosowanie pomieszczenia sanitarnego 
i jednego pokoju dla osób zatrzymanych, w sposób umożliwiający dostęp do nich osób 
z niepełnosprawnością i osób starszych.

Nadmieniam, że nowa siedziba KPP w Rykach nie jest jeszcze budowana i znajduje 
się na etapie przygotowywania materiałów przetargu na wykonanie projektu 
i wybudowanie.

Odnosząc się do kwestii przeprowadzenia szkoleń funkcjonariuszy Policji pełniących 
służbę w PdOZ z zakresu pomocy przed medycznej oraz komunikacji interpersonalnej 
i radzenia sobie ze stresem, informuję, iż Sekcja Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr 
i Szkolenia KWP w Lublinie w porozumieniu z Sekcją Psychologów KWP w Lublinie może 
przeprowadzić szkolenie w przedmiotowym zakresie, po uprzednim zgłoszeniu przez 
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach potrzeby jego przeprowadzenia i uzgodnienia 
stosownego terminu.

Do pozostałych zaleceń zawartych w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z dnia 05 kwietnia 2013 r. odniósł się w swoim piśmie L. dz. N-RW-1505/13 z dnia 
29 kwietnia 2013 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach mł. insp. 
Dariusz Łubianka. Kopia przedmiotowego pisma w załączeniu.
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Uprzejmie dziękuje za przesłanie odpowiedzi na Raportu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu 

Wytrzeźwienia Komendy powiatowej Policji w Rykach. Jednocześnie pragnę 

poinformować, że zalecenia KMP nie opierają się jedynie na polskim prawodawstwie. 

Stosowne rekomendacje służyć mają także implementacji w polskich placówkach, w 

których przebywają osoby pozbawione wolności, standardów międzynarodowych 

wypracowanych m.in. przez: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, 

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 

Traktowaniu albo Karaniu, a także Podkomitet Organizacji Narodów Zjednoczonych do 

Spraw Prewencji Tortur.

Powyższe odnosi się do zalecenia związanego z badaniami medycznymi. Celem 

konsultacji lekarskiej osoby zatrzymanej jest wykluczenie istnienia przeciwwskazań 

zdrowotnych do osadzenia w PdOZ. Może to dotyczyć przypadłości zdrowotnych o których 

nie wie osoba zatrzymana i tym samym nie będzie zgłaszała potrzeby przeprowadzenia 

badania medycznego. Poddawanie badaniom wszystkich osób umieszczonych w Izbie może 

stanowić skuteczną gwarancję bezpieczeństwa osób zatrzymanych, ale także 

funkcjonariuszy Policji, którzy bez odpowiedniej wiedzy medycznej nie są w stanie 

jednoznacznie ocenić stanu zdrowia zatrzymanego i przeciwdziałać wystąpieniu zdarzenia



nadzwyczajnego odpowiednio wcześnie. W związku z powyższym Mechanizm zaleca 

przeprowadzanie badania wszystkich zatrzymanych bez względu na podstawę pozbawienia 

wolności. Z praktyką obejmowania wszystkich zatrzymanych obowiązkiem badań 

lekarskich przedstawiciele KMP spotkali się np. w PdOZ Komendy Powiatowej Policji w 

Brzozowie.

DYREKTOR ZESPOŁU 

1 Juetyfp, Róża Lewandowska
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Uprzejmie dziękuje za przesłanie odpowiedzi na Raportu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu 

Wytrzeźwienia Komendy powiatowej Policji w Rykach. Jednocześnie pragnę 

poinformować, że zalecenia KMP nie opierają się jedynie na polskim prawodawstwie. 

Stosowne rekomendacje służyć mają także implementacji w polskich placówkach, w 

których przebywają osoby pozbawione wolności, standardów międzynarodowych 

wypracowanych m.in. przez: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, 

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 

Traktowaniu albo Karaniu, a także Podkomitet Organizacji Narodów Zjednoczonych do 

Spraw Prewencji Tortur.

Powyższe odnosi się do zalecenia związanego z badaniami medycznymi. Celem 

konsultacji lekarskiej osoby zatrzymanej jest wykluczenie istnienia przeciwwskazań 

zdrowotnych do osadzenia w PdOZ. Może to dotyczyć przypadłości zdrowotnych o których 

nie wie osoba zatrzymana i tym samym nie będzie zgłaszała potrzeby przeprowadzenia 

badania medycznego. Poddawanie badaniom wszystkich osób umieszczonych w Izbie może 

stanowić skuteczną gwarancję bezpieczeństwa osób zatrzymanych, ale także 

funkcjonariuszy Policji, którzy bez odpowiedniej wiedzy medycznej nie są w stanie 

jednoznacznie ocenić stanu zdrowia zatrzymanego i przeciwdziałać wystąpieniu zdarzenia



nadzwyczajnego odpowiednio wcześnie. W związku z powyższym Mechanizm zaleca 

przeprowadzanie badania wszystkich zatrzymanych bez względu na podstawę pozbawienia 

wolności. Z praktyką obejmowania wszystkich zatrzymanych obowiązkiem badań 

lekarskich przedstawiciele KMP spotkali się np. w PdOZ Komendy Powiatowej Policji w 

Brzozowie.
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