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Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2014 r. l.dz. KMP.570.5.2014.MF 

w  sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego M echanizmu Prewencji z wizytacji 

Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia 

w Komendzie Powiatowej Policji w W ęgorzewie, informuję Panią Dyrektor, iż:

1. Odnośnie zaleceń zawartych w punkcie nr 1 - 2 przedmiotowego Raportu - aktualnie 

w trakcie odpraw do służby w PdOZ osoby dokonujące tych odpraw zwracają 

szczególną uwagę na realizację ww. zaleceń. Ponadto przedmiotowe zalecenia będą 

omówione w ramach szkolenia zawodowego, które zostanie zrealizowane w dniu 20 

lutego 2014 roku i obejmie funkcjonariuszy wykonujących czynności przy 

zatrzymaniu i doprowadzaniu osób oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ. 

N a ww. szkoleniu policjanci ponadto zostaną ponownie zapoznani z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie.

Powyższe działania objęły również realizację zaleceń zawartych w punktach 7 -  9 i 16 

przedmiotowego Raportu. W trakcie odpraw do służby funkcjonariusze pouczani są

0 obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz o konieczności dopilnowania, 

aby osoba wypełniająca dokumentację medyczną wykonywała to precyzyjnie wpisując datę

1 godzinę badania.
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Ponadto pouczono policjantów pełniących służbę w PdOZ o obowiązku opisywania 

przedmiotów umieszczonych w depozycie w sposób zindywidualizowany (np. marka telefonu 

oraz jego numer bez ingerencji w wewnętrzną część telefonu) oraz obowiązku wydawania 

pościeli wszystkim osobom umieszczonym w PdOZ, w przypadku odmowy wydania pościeli 

dokumentowania tego w książce przebiegu służby. Przedmiotowe zalecenia będą omówione 

także w ramach szkolenia zawodowego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 roku.

2. Odnośnie zaleceń zawartych w punkcie nr 3 dotyczącego zarzutu braku listy 

adwokatów, informuję, że ww. postulat nie znajduje oparcia w obowiązujących 

normach prawnych. Ponadto zasadnym wydaje się zastanowienie, jak  szeroki zakres 

dostępu do adwokatów powinna zawierać przedmiotowa lista. Najważniejszym 

jednak elementem wątpliwości w tym zakresie, jest odpowiedź na pytanie, czy 

udostępniając takie listy osobom umieszczonym w PdOZ, policjanci nie narażą się 

na zarzut braku bezstronności i sugerowania niejako, jedynie adwokatów 

z danej listy.

3. Wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka został uzupełniony w informacje 

na temat adresów i telefonów tych organizacji w dniu 8 lutego 2014 roku.

4. W dniu 12 lutego 2014 roku wyposażono PdOZ w tłumaczenia regulaminu na języki 

obce w formie papierowej. Ponadto w  każdej chwili istnieje możliwość pobrania 

dodatkowych egzemplarzy ze strony internetowej Komendy Głównej Policji.

5. Odnośnie zaleceń zawartych w punkcie nr 6 dotyczącego rozważenie zwiększenia 

liczby funkcjonariuszy podczas dyżuru, informuję, iż z informacji nadesłanej przez 

Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie wynika, że brak jest konieczności 

kierowania dodatkowych policjantów do pełnienia służby w PdOZ. Ponadto z uwagi 

na stan osobowy KPP w Węgorzewie na chwilę obecną brak jest możliwości 

zapewnienia większej liczby policjantów podczas służby w PdOZ.

6. W dniu 14 lutego o zaleceniach dotyczących poszerzenia oferty szkoleniowej dla 

funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ o systematyczne warsztaty i ćwiczenia 

praktyczne na temat pracy z trudnymi klientami, aby personel Izby wiedział jak 

pracować z trudnymi osobami bez wyrządzania im krzywdy, jak  udzielać pierwszej 

pomocy osobom w różnym stanie fizycznym czy psychicznym, jak  radzić sobie ze 

stresem i agresją etc.” KPP w Węgorzewie poinformowało Wydział Kadr 

i Szkolenia KWP w Olsztynie oraz Sekcję Psychologów KWP w Olsztynie.
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7. W zakresie zaleceń zawartych w punktach nr 11 -  14 informuję, że z uwagi na 

ograniczone możliwości finansowe przy planowaniu zadań remontowych na rok 

2014 zostanie uwzględnione zalecenie dotyczące wyposażenie pokoi w  PdOZ 

w oświetlenie nocne. Pozostałe zalecenia będą mogły być zrealizowane w momencie 

przeprowadzenia remontu ww. pomieszczeń.

8. W dniu 12 lutego 2014 roku wyposażono PdOZ w prasę będącą w posiadaniu KPP 

w Węgorzewie.

9. Odnośnie zalecenia nr 17 zawartego w przedmiotowym Raporcie, informuję Panią 

Dyrektor, iż z informacji nadesłanej przez Komendanta Powiatowego Policji 

w W ęgorzewie wynika, że dokonano rozpytania policjantów wykonujących 

czynności w związku z zatrzymaniem w dniu roku o godz.

wyraźnie oświadczył, że „nie będzie składał zażalenia za zasadność, legalność oraz 

prawidłowość zatrzymania, nie żąda powiadomienia o zatrzymaniu żadnej osoby 

najbliższej, nie ma adwokata” w pozycji oświadczenia osoby w związku 

z zatrzymaniem, zatrzymany oświadczył, że „ jest niewinny, to nie on przebił te 

opony”. Policjanci zapisali treść wypowiedzi w protokole zatrzymania, następnie 

zatrzymany odmówił podpisu oświadczając, że „nic nie będzie podpisywał” . 

Ustalono, iż policjanci zapisali w protokole treść wypowiedzi zatrzymanego.

Jednocześnie uprzejmie informuję Panią Dyrektor, że w dniu 28 stycznia 2014 roku 

do KPP w Węgorzewie został przekazany sprzęt do rejestrowania i zgrywania przebiegu 

służby w PdOZ, i od dnia 5 lutego ww. jednostka posiada możliwość nagrywania zapisów 

z monitoringu wizyjnego w  PdOZ.

Z wypowiedzi policjantów wynika, że zatrzymany 

po pouczeniu wymienionego o prawach, w trakcie swojej wypowiedzi

N
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B I U R O
R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H Warszawa, 20H "03 L I

Krajowy Mechanizm Prewencji 

KMP.570.5.2014.MF

Pan
nadinsp. Józef Gdański 
Komendant Wojewódzki Policji 
ul. Partyzantów 6/8 
10-950 Olsztyn

W nawiązaniu do pisma I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o sygn. 

Kn-648/305/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. odnoszącego się do zaleceń wydanych po wizytacji pomieszczeń 

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji 

w Węgorzewie, chciałabym w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż z radością przyjęłam do 

wiadomości, iż większość sformułowanych przez pracowników Mechanizmu zaleceń zostało 

zrealizowanych.

Jednocześnie mając na uwadze wyrażone w piśmie wątpliwości, chciałabym w tym miejscu wyjaśnić 

powstałe na tle treści Raportu powizytacyjnego niejasności.

Zalecenie sporządzenia listy adwokatów i udostępnienia jej zainteresowanym osobom 

umieszczonym w PdOZ stanowi standardowe zalecenie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

które formułowane jest we wszystkich wizytowanych jednostkach organizacyjnych Policji, w których osoby 

zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia nie mają dostępu do takiej listy. Opisywane zalecenie 

zostało sformułowane w innej podległej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jednostce, 

a mianowicie w Komendzie Powiatowej Policji w Morągu, gdzie Raport powizytacyjny został sporządzony 

pod numerem sprawy KMP.570.11.2014.MMo (dawny numer sprawy: RPO-742666-VII-720.6/13/MMo). 

Pragnę przypomnieć, iż zgodnie z Państwa odpowiedzią na wskazany Raport, lista adwokatów została 

sporządzona i jest udostępniania. Wydaje się wobec powyższego całkowicie niezrozumiały brak 

konsekwencji objawiający się tym, iż takie samo zalecenie sformułowane w innej podległej Państwu 

jednostce wzbudza aż tyle zastrzeżeń i nie wyrażają Państwo woli jego zrealizowania.

Przedstawiciele KMP każdorazowo przypominają znaczenie realizacji prawa do obrony jako jednego 

z fundamentalnych zasad rządzących przepisami postępowania karnego. Niezwykle doniosłe znaczenie ma 

realność tego prawa, materializująca się nie tylko w pouczeniach o przysługujących zatrzymanemu 

uprawnieniach, ale też praktyczne umożliwienie skorzystania z nich. Nie ulega wątpliwości, iż

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich rei. cenfr. (-<-48 22) 55 17 7®)
Al. Solidarności 77 Infolinia obywatelska 800 676 676
00-090 Warszawa biurorzecznika:&brpo.gov.pl
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w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia umieszczane są 

osoby, które bardzo często nie posiadają specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa, a jedyną szansą realizacji 

przysługującego im prawa do obrony jest kontakt z pełnomocnikiem. Jest on utrudniony w sytuacji, gdy nie 

wiedzą oni, do kogo mogą się zwrócić.

Wobec powyższego, nie można się zgodzić z zawartym w piśmie wnioskiem, iż przedstawienie listy 

adwokatów może narazić funkcjonariuszy Policji na zarzut braku bezstronności i sugerowania jedynie 

adwokatów z listy. Jednocześnie ponawiam zalecenie przedstawicieli KMP dotyczące sporządzenia listy 

adwokatów i udostępnienia jej zainteresowanym osobom umieszczonym w PdOZ.

Kolejna kwestia, która wymaga podniesienie, to realizacja zaleceń zawartych w pkt 11-14 Raportu 

powizytacyjnego. Przedstawiciele KMP formułując postulaty dotyczące zmian remontowych mają 

świadomość kosztów, jakie muszą zostać poniesione w związku z realizacją tego typu zaleceń. O ile można 

się zgodzić z wyjaśnieniem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, że natychmiastowe 

dostosowane pomieszczeń Izby do potrzeb osób z niepełnosprawnością jest trudne do przygotowania 

i ograniczenia finansowe mogą realnie odroczyć termin jego realizacji. Trudno jest jednak przyjąć do 

wiadomości, iż z powodu braku funduszy nie uda się w bieżącym roku przeprowadzić drobnych prac 

remontowych, w efekcie których węzeł sanitarny wyposażony zostanie w sprzęt ułatwiający osobom 

z niepełnosprawnościami korzystanie z niego (np. poręcze przy toaletach), a osobom korzystającym 

z pomieszczeń sanitarnych zapewni się poczucie intymności. W tym miejscu ponawiam zalecenie, zgodnie 

z którym należy zapewnić środki na dostosowanie węzła sanitarnego w ułatwienia pozwalające osobom 

z niepełnosprawnością na samodzielne korzystanie z niego oraz zorganizowanie pomieszczenia sanitarnego 

w Izbie w taki sposób, aby osoby korzystające z niego miały poczucie intymności.

W związku z przedstawionymi w tym piśmie wyjaśnieniami, bardzo proszę o ustosunkowanie się do 

niego w terminie miesiąca od daty jego otrzymania.
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ZAL / Krajowy Mechanizm Prewencji

W odpowiedzi na pismo KMP.570.5.2014.MF z dnia 25 lutego 2014 roku 
dot. ustosunkowania się do uwag zawartych w przesłanym wraz z ww. pismem Raportem 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Pomieszczeniach dla Osób 
Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji 
w Węgorzewie, poniżej przedkładam sposób realizacji uwag i zaleceń:

1. „Dokonywanie pouczenia o przysługujących prawach osób umieszczonych w Izbie zgodnie 
z § 1 ust. 3 oraz regulaminu” -  zalecenie zostało zrealizowane 20 lutego 2014 roku w ramach 
doskonalenia zawodowego policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Węgorzewie, pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 
i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz realizujących czynności przy zatrzymaniu 
i doprowadzaniu osób.
2. „Przestrzeganie przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie badań osób zatrzymanych 
przez Policję” - zalecenie zostało zrealizowane 20 lutego 2014 roku w ramach doskonalenia 
zawodowego policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Węgorzewie, pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia oraz realizujących czynności przy zatrzymaniu i doprowadzaniu osób.
3. „Sporządzenie listy adwokatów i udostępnienie jej zainteresowanym osobom umieszczonym 
PdOZ" -  po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji L.dz. EK -  5678/13 z dnia 22 listopada 2013 roku do Dyrektora Zespołu „Krajowego 
Mechanizmu Prewencji’ Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Justyny Róży Lewandowskiej 
zalecenie to pozostawiono bez dalszej realizacji.
4. „Uzupełnienie wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka w informację 
na temat adresów i telefonów tych organizacji” -  uzupełniono w dniu 8 lutego 2014 r.
5. .Wyposażenie Izby w tłumaczenia na języki obce regulaminu” -  w dniu 12 lutego 2014 roku 
wyposażono PdOZ w wersje papierowe tłumaczeń na języki obce. Ponadto w teczce znajdującej się 
w PdOZ umieszczono informację o możliwości pobrania dodatkowych egzemplarzy ze strony 
internetowej Komendy Głównej Policji.
6. „Rozważenie zwiększenia liczby funkcjonariuszy podczas dyżuru'' -  w trakcie analizy sposobu 
pełnienia służby w PdOZ przez policjantów uznano, że nie ma podstaw kierowania dodatkowych 
policjantów do pełnienia służby w pomieszczeniach.
7. .Rzetelne wypełnianie dokumentacji prowadzonej w Izbie" - zalecenie zostało zrealizowane 
20 lutego 2014 roku w ramach doskonalenia zawodowego policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, pełniących służbę w pomieszczeniach 
dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz realizujących czynności przy 
zatrzymaniu i doprowadzaniu osób. Ponadto wyznaczono policjanta z Zespołu Dyżurnych Stanowiska 
Kierowania do comiesięcznej analizy dokumentacji znajdującej się w PdOZ oraz każdorazowo 
sporządzona dokumentacja sprawdzana jest przez przełożonych policjantów
8. .Dopilnowanie, aby dokumentacja medyczna osób umieszczonych w Izbie była wypełniana 
precyzyjnie" - zalecenie zostało zrealizowane 20 lutego 2014 roku w ramach doskonalenia 
zawodowego policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Węgorzewie, pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia oraz realizujących czynności przy zatrzymaniu i doprowadzaniu osób.
9. .Dopilnowanie obowiązku opisywania przedmiotów umieszczonych w depozycie 
(np. telefonów komórkowych) w sposób zindywidualizowany, nie budzący wątpliwości" - zalecenie



zostało zrealizowane 20 lutego 2014 roku w ramach doskonalenia zawodowego policjantów Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, pełniących służbę 
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz 
realizujących czynności przy zatrzymaniu i doprowadzaniu osób.
10. „Poszerzenie oferty szkoleniowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w PDOZ 
o systematyczne warsztaty i ćwiczenia praktyczne na temat pracy z trudnymi klientami, 
aby personel Izby wiedział jak pracować z trudnymi osobami bez wyrządzania im krzywdy, 
jak udzielać pierwszej pomocy osobom w różnym stanie fizycznym czy psychicznym, 
jak radzić sobie ze stresem i agresją etc.” - doskonalenie zawodowe w przedmiotowym zakresie 
realizowane będzie na poziomie Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. 14 lutego 2014 roku 
zwrócono się pisemnie do Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
0 możliwość poszerzenia oferty o inne szkolenia. W  chwili obecnej wykonywane są czynności 
zmierzające do realizacji zalecenia ze strony KWP.
11. Zalecenia dotyczące punktów nr 11-14 przesłano w dniu 14 lutego 2014 roku do Wydziału 
Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Zalecenia w zakresie zapewnienie 
w pomieszczeniach PdOZ oświetlenia nocnego zostaną uwzględnione przy planowaniu i realizacji 
zadań remontowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pozostałe zalecenia zostaną 
zrealizowane w momencie przeprowadzania remontu pomieszczeń.
12. „Udostępnienie prasy osobom umieszczonym w Izbie” -  w dniu 12 lutego 2014 roku 
wyposażono PDOZ w prasę będącą w posiadaniu Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, 
zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji L. dz. EK -  5678/13 z dnia 22 listopada 2013 roku do Dyrektora Zespołu 
„Krajowego Mechanizmu Prewencji" Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Justyny Róży 
Lewandowskiej. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość zakupu prasy przez policjantów.
13. „Wydawanie pościeli wszystkim osobom umieszczonym w Izbie” -  na podstawie książki 
przebiegu służby ustalono, iż osobie umieszczonej w izbie, z którą przeprowadzili rozmowę 
przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji wydano po osadzeniu w pokoju nr 3 - dwa koce, 
materac, poduszkę, osoba odmówiła pobrania kapci i pościeli. Jednakże informuję, że w celu 
ponownego przypomnienia tych zasad zalecenie zostało zrealizowane 20 lutego 2014 roku 
w ramach doskonalenia zawodowego policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Węgorzewie, pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
1 doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz realizujących czynności przy zatrzymaniu 
i doprowadzaniu osób.

Przedstawiając wyjaśnienia, o których mowa w pkt 5 Raportu Krajowego Mechanizmu 
Prewencji informuję, iż dokonano rozpytania policjantów wykonujących czynności w związku 
z zatrzymaniem w dniu roku o godz. . Z wypowiedzi
policjantów wynika, że zatrzymany po pouczeniu go o prawach, wyraźnie oświadczył, że „nie będzie 
składał zażalenia za zasadność, legalność oraz prawidłowość zatrzymania, nie żąda powiadomienia
o zatrzymaniu żadnej osoby najbliższej, nie ma adwokata" w pozycji oświadczenia osoby w związku 
z zatrzymaniem, zatrzymany oświadczył, że jest niewinny, to nie on przebił te opony". Policjanci 
zapisali treść wypowiedzi w protokole zatrzymania, następnie zatrzymany odmówił podpisu 
oświadczając, że „nic nie będzie podpisywał". Ustalono, iż policjanci zapisali w protokole treść 
wypowiedzi zatrzymanego, nie stwierdzono aby wykonali czynności nieprawidłowo.

Wyk. A. Gajda w 2 egz. 
Egz nr J -  adresat,
E ff nr 2 -  a/a.

K O
Powiatowy
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.5.2014.MF

Pan
nadinsp. Józef Gdański 
Komendant W ojewódzki Policji w 
Olsztynie
ul. Partyzantów 6/8
10-521 Warszawa

fóxUA-£ tijO
Odnosząc się do treści pisma Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z 

dnia 17 lutego 2014 r. o sygn. Kn-648/305/2014 skierowanego do Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich pismem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 5 marca 2014 r. o 

sygn. O PC -131/130/14 proszę o określenie ram czasowych, w których planowane jest 

przeprowadzenie remontu pomieszczeń Izby wizytowanej przez przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji.

^  ...i\i ćW,

Magdalena Filipiak
flUOiOK

o Radca '
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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

J

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2014 r. l.dz. KMP.570.5.2014.MF 

w sprawie zaleceń zadartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 

Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia 

w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie, informuję Panią Dyrektor, iż w kwestii 

zalecenia dotyczącego sporządzenia listy adwokatów i udostępnieniu jej zainteresowanym 

osobom przebywającym w PdOZ - Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 

Głównej Policji ml. insp. Marek Walczak skierował do Pani Dyrektor pismo <1. dz. EK -  

5678/13 z dnia 22 listopada 2013 roku) w którym wyraził pewne zastrzeżenia i wątpliwości 

odnośnie niektórych zaleceń i rekomendacji wydawanych przez przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji, w tym do zalecenia sporządzania przedmiotowej listy adwokatów. 

Dlatego w przedmiotowej kwestii nastąpiła również zmiana naszego stanowiska.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż jeśli chodzi o kwestię, odnoszącą się do 

dostosowania węzła sanitarnego w ułatwienia pozwalające osobom z niepełnosprawnością na 

samodzielne korzystanie z niego oraz zorganizowania pomieszczenia sanitarnego w PdOZ 

w taki sposób, aby osoby korzystające z niego miały poczucie intymności, uprzejmie 

informuję Panią Dyrektor, iż zostanie uwzględniona przy realizacji zadań remontowych w II 

połowie 2014 roku. pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych. 

Nadmieniam, iż na dzień dzisiejszy przystąpiliśmy do działań remontowo-instalacyjnych 

w zakresie zapewnienia w pomieszczeniach PdOZ oświetlenia nocnego.

%  <̂
z a s t ę p c a  k o m e n d a n t a

WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 
w Olsztynie

podinso. Adam Kall
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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 kwietnia 2015 r. l.dz. KMP.570.5.20I4.M F 

w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 

Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia 

w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie, informuję Panią D jrektor, iż zrealizowano 

zalecenia dotyczące zorganizowania pomieszczenia sanitarnego w PdOZ w taki sposób, aby 

osoby korzystające z niego miały poczucie intymności (zamontowano drzwi wahadłowe do 

dwóch kabin WC. a także drzwi wahadłowe do natrysku).

Pozostałe zalecenia zostaną uwzględnione w planie remontów i wykonane będą 

w chwili pojawienia się dodatkowych środków budżetowych. Termin realizacji 

przedmiotowych robót planowany jest na 4 kwartał 2015 roku.

ZA»I !. • m ENDANTA
W O JE W Ó D Z K IE G O  PO L IC JI 

w O lsztyn ie

ml. insp. A d a rr  Ku
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.5.2014.MF

Pan
mł. insp. Kazimierz Surowiec 
Komendant Powiatowy Policji 
ul. Jana Pawła II 39
11-600 Węgorzewo

Odnosząc się do pisma Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie z dnia 25 marca 

2014 r. pragnę podziękować za realizację znacznej części zaleceń wydanych przez przedstawicieli 

Krajowego M echanizmu Prewencji na skutek przeprowadzenia wizytacji pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia znajdujących się w Komendzie Powiatowej 

Policji w Węgorzewie.

Jednocześnie chciałabym wyjaśnić sprawę budzącą Pańskie zastrzeżenia. Zalecenie 

sporządzania listy adwokatów i udostępniania jej zainteresowanym osobom umieszczonym w PdOZ 

stanowi standardowe zalecenie przedstawicieli Krajowego M echanizmu Prewencji, które 

formułowane jest we wszystkich wizytowanych jednostkach organizacyjnych Policji, w których 

osoby zatrzymane lub doprowadzone w  celu wytrzeźwienia nie m ają dostępu do takiej listy. 

Przedstawiciele KMP każdorazowo przypominają znaczenie realizacji prawa do obrony jako 

jednego z fundamentalnych zasad rządzących przepisami postępowania karnego. Niezwykle 

doniosłe znaczenie ma realność tego prawa, materializująca się nie tylko w pouczeniach o 

przysługujących zatrzymanemu uprawnieniach, ale też praktyczne umożliwienie skorzystania z 

nich. Nie ulega wątpliwości, iż w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w 

celu wytrzeźwienia umieszczane są osoby, które bardzo często nie posiadają specjalistycznej 

wiedzy w zakresie prawa, a jedyną szansą realizacji przysługującego im prawa do obrony jest 
kontakt z pełnomocnikiem. Jest on utrudniony w  sytuacji, gdy nie w iedzą oni, do kogo m ogą się 

zwrócić. Z tego też powodu przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji nie tylko zalecają 

sporządzanie listy adwokatów i udostępnianie jej w  PdOZ, ale podejm ują również szereg działań 

mających na celu skuteczną realizację tej rekomendacji.

Kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć, to zalecenie polegające na zapewnieniu 

osobom korzystającym z pomieszczenia sanitarnego w Izbie poczucia intymności. Z Pańskiej

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

1 cl. cent.r. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

biuror/ecznika:«.:brpo. gov.pl 
www.rpo.gov.pl

http://www.rpo.gov.pl


odpowiedzi wynika, iż zalecenie to zostanie zrealizowane w momencie remontu pomieszczeń, 

podczas gdy zagospodarowanie przestrzeni w pomieszczeniu sanitarnym nie wymaga poniesienia 

wydatków. Jako przykład rozwiązań w tego typu przypadkach, zaczerpniętych z innych 

wizytowanych Izb, można podać zamontowanie przesłonki nad stanowiskiem prysznicowym, 

zamontowanie wyższych drzwiczek przesłaniających toaletę lub wykorzystanie foli matowej na 

szklanej powierzchni. Wskazane propozycje czynią zadość oczekiwaniom ze strony przedstawicieli 

KMP, nie generując wysokich kosztów związanych z remontem, a ponadto można je  zastosować 

natychmiast.

W związku z przedstawionymi w tym piśmie wyjaśnieniami proszę o ustosunkowanie się do 

niego w terminie miesiąca od daty jego otrzymania.

Magdalena Filipiak
haxjdaX£*/-a HUf>i ^

0 Radca 1
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Z A L NPPani
Magdalena Filipiak 
Radca Prawny
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji

ul. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr KMP.570.5.2014.MF z 13 maja 2014 roku informuję, 

że w zakresie sporządzenia listy adwokatów' i udostępnienia jej zainteresowanym, 

przychylam się do stanowiska zawartego w piśmie L. dz. EK -  5678/13 z dnia 22 listopada 

2013 roku Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komend) Głównej Policji do 

Dyrektora Zespołu „Krajowego Mechanizmu Prewencji” Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich Pani Justyny Róży Lewandowskiej.

Celem zapewnienia poczucia intymności osobom zatrzymanym wr PdOZ KPP 

w Węgorzewie wymienione zostaną d rzv ' na wyższe wahadłowe do kabin WC

i wahadłowe do natry sku, co obecnie jest realizowane.

Wyrażam przekonanie, że podjęte czynności uczynią zadość oczekiwaniom stawianym 

przez pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji.

WyL Piotr Wysocki m* 2 egz.
Egz. nr i Adresat
Eg. nr 2 aa • Teczka nr PD-T-M5 2009


