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W odpowiedzi na pismo RPO -  677894 -  XIX/ll/720.6/ZG  dot. wizytacji pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych KPP w Kętrzynie przeprowadzonej przez przedstawicieli Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich informuję o następującym sposobie realizacji rekomendacji zawartych w raporcie z 
wizytacji:

1. Obowiązek właściwej kontroli osób zatrzymanych przez służbę dyżurną oraz dokumentowania 
przeprowadzonych kontroli zgodnie ze stanem faktycznym omówiono podczas odprawy 
policjantów Zespołu Dyżurnych w dniu 27.07.2011r. ponadto kwestia ta jest w ciągłym 
zainteresowaniu kierownictwa jednostki oraz naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego.

2. Kontrola osobista osób zatrzymanych jest przeprowadzana przez osoby tej samej płci. 
Incydentalnie mogą występować przypadki kontroli osób zatrzymanych przez osoby płci 
odmiennej, jednakże przypadki takie są rzadkie i wynikają z ograniczonych możliwości -  
zwłaszcza w porze nocnej - wykorzystywany jest przy tym wykrywacz metali.

3. Regulamin pobytu w PDOZ jest wywieszony w widocznym miejscu -  korytarzu PDOZ i każda 
osoba zatrzymana ma możliwość zapoznania się z jego treścią.

4. Informacje o możliwości złożenia zażalenia na zatrzymanie lub doprowadzenie w celu 
wytrzeźwienia zamieszczone są w protokołach zatrzymania i doprowadzenia. Osoby zatrzymane 
i doprowadzane podpisują protokoły i otrzymują ich kopie.

5. Podjęto działania zmierzające do realizacji wniosków nr 5 i 6 tj. odmalowania pomieszczeń i 
wyposażenia kabin prysznicowych w drzwi gwarantujące intymność (zbierane są oferty, w 
najbliższym czasie zostanie skierowany wniosek do Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w 
Olsztynie).

6. W PDOZ KPP w Kętrzynie zainstalowane są klosze lamp typu LEOPARD, które zgodnie z opisem 
są odporne na akty wandalizmu a zatem spełniają wymogi zawarte w § 6 ust. 1 pkt. 1 
Rozporządzenia MSWiA z dnia 13.10.2008r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach 
organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

7. Pomieszczenia PDOZ są regularnie sprzątane co jest odnotowywane w zeszycie sprzątania i 
dezynfekcji.



v <• ' • •, *, > Ul.

1 fi.-.

OPC- W  /197/11

Olsztyn, dnia 10.11.2011 roku

BIURO RZECZNIKA
p r a w o b v w a t e l s k i c

WPł;

f Z A Ł

Pełnomocnik Tereno 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

w Gdańsku 

Pan

Krzysztof Szerkus

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 października 2011 roku, nr RPO-677894-XIX/720.6/l 1/ZG 
dotyczące Raportu Krajowego M echanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych i doprowadzonych  w celu wytrzeźwienia w KPP  iv Kętrzynie informuję, że podjąłem 
działania zmierzające do wdrożenia zawartych w nim rekomendacji.

Kopię Raportu  ...” przekazałem Naczelnikowi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego mł. 
insp. Robertowi Zalewskiemu w celu wzmocnienia nadzoru instancyjnego nad prawidłowością 
funkcjonowania PDOZ w KPP w Kętrzynie.

Jednocześnie Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudclski, po 
zapoznaniu z Raportem, odniósł się do ustaleń z wizytacji. Poinformował, że podczas odprawy w dniu 
27.07.201 Ir. zobowiązał policjantów Zespołu Dyżurnych do właściwej kontroli osób zatrzymanych 
oraz dokumentowania łych czynności zgodnie ze stanem faktycznym. Zapewnił ponadto, że kwestia 
ta jest w ciągłym zainteresowaniu kierownictwa jednostki oraz naczelnika Wydziału Prewencji i 
Ruchu Drogowego.

Kontrola osobista osób zatrzymanych jest przeprowadzana generalnie przez osoby tej samej 
płci. Incydentalnie kontrole osobiste mogą być przeprowadzane przez osoby płci odmiennej, jednakże 
są one rzadkie i wynikają z ograniczonych możliwości kadrowych. W szczególności dotyczy to pory 
nocnej. Niemniej czynność ta jest przeprowadzana z zapewnieniem osobie intymności i z 
poszanowania godności.

Regulamin pobytu w PDOZ jest wywieszony w widocznym miejscu na korytarzu tych 
pomieszczeń. Insp. Wiesław Skudelski zapewnił, że każda osoba przebywająca w PDOZ ma 
możliwość zapoznania się z jego treścią. Pouczenie o możliwości złożenia zażalenia na zatrzymanie



lub doprowadzenie w celu wytrzeźwienia zamieszczone są w protokołach zatrzymania i 
doprowadzenia. Osoby zatrzymane i doprowadzane podpisują protokoły i otrzymują ich kopie. 
Zdaniem kierownictwa KPP w Kętrzynie ze względów bezpieczeństwa jest niewskazanym 
umieszczanie jakichkolwiek informacji na ścianach pokoi, w których przebywają osoby zatrzymane 
lub doprowadzane w celu wytrzeźwienia. Z doświadczenia wynika bowiem, że papier czy laminat 
może zostać wykorzystany przez te osoby do okaleczania się.

Podjęto działania zmierzające do odmalowania pomieszczeń i wyposażenia kabin prysznicowych 
w drzwi gwarantujące intymność. Aktualnie w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowych prac 
wszczęto procedurę przetargową.

Zainstalowane w PDOZ klosze lamp typu LEOPARD, zgodnie z zapewnieniem producenta, są 
odporne na akty wandalizmu. W tej sytuacji naszym zdaniem powyższy rodzaj oświetlenia jest 
bezpieczny i spełnia wymogi zawarte w § 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 
13.10.2008r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych 
pomieszczeniach.

Z informacji przekazanej przez insp. Wiesława Skudelskiego wynika również, że pomieszczenia 
PDOZ są na bieżąco sprzątane co jest odnotowywane w zeszycie sprzątania i dezynfekcji.


