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W odpowiedzi na pism o RPO - 675181 -YIT-720.6/11/MC z dnia 14.07.2011 r. 

dotyczące czynności przeprowadzonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku 

Pomorskim, uprzejmie informuję o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia 

stwierdzonych niepraw idłow ości:

1. W szystkich dyżurnych zapoznano z raportem zespołu „Krajowego Mechanizmu 

Prewencji’' i zobowiązano do bezwzględnego przestrzegania zarządzenia nr 1061 

Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form  

wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia  (Dz. Urz. KGP z 11 września 2009 r. Nr 12, 

poz. 56 ) i egzekw ow ania tych zaleceń od policjantów pełniących funkcję profosów,

2. W ydawana osobom zatrzymanym woda pochodziła z sieci miejskiej i nie było 

zastrzeżeń w jej stosowaniu do celów spożywczych w stanie surowym. 

Uregulowania dot. w ydawania osobie zatrzymanej napojów w celu zaspokojenia 

pragnienia znajdują się w Regulaminie pobytu  osób umieszczonych 

w pom ieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

w ytrzeźw ienia” będącym  załącznikiem do rozporządzenia M SW iA z dnia 13 

października 2008 r. w sprawie pom ieszczeń  w jednostkach organizacyjnych Policji 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

oraz regulaminu pobytu  w tych pomieszczeniach (Dz. U. z 2008 r. Nr 192,



poz.1187). W § 11 ust. 2 ww. aktu prawnego mówi się, że osoba umieszczona 

w pom ieszczeniu ma prawo do napojów w celu zaspokojenia pragnienie, bez 

określenia rodzaju napoju. W przypadku osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia 

ma ona prawo do herbaty, kawy lub wody, również bez określania, jaka to ma być 

woda. Pomimo tego, zgodnie z sugestiami zespołu polecono służbie dyżurnej 

wydawanie osobom zatrzymanym wody mineralnej pobieranej z magazynów 

W ydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie.

3. Złożono zapotrzebowanie do W ydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KW P w Szczecinie 

na mydło i ręczniki jednorazowego użytku oraz odzież zastępczą dla osób 

zatrzymanych,

4. Zgodnie z sugestią zespołu, kopie regulaminu pobytu osób umieszczonych w PdOZ 

wywieszono na wszystkich drzwiach wejściowych do pokoi dla osób zatrzymanych,

5. Szkolenie na tem at pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia odbędzie się w III kwartale bieżącego roku, 

zgodnie z planem doskonalenia zawodowego policjantów KPP w Drawsku 

Pomorskim,

ó. Ze względu na brak możliwości poprawy jakości m onitoringu we własnym zakresie, 

skierowano w ystąpienie do W ydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, 

w którym zwrócono się z prośbą o sprawdzenie systemu monitoringu przez 

specjalistyczną firmę i ewentualną wymianę kamer.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że uchybienia dotyczące zawilgoconych 

i zagrzybionych ścian w PdOZ KPP w Drawsku Pomorskim wym agają systemowych prac 

przeciwwilgociowych w obszarze zewnętrznych ścian poniżej gruntu, odwodnienia 

opaskowego oraz docieplenia styropianem i następnie odnowienia wewnętrznych powłok 

malarskich. W ykonanie powyższych prac wyeliminuje doraźne naprawianie usterek 

budowlanych związanych z pracami konserwacyjnymi, które w tym zakresie Wydział 

Zaopatrzenia i Inwestycji KW P w Szczecinie okresowo zleca firmom budowlanym.

Pod koniec roku 2010 po przeprowadzeniu przetargów na termornodernizację 22 

obiektów garnizonu zachodniopom orskiego z przeznaczonej na ten cel kwoty 1 123 499 

PLN zaoszczędzono kwotę 100 634 PLN, która została przeznaczona na inne roboty 

termom odernizacyjne m iędzy innymi dla obiektu KPP w Drawsku Pomorskim. W związku 

z tym w styczniu 2011 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowej



w zakresie specyfikacji w arunków technicznych opracowania dokumentacji, wzoru umowy 

i formy zleceń. W dwóch kolejnych miesiącach trwały procedury związane 

z poszukiwaniem firm do wykonania ww. dokumentacji. W dniu 04.03.2011 r. Wydział 

Zaopatrzenia i Inwestycji KW P w Szczecinie wysłał oficjalne zaproszenia do złożenia ofert 

do wybranych firm. W dniu 19.04.2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

i 06.05.2011 r. podpisano umowę z firmą projektową na opracowanie dokumentacji. 

W ykonanie tych prac planow ane jest na rok 2012.

Niezależnie od planow anych prac termom edernizacyjnych, w sierpniu 2011 r. 

rozpoczęte zostaną prace budowlane związane z m odernizacją pomieszczeń piwnicznych 

i części pomieszczeń na parterze budynku. W okresie ich trwania, wykonane zostaną prace 

doraźne, które wyelim inują stwierdzone w trakcie wizytacji usterki i poprawią ogólne 

warunki techniczne PdOZ. Koniec prac zaplanowany jest na listopad 2011 r.


