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W odpowiedzi na pismo nr RPO-683598-VII-720.6/11/JJ z dnia 18.10,2011 r, 
i pismo nr RPO-683601-VII~720.6/11/WS z dnia 26.10.2011 r, w sprawie odniesienia 
się do rekomendacji zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych i Komendy 
Powiatowej Policji w Sanoku uprzejmie informuję, że w wymienionych jednostkach, 
z udziałem pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podjęto 
przedsięwzięcia zmierzające do usunięcia niedociągnięć wskazanych w cytowanych 
wyżej raportach,

W KPP w Ustrzykach Dolnych na dzień dzisiejszy wprowadzono zmiany 
zalecone przez zespół kontrolny i opisane w Rekomendacjach w ppkt.1.2,3,6,6 i 8. 
Z uwagi na potrzebę zaangażowania środków finansowych na zakup oraz montaż 
instancji alarmowej w pomieszczeniu magazynowym (zgodnie z zaleceniem 
opisanym w ppkt.4) przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji. Odnosząc się do 
zalecenia wskazanego w ppkt.7 uprzejmie informuję, że na wniosek Komendanta 
Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Aleksandra Lubasa 
przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie po 
przeprowadzeniu wizytacji uznali, że będące na wyposażeniu PdOZ drewniane łóżka 
oraz stoiiki na stałe przytwierdzone do podłogi, zostały zaprojektowane w taki 
sposób, że spełniają one jednocześnie rolę stołów i taboretów.

Ponadto w dniu 24 listopada br. przeprowadzono szkolenie z policjantami 
pełniącymi służbę w PdOZ, w czasie którego wykorzystano m.in, informacje 
i wnioski zawarte w raporcfe.



W  KPP w Sanoku wprowadzono zmiany zgodnie z  zaleceniami opisanymi 
w Rekomendacjach Krajowego Mechanizmu Prewencji. Całkowicie zastosowano się 
do uwag zawartych w ppkt.1,2,3,5,6.

W  odniesieniu do wyposażenia pokoi w taborety lub ławy bez ostrych 
krawędzi, przymocowanych do podłogi lub ściany, a drzwi do tych pomieszczeń w 
wizjery zapewniające odpowiednią widoczność (ppkt.4) informuję, że do dnia 
dzisiejszego trwają starania o pozyskanie środków na naprawę przedmiotowych 
wizjerów i zakup przesłony zapewniającej intymność podczas korzystania z ubikacji 
(ppkt.7).

W  dniu 18 listopada br, przeprowadzono zajęcia doskonalenia zawodowego 
w czasie których policjanci pełniący służbę w PdOZ przeszkoleni zostali z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie ze stresem, a także zostali zapoznani 
treścią raportu,

Jednocześnie informuję, że powyższe sprawy opisane w raportach nadal 
znajdują się w zainteresowaniu Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie,

Sporz. w 1 egz. 
Przesiano faksem 
Oprać. W,G.


