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Odpowiadając na pismo RPO-602557-VII-715/08/PK/KMP z dnia 9 
grudnia 2008r dotyczącego przeprowadzonych czynności w 
Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KPP w Kępnie, informuję iż 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 13 października oraz zaleceniami pracowników Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich wyznaczono miejsce w PDOZ do palenia tytoniu dla 
zatrzymanych.

Pokój Nr 3 nie posiada na wyposażeniu stołu i taboretów, gdyż w 
pierwszej kolejności w pomieszczeniu tym osadzani są nietrzeźwi. Ze 
względu na bezpieczeństwo osób zatrzymanych oraz funkcjonariuszy policji t 
na etapie planowania, budowy i wyposażania jednostki, założono iż 
przedmiotów tych w pomieszczeniu nr 3 nie zamontuje się. Pragnę 
nadmienić, iż odbiór pomieszczeń PDOZ KPP w Kępnie dokonała komisja 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i nie 
uznała tego za nieprawidłowość.

Obecnie ^ad^m  fek&rskie obecnie prowadzone w stosunku do 
wszystkich zati*źyinyWrtych osób W PDOZ. Podczas wizyt lekarskich 
zwraca się szczególną uwagę na prawidłowe wpisy w Książce wizyt 
lekarskich.

Jeżeli chodzi o zapoznawanie osoby zatrzymanej z jej prawami i 
obowiązkami oraz składanie podpisu na protokole zatrzymania, następuje



to w momencie gdy osoba jest trzeźwa i świadoma swoich praw i 
obowiązków.

Uaktualniona Regulamin pobytu osób umieszczonych w 
pomieszczeniach dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia (m. in. o informację o wyznaczonym miejscu do palenia), z 
którym każda osoba jest zapoznawana jeszcze przed osadzeniem jej w 
pomieszczeniu i zgodnie z jego postanowieniami respektowane są prawa i 
obowiązki osób zatrzymanych.

W celu wyeliminowania podobnych przypadków, zagadnienia z 
zakresu pełnienia służby w PDOZ oraz nadzoru nad jej przebiegiem 
omówione zostały na naradach służbowych, oraz na szkoleniach w 
poszczególnych grupach zawodowych. Szczególną uwagę zwraca się na 
właśnie rzetelne i kompletne zapisy w dokumentacji służbowej tak aby w 
pełni wykluczyć wątpliwości co do realizacji uprawnień osób zatrzymanych.

Dziękuję za wskazanie błędów i niedociągnięć ze strony podległych 
funkcjonariuszy, żywię nadzieję że przekazane wskazówki pozwolą uniknąć 
ich w przyszłości.
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