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KOORDYNATOR DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności
ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka". (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990
roku o Policji)
Koordynator ds. Ochrony Praw Człowieka
Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
st.asp. Barbara Stępień
26-300 Opoczno
Aleja Dąbrówki1
tel. 044 754 61 41
605 102 151
email http://barbara.stepien@opoczno.ld.policja.gov.pl
Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka:
1. propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostce i
komórkach organizacyjnych KPP w Opocznie

2. monitorowanie działań pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka,
podejmowanych w jednostce i komórkach organizacyjnych KPP w Opocznie
3.rozpowszechnianie standardów i zaleceń wynikających z aktów prawa międzynarodowego w zakresie praw i
wolności człowieka przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;
4. monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji zadań wynikających z krajowych programów
dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
5. opracowywanie sprawozdań z realizacji postanowień konwencji przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególności:
a) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
b) Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania,
c) Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji,
d) Konwencji o Prawach Dziecka;
6.współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc, w zakresie ochrony praw
człowieka,
7. diagnozowanie i inicjowanie potrzeb szkoleniowych, w zakresie przestrzegania praw człowieka przez
policjantów KPP w Opocznie;
8. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników

KPP w Opocznie w zakresie przestrzegania praw człowieka;
9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności KPP w zakresie ochrony praw człowieka;
10. współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka.
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PLIKI DO POBRANIA
"Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji" 14.52 MB
"Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych 10.29 MB
"Fundamental rights based police training" 1.79 MB
„Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce" 1.28 MB
"Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych" 1.31 MB
Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Ochrona przesłuchiwanych dzieci" 8.28 MB
Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Prawa dziecka - dokumenty Rady Europy 4.33 MB
"Będę świadkiem w sądzie - poradnik dla dzieci i młodzieży" 5.77 MB
"Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego" 4.03 MB
2.66 MB
Konwencja w spr. likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet CEDAW 125.19 KB
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