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Zast^pca Rzecznika Praw Obywatelsk ich 

Odpowiadaj^c na pismo z dnia 22 grudnia 2014 r., uprzejmie przesytam stanowisko resortu spraw 

wewn^trznych odnosz^ce s\q do zasygnalizowanych w ww. pismie kwestii. 

Badania lekarskie przed umieszczeniem w placowkach Policji (PID i PdOZ). 

Jak juz wskazano w pismie z dnia 22 lipca 2014 r., prowadzone sq w MSW prace zmierzajqce do 

przeniesienia przepisow reguluj^cych badania lekarskie osob zatrzymanych z rozporzqdzenia Ministra 

Spraw Wewn^trznych z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie badah lekarskich osob zatrzymanych przez 

Policjq do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zakres projel<towanych regulacjl obejmuje mi^dzy 

innymi okre^lenle przestanek udzielania osobie zatrzymanej pierwszej pomocy lub kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz poddawanie osoby zatrzymanej badaniu lekarskiemu, co zostato podyktowane 

wystqpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich. Projektowane zmiany nie obejmujq jednak wprowadzenia 

rozwiqzania polegaj^cego na kazdorazowym poddawaniu nieletniego przyjmowanego do policyjnej izby 

dziecka lub osoby zatrzymanej przyjmowanej do pomieszczenia dia osob zatrzymanych badaniu 

lel^arskiemu, albowiem istniej^ce przepisy dotyczqce badan lekarskich tak skonstruowane, ze kazdy 

przypadek, w ktorym zachodzi podejrzenie ziego stanu zdrowia zatrzymanego prowadzi do skierowania 

takiej osoby na badanie lekarskie. 

Zgodnie z tresciq wskazanego rozporzqdzenia, osobQ zatrzymanq poddaje si^ badaniu lekarskiemu 

w przypadku, gdy: osoba ta oswiadcza, ze cierpi na schorzenia wymagaj^ce statego lub okresowego 

leczenia, ktorego przerwanie powodowatoby zagrozenie zycia lub zdrowia, zgda przeprowadzenia 

badania lekarskiego lub posiada widoczne obrazenia ciata niewskazuiace na stan naRiego zagrozenia 

zdrowotnego, a takze, gdy z posiadanych przez Policj i informacji lub z okolicznosci zatrzymania wynika, 

ze osob^ zatrzymanq jest: kobieta w ciqzy, kobieta karmiqca piersiq, osoba chora zakaznie, osoba 

z zaburzeniami psychicznymi lub nieletni po spozyciu alkoholu lub innego podobnie dziatajqcego srodka. 

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych z dnia 4 czerwca 2012 r. 

IV sprawie pomieszczeh przezr)aczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, 

regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postqpowania z zapisami 
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obrazu z tych pomieszczen, pokoi i izb, obowi^zkowemu badaniu lekarskiemu poddaje si^ takze osoby 

doprowadzane do pomieszczen policyj'nych w celu wytrzezwienia. 

Jak wynika z powyzszej regulacji, osoba maj^ca widoczne obrazenia ciata niewskazujqce na stan nagtego 

zagrozenia zdrowotnego jest kazdorazowo obligatoryjnie poddawana badaniu lekarskiemu, 

w wyniku ktorego lekarz wydaje zaswiadczenie lekarskie, w ktorym stwierdza: brak przeciwwskazan 

medycznych do przebywania te] osoby m.in. w PdOZ albo PID lub wystqpienie przeciwwskazan 

medycznych do przebywania tej osoby w ww. miejscach oraz koniecznoic skierowania jej do podmiotu 

leczniczego. 

Dodatkowo, w celu jak najpetniejszego udokumentowania stanu zdrowia zatrzymanego na 

poszczegolnych etapach zatrzymania, a takze zindywidualizowania odpowiedzialnosci poszczegolnych 

funkcjonariuszy za stan zdrowia zatrzymanego przed i po doprowadzeniu do PdOZ lub PID, zgodnie z § 18 

ust. 2 pkt 1) rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie 

pomieszczen przeznaczonych dia osoh zatrzymanych lub doprowadzonych celu wytrzezwienia, pokoi 

przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu 

w tych pomieszczeniach, pokojach i Izbach oraz sposobu post^powania z zapisami obrazu z tych 

pomieszczen, pokoi i izb oraz z § 16 ust. 4 pkt 1 zarzqdzenia nr 134 Komendanta Gtownego Policji z dnia 

30 pazdziernika 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadan w policyjnej izbie dziecka, 

dokumentem dodatkowo wymaganym do przyj^cia osoby posiadajqcej widoczne obrazenia ciata jest 

notatka sfuzbowa, dotyczqca okolicznosci ich powstania albo raport - jesli wynika to z odr^bnych 

przepisow - sporz^dzone przez wykonujqcego doprowadzenie lub konwoj. 

Podkreslic nalezy, ze zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Regulaminu pobytu osob w pomieszczeniach dia osob 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia oraz z § 8 ust. 1 pkt 2 Regulaminu pobytu 

w izbie, stanowtqcych odpowiednio zai^cznik nr 1 i 12 do rozporz^dzenia w sprawie pomieszczen (...), 

osobom umieszczonym w PdOZ lub PID zapewnia siQ mozliwosc korzystania z opieki lekarskiej w trakcie 

ich pobytu w tych pomieszczeniach. 

Maj^c powyzsze na uwadze, obowi^zujqce w omawianej materii przepisy w petni zabezpieczajq zarowno 

prawo osob przebywajgcych w PdOZ, jak i PID do niezb^dnej opieki lekarskiej, jak rowniez chronlq 

policjantow petniqcych tam stuzb^ przed ewentualnymi zarzutami niewtasciwego traktowania 

stawianymi przez osoby przebywaj^ce w tych pomieszczeniach. Dodatkowo zapobiegaj^ wst^pieniu 

sytuacji, w ktore] w PID lub PdOZ zostatyby umieszczone osoby, ktorych stan zdrowia na to nie pozwala. 

Nalezy przy tym podkreslic, ze natozenie na Policj^ obowi^zku przeprowadzania badan lekarskich kazdej 

osoby przyjmowanej do PID lub PdOZ z jednej strony generowac b^dzie koszty z tym zwiqzane, z drugiej 

natomiast doprowadzi do angazowania policjantow do zadari innych niz ochrona bezpieczehstwa 

i porz^dku publlcznego. 

Jednoczesnie, z przekazanych przez Policj i informacji nie wynika, aby w przesztosci dochodziio do 

sytuacji, w ktorych zarowno osoby zatrzymane przyjmowane do PdOZ, jak i juz w nim przebywajqce, 

pozbawiane byty dost^pu do badan lekarskich. Brak jest rowniez informacji, ktore mogtyby wskazywac na 

fakt, ze nieprzeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przyjmowanej do PdOZ 

doprowadzito do zagrozenia zycla lub zdrowia tej osoby lub innych osob. 
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Maj^c powyzsze na uwadze, nalezy stwierdzic, ze nie istniejq wystarczajqce przestanki do zmiany 

obowiqzuj'qcych przepisow w taki sposob, aby zapewnic badania lekarskie kazdemu zatrzymanemu 

przyjmowanemu do PdOZ. 

Udziat funkcjonariuszy Policji w odwiedzinach nieletniego przebywajqcego w PID. 
Przedmiotowa kwestia zostata uwzgl^dniona w projekcie zaiozeh projektu ustawy o zmianie ustawy 

0 post^powaniu w sprawach nieletnicb oraz niektorych innych ustaw, ktory aktualnie procedowany jest 

w Ministerstwie Sprawiedliwosci oraz projekcie zafozen do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, 

ktory procedowany jest w Ministerstwie Spraw Wewn^trznych. 

Zgodnie z projektowanymi zmianami, nieletni przebywajqcy w PID b^dzie miat mozliwosd skorzystania 

z odwiedzin rodzicow lub opiekuna. Obecnosc funkcjonariusza Policji podczas odwiedzin rodzicow lub 

opiekuna b^dzie mozliwa w uzasadnlonych I wyjqtkowych przypadkach, ktore mog^ godzid w 

bezpieczehstwo izby, nieletniego lub osob odwiedzajqcych, a decyzj^ w tym zakresie podejmowac b^dzie 

kierownik izby. 

Kontrola osobista. • A W I l h l W V—— 

Na wst^pie, wyjasnienia wymaga roznica pomi^dzy poj^ciem „kontrol i osobistej" a „sprawdzeniem". 

Otoz mozllwosc dokonywania kontroli osobistej przez policjantow w razie istnienia uzasadnionego 

podejrzenia popetnienia czynu zabronionego pod grozb^ kary przewiduje art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

Policji. Dodatkowo, kwesti^ t ^ doprecyzowujq przepisy rozdziatu 5 rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 

26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu post^powania przy wykonywaniu niektoryct) uprawr)ien policjantow. 

Maj^c powyzsze na uwadze, nie nalezy utozsamiac kontroli osobistej z czynnosciq sprawdzenia osoby 

przyjmowanej lub przebywajqcej w PID lub PdOZ, ktore polega na stwierdzeniu, czy osoba umieszczona 

w PID lub PdOZ posiada przedmioty, ktorych posiadanie w tej izbie lub pomieszczeniu jest zabronione 

1 odebraniu tych przedmiotow w przypadku ich ujawnienia. 

MSW podziela stanowisko prezentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie 

koniecznosci zamieszczenia w akcie prawnym rangi ustawowej przepisow okreslaj^cych czynnosc 

szczegotowego sprawdzenia osoby w trakcie jej przyjmowania i pobytu w PID i PdOZ. Diatego tez materia 

ta zostata uwzgl^dniona w tresci projektu zaiozeh do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji. 

Zapewnienie zaj^^ edukacyjnych nieletnim przebywajqcym w PID. 

Zgodnie § 1 ust. 6 Regulaminu pobytu w izbie, stanowi^cego zatqcznik nr 12 do rozporzqdzenia w sprawie 

pomieszczeh (...), szczegotowy porzqdek dnia w PID z uwzgl^dnienlem m.in. zaj^c wychowawczo-

opiekunczych, kulturalno-oswiatowych, sportowo-rekreacyjnych i prac porzqdkowych okresia kierownik 

izby. Natomiast zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8 Regulaminu (...), nieletniego umieszczonego w PID informuje si^ 

0 koniecznosci brania udziatu w zaj^ciach wychowawczo-opiekunczych, kulturalno-oswiatowych, 

sportowo-rekreacyjnych oraz pracach porzqdkowych na terenie Izby. Program I metody tych zaj^c oraz 

metody wychowawcze stosowane wobec nieletniego muszq bye zindywidualizowane, zmierzac do 

poznania nieletniego i jego srodowiska, rozwijania jego zainteresowah, a takze umiej^tnosci wspotzycia 

w zespole. Jednoczesnie, jezeli przemawiajq za tym wzgl^dy ochrony nieletnich przed wzajemnq 
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demoralizacj^, zaj^cia te - w miar^ mozliwosci techniczno-organizacyjnych - odbywaj^ si^ w oddzielnych 

grupach, w zaieznosci od charakteru czynu, jaki popetnit nieletni, oraz stopnia jego demoralizacji. 

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze policyjne izby dziecka nie sq przystosowane do przebywania w nich 

nieletnich przez dtuzszy czas (od 1 stycznia 2014 r. maksymalny okres przebywania nieletniego wynosi 5 

dni), bowiem sq to placowki typowo izolacyjne, ktorych rol^ jest zabezpieczenie prawidiowego toku 

post^powania wyjasniajqcego w sprawie nieletniego. Jednoczesnie nie mozna te] placowki utozsamiac z 

placowkq stricte wychowawcz^, czy edukacyjng. 

Obsada etatowa w jednooddziatowych PdOZ 

Faktem jest, ze stuzba w taklch PdOZ jest najcz^^ciej petniona przez jednego policjanta, petniqcego 
jednoczesnie obowi^zki zast^pcy dyzurnego jednostki Policji, poniewaz nie w kazdej jednostce Policji jest 
wyodr^bniony etatowy zespot petniqcy stuzb^ w PdOZ. 

Zgodnie z tresci^ § 2 ust. 2 zarz^dzenia nr 130 Komendanta Gtownego Policji w sprawie metod i form 

wykor^ywania zadan w pomieszczeniu dia osob zatrzymanych luh doprowadzonych w celu wytrzezwienia, 

siuzb^ w PdOZ petni co najmniej jeden policjant. Obowiqzujqcy akt prawny nie zabrania, aby stuzb^ w 

pomieszczeniu petnit wi^cej niz jeden policjant, a okresla jedynie niezb^dne minimum. Zgodnie z tresciq 

§ 2 ust. 3 cytowanego zarzqdzenia, kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant, jesli uzna 

to za konieczne dIa prawidtowego funkcjonowania pomieszczenia, moze dodatkowo skierowac 

policjantow do stuzby w pomieszczeniu. 

Odnosz^c siQ natomiast do kwestii petnienia stuzby w PdOZ przez zast^pc^ dyzurnego jednostki 
organizacyjnej Policji, z pragmatyki petnienia stuzby wynika, ze zast^pca dyzurnego jednostki w trakcle 
petnienia stuzby w PdOZ nie moze w tym czasie wykonywac zadah zleconych przez dyzurnego jednostki 
zwiqzanych ze stuzby na stanowisku klerowania. 

Ustawowe zadania Policji s^ realizowane w oparclu o faktycznie posiadane stany etatowe 

poszczegolnych jednostek organizacyjnych Policji. Z tego t e i wzgl^du wzmocnienie stanu etatowego 

policjantow petniqcych stuzby w jednooddziatowych PdOZ poci^gac b^dzle za sob^ koniecznosc 

skierowania do takiej stuzby policjantow ze stuzby patrolowej, dzielnlcowych, czyli realizuj^cych 

bezposrednio zadania zwiqzane z zapewnieniem bezpieczenstwa publicznego, co w konsekwencji 

negatywnie moze wptyn^c na stan lokalnego bezpieczertstwa obywateli. 

Wyposazenie pomreszczeri dIa osob zatrzymanych w listy adwokatow, radcow prawnych. 

Nalezy zauwazyc, ze zgodnie z brzmleniem obecnie obowiqzujqcych przepisow Kodeksu post^powania 

karnego reguluj^cych prawa osob zatrzymanych w zakresie poinformowania o prawie do skorzystania 

z pomocy adwokata lub radcy prawnego oraz mozliwosci nawi^zania kontaktu z adwokatem, obowi^zek 

realizacji ww. praw spoczywa na policjantach dokonuj^cych zatrzymania osoby, zanim osoba zostanie 

umieszczona w PdOZ. Tym samym materializacja tych praw powinna nastqpic jeszcze przed 

umieszczenlem osoby w PdOZ. Nalezy rowniez pami^tac, ze tego rodzaju listy b^dq z natury rzeczy 

niepetne, gdyz nie b^d^ zawieraty wszystkich nazwisk adwokatow i radcow prawnych, ktorzy 

potencjalnie mogliby swiadczyc pomoc osobom zatrzymanym. W zwiqzku z tym pojawla si^ obawa, czy 
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w wypadku udost^pnienia takich list nie zostanie podniesiony zarzut braku bezstronnosci pollcjantow 

i sugerowania wyboru adwokatow i radcow znajduj^cych si^ na danej liscie. 

Kwestia powyzsza byta mi^dzy innymi omawiana w dniu 13 pazdziernika 2014 r. w siedzibie RPO podczas 

spotkania przedstawicieli Policji i Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP). W trakcie spotkania Policja 

wyrazita pogl^d, ze w przypadku ewentualnego stworzenia takich list, powinny one znajdowac si^ na 

dyzurce kazdej jednostki organizacyjnej Policji. W celu uregulowania powyzszej problematyki zostato 

zaplanowane spotkanie z udziatem przedstawicieli Okr^gowej Izby Adwokackiej, do ktorego 

zorganizowania zobowi^zali si^ przedstawiciele KMP. 
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