
Odnosząc się do poszczególnych punktów zawartych w zaleceniach Raportu 
Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika 
Praw Obywatelskich pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komisariatu Policji w Biskupcu 
KMP w Olsztynie informuje, że:

1. Komisariat Policji w Biskupcu jest jednostką podległą Komendzie Miejskiej Policji w 
Olsztynie i uzgodnienia zarówno ustne jak i pisemne są wiążące dla kierownictwa 
komisariatu i nie wymagają żadnej dodatkowej formy, o której państwo wspominacie w 
swoich zaleceniach. Nadmieniam, że Policja jest organizacją hierarchiczną i wydane 
polecenia, jeżeli są zgodne z prawem nie wymagają w tym przypadku dodatkowych 
obwarowań pisemnych.
Faktycznie potwierdzam to, że w podległym komisariacie nie ma wydzielonej służby do 
realizacji zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Powodowało to znaczne 
generowanie dodatkowych godzin pracy, co miało wpływ na podjęcie decyzji o doraźnym 
osadzaniu osób zatrzymanych w tych pomieszczeniach, a bieżącym wykorzystywaniu do tego 
celu pomieszczeń wyremontowanych Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

2. Poleciłem wyjaśnienie mi opisanej przez państwa sytuacji i zgodnie z uzyskana informacją 
ustalono, że opisana sytuacja dotyczyła osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia, która przed 
osadzeniem była poddana badaniu lekarskiemu. Doprowadzony mężczyzna został zatrzymany 
w barze piwnym o godz. 3.20 w związku z tym, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczął 
awanturę w trakcie, której uderzał i szarpał przypadkowo napotkane osoby, zachowywał się 
agresywnie w stosunku do osób przebywających w lokalu, wyzywał je oraz groził im 
pobiciem. Ustalono, że po umieszczeniu osoby w pokoju zatrzymań mężczyzna ten nadal był 
agresywny i uderzał w drzwi pomieszczenia. Podejmowane próby uspokojenia go poprzez 
nawoływanie do zachowania zgodnego z prawem i uspokojenia się nie dawały pozytywnego 
rezultatu. Chciał on swoim zachowaniem wymusić na pełniących służbę policjantach 
zwolnienie go z zatrzymania. Policjant pełniący służbę ochronną w pomieszczeniu zauważył 
krwawienie z rany, które były spowodowane zdrapaniem strupa widocznego u 
doprowadzonego jeszcze przed osadzeniem. W związku z tym umożliwiono 
doprowadzonemu obmycie się oraz poinformowano, że zostanie wezwana pomoc medyczna. 
Mężczyzna ten odmówił badania. Nie było to zaczątkiem do wszczęcia procedury związanej z 
samookaleczeniem, ponieważ rany nie powstały w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a 
były jedynie wynikiem rozdrapania już wcześniej istniejących strupów. Pełniący służbę 
policjant opisał zachowanie się doprowadzonego w książce pełnienia służby i zwiększył 
częstotliwość kontroli tego mężczyzny.

3. Aktualnie w § 24 Zarządzenia nr 130 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w 
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia zostały 
opisane procedury w przypadku wydarzenia nadzwyczajnego.
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4. W zakresie prowadzenia badań osób zatrzymanych, jale już państwu wyjaśniano większość 
z nich odbywa się poza pomieszczeniami dla osób zatrzymanych i jest prowadzona w 
gabinecie lekarskim ZOZ Biskupiec. W momencie wzywania lekarza do osoby umieszczonej 
w pokoju niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa tej osobie. W przypadku prowadzenia 
badań lekarskich w pokoju dla osób zatrzymanych polecono, aby nadzór umożliwiający 
zapewnienie bezpieczeństwa zarówno lekarzowi jak i innym osobom był sprawowany bez 
możliwości ingerencji w sferę związana z zachowaniem poufności tego badania.

5. Wydałem polecenie posiadania, co najmniej jednego dodatkowego egzemplarza 
regulaminu pobytu, poza wywieszonym na drzwiach do każdorazowego wglądu dla osoby 
zatrzymanej.

6. Rozbieżność w zakresie braku podpisów związanych z zapoznaniem osób z regulaminem 
wynikała z faktu prowadzenia dokumentacji rejestrującej zatrzymanie przez policjantów 
komisariatu, a osadzeniem danej osoby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy 
Miejskiej Policji w Olsztynie, gdzie są one zapoznawane z regulaminem pobytu.

7. W zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej Komendant Komisariatu Policji w 
Biskupcu wystąpił do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Biskupcu z wnioskiem o 
stosowanie zgodnych w wymogami rozporządzenia wzorów druków zaświadczeń lekarskich. 
Z kolei na czytelność dokonywanych przez prowadzącego badanie lekarza nie mamy już 
wpływu.

8. W zakresie prowadzenia pełnej modernizacji całego pomieszczenia były wcześniej 
prowadzone prace związane z ustaleniem zakresu prac, ich kosztów, działań planistycznych, 
co zostało ujęte w planie modernizacji. Niemniej jednak do chwili obecnej z uwagi na brak 
środków finansowych prace te nie zostały przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie 
zaakceptowane do realizacji. Dotyczy to również zaleceń opisanych w punkcie 10.

9. Wyłącznik/włącznik instalacji przyzywowej został naprawiony.

11. W zakresie zaopatrzenia Izby w prasę informuję, że nie ma środków finansowych 
wydzielonych na ten cel, ale zgodnie z dyspozycją określona w § 10 ust. 8 regulaminu istnieje 
możliwość zakupu prasy z własnych środków pieniężnych osoby zatrzymanej, co jest w takim 
przypadku realizowane za pośrednictwem dyżurnego.

12 i 13. Zgodnie z zaleceniami przekazanymi podczas kontroli prowadzonej przez 
pracowników Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej wyodrębniono w toalecie kosze wraz z 
workami służyły do magazynowania pościeli brudnej. Obecnie brak jest możliwości 
wyodrębnienia pomieszczenia na usytuowanie w nim części depozytowej dla osób chorych 
zakaźnie, niemniej jednak w przypadku spotkania się z tego typu zagrożeniem poleciłem 
wykorzystanie do tego celu jednego z pokoi dla osób zatrzymanych, gdzie będzie 
gromadzony depozyt oraz ubrania osoby chorej zakaźnie.

14. Kosze na bieliznę i ubrania zostały przeniesione do innego pomieszczenia.

15. W zakresie wyznaczenia miejsca do palenia wyrobów tytoniowych informuję, że na 
terenie komisariatu nie ma możliwości zorganizowania - nawet dla samych pracowników tej 
jednostki - palarni, tym bardziej palarni, w której będzie prowadzony stały nadzór, jakiemu 
podlegają osoby zatrzymane.



Dodatkowo należy nadmienić, że ustawodawca w Ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i jej zmianie - w art 5 określił 
miejsca, w których zakaz palenia obowiązuje oraz w dodanym art. 5a nie wskazał 
jednoznacznie PDoZ jako miejsca z tego zakazu zwolnionego. Ponadto stosując zwrot 
określający, iż właściciela lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu... dał możliwość 
wyboru, a nie zastosował nakazu. Poza tym zapis ustawy nie może wyróżniać jednej tylko 
grupy umożliwiającej jej nie stosowanie się do tego zakazu -  w tym przypadku osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych -  nie dbając jednocześnie o osoby, które z racji 
wykonywania swoich zadań służbowych, mimo swojej niechęci mogą być narażone na 
przebywanie w strefie zadymionej.

16. Umieszczony w korytarzu wieszak został tam ustawiony zgodnie z wcześniejszą sugestią 
kontrolerów SANEPID-u, jednak obecnie został on przesunięty do innego pomieszczenia.

Z poważaniem:

Do wiadomości:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział Konwojowy 
Sąd Okręgowy w Olsztynie Sędzia Wizytator 
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu
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W uzupełnieniu odpowiedzi skierowanej do Pani pismem nr 1-2107/2011/12 
z dnia 30.11.2012 roku informuję, że zgodnie z sugestią opisaną w punkcie 1 zaleceń 
Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji przeprowadzonej z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komisariatu Policji 
w Biskupcu KMP w Olsztynie poleciłem jego realizację dla podległego mi kierownictwa 
Komisariatu Policji w Biskupcu. Sprawa ta została uregulowana przeze mnie w sposób 
formalny.

* Z poważaniem

Komend
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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 listopada 2012 r. Ldz, RPO-713106-VII~ 

720.6/12/MMo w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia 

w Komisariatu Policji w Biskupcu, w załączeniu przesyłam Pani Dyrektor, pismo L, dz. I -  

2107/2011/12 Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Andrzeja Góźdź odnoszące 

się do poszczególnych punktów zawartych w zaleceniach Raportu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komisariatu 

Policji w Biskupcu.

Odnosząc się do zaleceń zawartych w punktach 8 -  10, tj. wyposażenia pomieszczeń 

dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w stoliki i taborety, 

naprawę uszkodzonej instalacji przyzywowej oraz zapewnienie w wszystkich 

pomieszczeniach światła umożliwiającego czytanie i pisanie informuję Panią Dyrektor, iż 

wyłącznik/włącznik w/w instalacji został już naprawiony. Realizacja pozostałych wyżej 

przytoczonych zaleceń będzie możliwa w przyszłym roku, po zatwierdzeniu naszego budżetu 

na rok 2013. W chwili obecnej środki na zakupy i remonty w roku 2012 zostały już 

wyczerpane. v \



W odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada 2012 roku (data wpływu do Biura RPO 

11 grudnia 2012 roku) uprzejmie dziękuję za ustosunkowanie się do wniosków i zaleceń 

zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Jednocześnie, chciałabym odnieść się do przedstawionego przez Pana rozwiązania 

wydawania do wglądu Regulaminu pobytu w PdOZ. Przypominam, że obowiązek jego 

stałego udostępnienia wynika z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, 

tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w 

tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z 

tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r., poz. 638), dalej: rozporządzenia, o czym 

świadczą słowa umieszcza się w pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia.

Odpowiadając na Pana stwierdzenie, iż Izba nie posiada środków pieniężnych na 

zaopatrzenie w prasę, pragnę przypomnieć § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu pobytu osób w 

pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia (dalej: Regulaminu), według którego osobie 

umieszczonej w pomieszczeniu, zapewnia się możliwość korzystania z prasy. Istnieje 

możliwość udostępnienia zatrzymanym bezpłatnych tytułów, bądź nieaktualnych numerów, 

co nie obciąży finansowo jednostki.

Pan
insp. Andrzej Góźdź 
Komendant Miejski Policji 
w Olsztynie 
ul. Partyzantów 23 
10-526 Olsztyn
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Odnosząc się do punktu dotyczącego kwestii palenia i przytoczonej przez Pana 

ustawy, chciałabym zwrócić uwagę, iż ustawodawca w art. 5 a ust. 2 wskazanej ustawy o 

ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 

z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), sformułował upoważnienie dła Ministra Spraw 

Wewnętrznych do szczegółowego uregulowania warunków używania wyrobów 

tytoniowych na terenie podlegających mu obiektów. Takim miejscem są m.in. 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w 

jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 9 Regulaminu pobytu osób w 

pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, dalej: 

Regulaminu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, 

tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w 

tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z 

tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r., poz. 638), dalej: rozporządzenia, wskazuje 

na możliwość palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym zgodnie z przepisami w 

sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz 

w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

jeśli nie utrudnia to wykonywania przez policjantów obowiązków służbowych mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu. W związku z 

powyższym, w odniesieniu do PdOZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z 11 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków używania 

wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 97, poz. 564). 

Zgodnie z nim, w obiektach, w których przebywają osoby skierowane decyzją sądu, 

zatrzymane, tymczasowo aresztowane lub przebywające w strzeżonym ośrodku lub areszcie 

w celu wydalenia, dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osoby 

pozbawione wolności w celach i pokojach mieszkalnych, pod warunkiem zapewnienia 

odpowiedniej wentylacji takich cel i pokoi (§ 4  ust. 1). Kierownik jednostki organizacyjnej, 

w której znajdują się obiekty, o których mowa w ust. 1, wyznacza cele i pokoje mieszkalne 

dla osób pozbawionych wolności palących wyroby tytoniowe (§ 4 ust. 2). Jeżeli nie można
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spełnić warunku określonego w ust 1, dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych poza 

celami i pokojami mieszkalnymi, w pomieszczeniach wyodrębnionych i odpowiednio 

przystosowanych, wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej, z 

uwzględnieniem możliwości lokalowych, technicznych i organizacyjnych jednostki (§ 4 ust. 

3). Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, wyznacza godziny, w 

jakich możliwe jest używanie wyrobów tytoniowych poza celami i pokojami (§4  ust. 4).



Pan
insp. Andrzej Góźdź 
Komendant Miejski Policji 
w Olsztynie
ul. Partyzantów 23 ^ ^
10-526 Olsztyn

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia 2013 roku, uprzejmie 

proszę o ustosunkowanie się do zwartych w nim uwag oraz informację o stanie realizacji 

zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji.



Dyrektor Zespołu
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Justyna Róża Lewandowska'

do KMP w Olsztynie 02.04.2013r) informuję, że po otrzymaniu od Państwa pisma 
datowanego na dzień 18.01.2013r (wpływ do KMP w Olsztynie 04.02.2013r) zinterpretowano 
je jako satysfakcjonujące i kończące korespondencję w przedmiotowym zakresie. Za 
nadinterpretację w związku z kolejnym Państwa pismem przepraszamy.

Odnosząc się do poruszonych w piśmie datowanym na dzień 18.01.2013 roku 
kwestii informuje, że:
1. spełniając obowiązek stałego udostępniania regulaminy pobytu w PdOZ poleciłem w 
każdym pokoju dla osób zatrzymanych Komisariatu Policji w Biskupcu wywiesić 
przedmiotowy regulamin -  co zostało uczynione
2. w zakresie możliwości korzystania z prasy przez osoby zatrzymane i doprowadzone do 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych nakazałem korzystając z Państwa podpowiedzi 
przekazanie na potrzeby PdOZ-tu prasy, w tym miesięcznika „Policja” po wcześniejszym 
usunięciu zszywek
3. W zakresie wyznaczenia miejsca do palenia wyrobów tytoniowych podtrzymuję 
dotychczasowe stanowisko w tej kwestii.
Na terenie Komisariatu Policji w Biskupcu nie ma możliwości zorganizowania - nawet dla 
samych pracowników tej jednostki - palami, tym bardziej palarni, w której będzie 
prowadzony stały nadzór, jakiemu podlegają osoby zatrzymane.
Dodatkowo należy nadmienić, że ustawodawca w Ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i jej zmianie - w art. 5 określił 
miejsca, w których zakaz palenia obowiązuje oraz w dodanym art. 5a nie wskazał 
jednoznacznie PDoZ jako miejsca z tego zakazu zwolnionego. Ponadto stosując zwrot 
określający, iż właściciela lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu... dał możliwość 
wyboru, a nie zastosował nakazu. Poza tym zapis ustawy nie może wyróżniać jednej tylko 
grupy umożliwiającej jej nie stosowanie się do tego zakazu -  w tym przypadku osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych -  nie dbając jednocześnie o osoby, które z racji 
wykonywania swoich zadań służbowych, mimo swojej niechęci mogą być narażone na 
przebywanie w strefie zadymionej. Również przepisy rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów 
tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych nie nakładają obligatoryjnego obowiązku w tym 
zakresie i ustawodawca jednoznacznie określa to w § 4 poprzez stwierdzenie „...dopuszcza 
się możliwość...”. Aktualnie z uwagi na fakultatywny charakter tego przepisu oraz brak 
takich możliwości, w tym również dostosowanie wymienionych pomieszczeń do wymogów 
opisanych m.in. w § 4 ust. 1, 3 cytowanego rozporządzenia nadal aktualny jest zakaz 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach PdOZ.

Z poważa liem:

Do wiadomości:
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu
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W dniu 1 października 2012 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji 

dokonali wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (dalej: PdOZ, Izba) przy Komisariacie Policji w Biskupcu, a 3 października 

- PdOZ przy Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych 

czynności, wizytujący stwierdzili, iż w żadnej z Izb nie wyodrębniono pomieszczenia do 

używania wyrobów tytoniowych, ponadto istnieje zakaz palenia na ich terenie. W związku z 

powyższym, formułując zalecenia powizytacyjne, przedstawiciele KMP zalecili 

umożliwienie palenia osobom przebywającym w PdOZ, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie 

szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w 

środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. z 201 lr . Nr 97, poz. 564).

W odpowiedzi na zalecenie pracowników Mechanizmu, Komendant Miejski Policji 

w Olsztynie oznajmił, iż nie ma możliwości zorganizowania palarni, w której by Ib)' 

zorganizowany stały nadzór nad zatrzymanymi. Przytoczył ponadto ustawę o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 

10, poz. 55 ze zm.), wspominając o konieczności ochrony funkcjonariuszy Policji przed 

przebywaniem w zadymionej strefie.
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W mojej ocenie, jedyną przesłanką do wprowadzenia zakazu palenia jest brak 

faktycznej możliwości wyodrębnienia miejsca do palenia z odpowiednią wentylacją. W § 10 

ust. 1 pkt 9 Regulaminu pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, dalej: Regulaminu, stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie w 

sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i 

policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach 

oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z

2012 r., poz. 638) zawarto bowiem uprawnienie do korzystania z wyrobów tytoniowych 

przez osoby zatrzymane.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie Komendantowi Miejskiemu Policji w 

Olsztynie, iż w odniesieniu do PdOZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z 11 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków używania 

wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 97, poz. 564), 

ponieważ ustawodawca w art. 5 a ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), na którą 

powoływał się Komendant, sformułował upoważnienie dla Ministra Spraw Wewnętrznych 

do szczegółowego uregulowania warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie 

podlegających mu obiektów. Takim miejscem są m.in. pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych 

Policji.

Działając w oparciu o art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1987 roku o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) proszę o zweryfikowanie w 

trybie nadzoru możliwość korzystania przez osoby umieszczone w PdOZ z wyrobów 

tytoniowych.



W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 17 lipca 2013 roku, uprzejmie 

proszę o odniesienie się do poruszonych w nim kwestii oraz informację o stanie realizacji 

zalecenia zweryfikowania w trybie nadzoru możliwości korzystania z wyrobów 

tytoniowych przez osoby umieszczone w PdOZ przy Komendzie Miejskiej Policji 

w Olsztynie i Komisariacie Policji w Biskupcu.

Pan
naclinsp. Józef Gdański 
Komendant W ojewódzki Policji 
w Olsztynie 
ul. Partyzantów 6/8 
10-950 Olsztyn



Pan
nadinsp. Józef Gdański 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Olsztynie 
ul. Partyzantów 6/8 
10-950 Olsztyn

W  odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2013 roku (data wpływu do BRPO 20 

września 2013 roku) uprzejmie dziękuję za informację w zakresie braku możliwości 

wydzielenia miejsca do palenia w PdOZ w Biskupcu.

Jednocześnie zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przedstawienie stopnia 

realizacji zaleceń nr 8-10 zawartych w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji ww. jednostki, tj. wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych i 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w stoliki i taborety, adekwatnie do ich pojemności; 

naprawę uszkodzonej instalacji przyzywowej; zapewnienie we wszystkich pomieszczeniach 

dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, światła umożliwiającego 

czytanie i pisanie., Pragnę nadmienić, iż odpowiedzi z dnia 14 grudnia 2012 roku (data 

wpływu do BRPO 13 grudnia 2012 roku) Pana zastępca poinformował dyrektora Zespołu 

„Krajowy M echanizm Prewencji”, iż będzie ona możliwa w przyszłym roku, po  

zatwierdzeniu naszego budżetu na rok 2013.
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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 listopada 2013 r. l.dz. RPO-713106-V1I- 

720,6/12/MMo w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia 

w Komisariacie Policji w Biskupcu, informuję Panią Dyrektor, iż naprawa instalacji 

przyzywowej została dokonana już w październiku 2012 roku, o czym Pani Dyrektor została 

poinformowana w piśmie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Andrzeja Góźdż 

z dnia 30 listopada 2012 roku (1. dz. 1 -  2107/2011/12).

Odnosząc się do zaleceń zawartych w punktach 8 i 10, tj. wyposażenia pomieszczeń 

dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w stoliki i taborety oraz 

zapewnienie we wszystkich pomieszczeniach światła umożliwiającego czytanie i pisanie 

informuję Panią Dyrektor, że we wszystkich pomieszczeniach wymieniono żarówki, co  

spowodowało, że w przedmiotowych pomieszczeniach oświetlenie już działa, We wnęce 

znajduje się oprawa oświetleniowa na żarówkę E 27, w której umieszczona jest żarówka 

energooszczędna o mocy 20 Wat, co stanowi odpowiednik zwykłej żarówki o mocy 100 

Wat.

jednocześnie pragnę poinformować, iż doposażenie pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w stoliki i taborety w KP 

w Biskupcu nastąpi do końca I kwartału 2014 roku.



W nawiązaniu do pisma z dnia 17 grudnia 2013 roku (data wpływu do BRPO 23 grudnia 
2013 roku) o numerze Kn-4350/4028/2013, zwracam się do Pana z uprzejmym pytaniem, czy 
zalecenie doposażenia PdOZ w Biskupcu w stoliki i taborety w pokojach dla zatrzymanych zostało 
zrealizowane zgodnie z Pana deklaracją.

Proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 31 lipca 2014 roku, powołując się na numer sprawy 
ICMP.570.15.2014.MMo.

W arszawa,

Pan
insp. Adam Kołodziejski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 6/8
11-041 Olsztyn



Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo l.dz. KMP.570.15.2014.MMo w sprawie zaleceń zawartych 

w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób 

Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia w Komisariacie Policji w Biskupcu, 

informuję Panią Dyrektor, iż zalecenia w zakresie zapewnienia w pomieszczeniach PdOZ 

światła umożliwiającego czytanie i pisanie oraz w zakresie naprawy instalacji przyzywowej 

zostały zrealizowane.

W pozostałym zakresie, tj. doposażenia w stoliki i taborety, realizacja nastąpi 

w momencie dodatkowego zasilenia budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.



W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 15 lipca 2014 roku (data wpływu do BRPO 21 lipca 

2014 roku), zwracam się do Pana z pytaniem, czy w bieżącym roku udało się wygospodarować 

środki finansowe na doposażenie w taborety i stoliki pokoi dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w PdOZ przyległych do Komisariatu Policji w Biskupcu? 

W razie braku realizacji ww. zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, proszę o 

informację na temat przewidywanego czasu zakończenia prac w zakresie zapewnienia 
odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń dla zatrzymanych.

KM P.570.15.2014.M M o

Pan
insp. Adam Kołodziejski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 6/8
11-041 Olsztyn



Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo l.dz. KMP.570.15.2014.MMo w sprawie zaleceń zawartych 

w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób 

Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia w Komisariacie Policji w Biskupcu, 

dotyczących doposażenia w stoliki i taborety informuję Panią Dyrektor, iż Komenda 

Wojewódzka Policji w Olsztynie planuje wykonanie przedmiotowych zaleceń.

Zadanie to będzie możliwe do zrealizowania po zatwierdzeniu planu finansowego na 

rok 2015. W chwili obecnej prowadzone jest rozpoznanie rynku będące przygotowaniem do 

realizacji zadania w chwili osiągnięcia możliwości zabezpieczenia finansowego na 
wykonanie planu.



KMP. 570.15.2014.MMo
Pan
insp. Adam K ołodziejski 
Zastępca K om endanta  
W ojewódzkiego Policji 
ul. Partyzantów 6/8 
10-950 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2015 roku (data wpływu do BRPO 

16 lutego 2015 roku) uprzejmie proszę o udzielenie informacji w zakresie stopnia realizacji zaleceń 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji po wizytacji Pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komisariatu Policji w Biskupcu. W 

piśmie złożył Pan bowiem deklarację, iż Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie planuje 

wykonanie doposażenia w stoliki i taborety, jednak zadanie to będzie możliwie do zrealizowania po 

zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2015.

Uprzejmie proszę Pana o udzielenie odpowiedzi do dnia 29 lutego 2016 roku, powołując się 
na numer sprawy KMP. 570.15.2014.MMo.



Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

w odpowiedzi na pismo I.d/.. KM P.570.15.2014.M M o z dnia 04 stycznia 2016 roku 

u  sprawie zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego .Mechanizmu Prewencji z wizytacji 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia 

w Komisariacie Policji w Biskupcu, informuję Panią Dyrektor, iż Decyzją nr 65/2015 z dnia 

22 kwietnia 2015 roku Komendant Wojewódzki Policji w  Olsztynie zniósł pomieszczenie dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzony cli w  celu wytrzeźwienia w  Komisariacie Policji 

u  Biskupcu Komendy Miejskiej Policji u  Olsztynie.


