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Dyrektor Zespołu 
Dr Janusz ZGÓRSKI

W odpowiedzi na pismo nr I. dz. RPO-622142-VI1-7015/09 

z dnia 15.09.2009 r. uprzejmie informuję co następuje: 2009 "10" 0 6

> W chwili obecnej zostało wyznaczone prowizoryczne miejsce do palenia 

tytoniu, które jest usytuowane w korytarzu, przy drzwiach ewakuacyjnych. 

Realizacja uprawnienia polega na umożliwieniu palenia pojedynczym osobom 

pod nadzorem policjantów pełniących służbę w PDOZ, następnie po 

umieszczeniu osoby w pokoju dla zatrzymanych, następuje wietrzenie 

korytarza poprzez otwarcie drzwi (wejście zabezpieczone kratą). 

Jednocześnie informuję, że zwrócono się do Naczelnika Wydziału 

Nieruchomości Komendy Stołecznej Policji z pisemną prośbą o rozpatrzenie 

możliwości wykonania adaptacji pomieszczeń, w sposób umożliwiający 

wyznaczenie miejsca do palenia wyrobów tytoniowych;

> Regulamin pobytu osoby zatrzymanej lub doprowadzonej celem wytrzeźwienia 

w PDOZ znajduje się na korytarzu tych pomieszczeń, umieszczony na stałe w 

miejscu dostępnym i dogodnym dla osób zatrzymanych, z którym to zapoznają 

się w chwili przyjęcia, po czym potwierdzają ten fakt, wypełniając 

oświadczenie zapoznania się z regulaminem wpisując datę, godzinę oraz 

zamieszczając własnoręczny podpis. Ponadto, na żądanie osoby zatrzymanej
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lub doprowadzonej celem wytrzeźwienia, dodatkowy egzemplarz regulaminu 

udostępniany jest do celi na czas niezbędny do szczegółowego zapoznania

się;

> Instalacja przyzywowa w celach była wyłączona przypadkowo z uwagi na fakt, 

iż w instalacji elektrycznej budynku wystąpiły chwilowe zmiany w napięciu 

elektrycznym, co spowodowało rozłączenie się bezpiecznika w instalacji 

przywoławczej. Usterkę natychmiast usunięto i instalacja jest sprawna;

> W chwili obecnej do codziennego użytku posiadamy 25 szt. dresu (spodnie, 

bluza), 15 par kapci + 5 par do wymiany z uwagi na zużycie oraz 15 

kompletów bielizny osobistej. W związku z powyższym wystosowano pismo do 

Naczelnika Wydziału Wspomagania KRP Warszawa VII o zwiększenie i 

wymianę zużytych rzeczy pościelowych jak i ubraniowych oraz o zwiększenie 

ilości kompletów bielizny osobistej.

Informacja o tej treści została sporządzona w dniu 20.08.2009 r. 

po otrzymaniu za pośrednictwem Wydziału Kontroli Komendy Stołecznej 

Policji „Informacji o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia 

Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych 

Komendy Rejonowej Policji w Warszawie VII”, i przekazana do wykorzystania 

w celu sporządzenia odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich przez 

Komendanta Stołecznego Policji

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 -  adresat
Egz. nr 2 -  a/a
Wyk./Sporz. asp. sztab. P. Kozłowski
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Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do pisma 1. dz. RPO-622142-VII-7015/09/ZK/KMP dotyczącego 

przeprowadzonych czynności z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich 

w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PDOZ) 

Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII uprzejmie informuję, że zawarte 

w przedmiotowym piśmie wnioski i zalecenia zostały wnikliwie przeanalizowane.

Nadmieniam, że w następstwie wcześniejszych kontroli zwrócono uwagę pismem 

l.dz. PR-3779/3686/09 z dnia 30.06.2009 r. wszystkim kierownikom jednostek 

organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, w których usytuowane są pomieszczenia dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, na wymóg realizacji prawa 

osób zatrzymanych do palenia wyrobów tytoniowych zawartych w dyspozycji § 3 ust.l 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 14.09.2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania 

wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń 

w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, nie 

przewiduje wydzielenia oddzielnego pomieszczenia do palenia wyrobów tytoniowych. 

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 9 regulaminu pobytu osób umieszczonych
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w PDOZ stanowiącego załącznik do ww, rozporządzenia, należy umożliwić realizację prawa 

osoby zatrzymanej do palenia tytoniu za zezwoleniem policjanta pełniącego służbę, 

co jest realizowane w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Obowiązujące w Komendzie Stołecznej Policji procedury przewidują, że osoba 

zatrzymana lub doprowadzona do wytrzeźwienia w momencie przyjmowania do PDOZ 

bezzwłocznie informowana jest o przysługujących jej prawach i obowiązkach. Zostaje 

zapoznana z regulaminem pobytu w PDOZ, oraz informuje się ją, że pomieszczenia są 

monitorowane. Fakt zapoznania z regulaminem osoba zatrzymana potwierdza własnoręcznym 

podpisem.

Mając na względzie bezpieczeństwo osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji przyjęto zasadę, 

że regulamin pobytu osoby zatrzymanej lub doprowadzonej do wytrzeźwienia znajduje się 

w PDOZ w miejscu widocznym, łatwo dostępnym i każdorazowo jest udostępniany na prośbę 

osoby zatrzymanej.

Informuję również, że wyjaśniając przyczyny wyłączenia instalacji przyzywowej 

ustalono, że był to przypadek incydentalny spowodowany pracami konserwatorskimi 

instalacji elektrycznej.

Spowodowano również doposażenie PDOZ KRP Warszawa VII przy ul. Umińskiego 22 

w Warszawie w odzież zastępczą do codziennego użytku, która jest wydawana osobie 

zatrzymanej zgodnie z § 10 ust, 2 cyt, regulaminu.

Z poważaniem
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W nawiązaniu do pisma (L. Dz. RPO-622142-VII-7015/09/ZK/KMP) dotyczącego 

przeprowadzonych czynności z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich 

w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych łub doprowadzonych w cełu wytrzeźwienia (PDOZ) 

Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, uprzejmie informuję, że wnioski 

i zalecenia zostały wszechstronnie przeanalizowane. W następstwie wcześniejszych kontroli 

zwrócono uwagę pismem (L. Dz. PR-3779/3686/09 z dnia 30.06.2009 r.) wszystkim 

kierownikom jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji (w których usytuowane 

są pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia), na 

wymóg realizacji prawa osób zatrzymanych do palenia wyrobów tytoniowych (zgodnie 

§ 3 ust.l Rozporządzenia MSWiA z dnia 14.09.200lr. w sprawie zasad dopuszczalności 

używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych).

Nadmieniam, że warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia reguluje Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.10.2008r. w sprawie pomieszczeń 

w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeń. Jednakże 

ww. rozporządzenie nie przewiduje wydzielenia oddzielnego pomieszczenia do palenia 

wyrobów tytoniowych. Regulamin pobytu osób umieszczonych w PDOZ (stanowiący 

załącznik do ww. rozporządzenia), umożliwia realizację prawa osoby zatrzymanej do palenia 

tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym za zezwoleniem policjanta pełniącego służbę
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w pomieszczeniu (§11 ust. 1 pkt.9). W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII zostało 

takie miejsce wyznaczone.

Osoba zatrzymana lub doprowadzona do wytrzeźwienia w momencie przyjmowania do 

PDOZ bezzwłocznie informowana jest o przysługujących jej prawach i obowiązkach. Zostaje 

każdorazowo zapoznana z regulaminem pobytu, w PDOZ, (co jest potwierdzone pisemnie 

przez osobę zatrzymaną), jak również informuje się ją, że pomieszczenie jest monitorowane.

W jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji przyjęto zasadę (mając na 

względzie bezpieczeństwo osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia), 

że regulamin pobytu osoby zatrzymanej lub doprowadzonej do wytrzeźwienia znajduje się 

w PDOZ w miejscu widocznym, łatwo dostępnym i każdorazowo jest udostępniany na prośbę 

osoby zatrzymanej.

Ponadto uprzejmie informuję, że w PDOZ KRP Warszawa VII instalacja przyzywowa 

była sprawna. Wyłączenie jej miało charakter incydentalny z powodu prac konserwatorskich. 

Niemniej, zwrócono uwagę, że stan techniczny instalacji należy stale kontrolować.

Obecnie w PDOZ przy ul. Umińskiego 22 w Warszawie (KRP Warszawa VII) znajduje 

się odzież zastępcza do codziennego użytku, która jest wydawana osobie zatrzymanej zgodnie 

z § 10 ust. 2 ww. cyt. regulaminu. Zalecono także monitorowanie stanu ilościowego ubrań 

zastępczych, celem ich wymiany i bieżącego uzupełnienia.
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