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W nawiązaniu do Informacji o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Płocku z dnja 5 
lutego 2009 roku RPO-605913-VII-7020/7015/09/AŻ opracowanej przez przedstawicieli Rzecznika Praw 
Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego informuję, że w zakresie wniosków i zaleceń 
wymienionych w tytule 7 Informacji podjęto niżej wymienione działania:

Pkt. 1 -  umieszczono w miejscu widocznym dla osób zatrzymanych w PdOZ „Regulamin pobytu osób
umieszczonych w pomieszczeniach jednostek Policji" w jeżyku polskim oraz językach ..........  pobrane ze
strony internetowej Komendy Głównej Policji.

Pkt. 2 -  podjęto działania w celu wyposażenia PdOZ w plastikowe pojemniki w których umieszczane będą 
zabezpieczone w hermetycznych workach foliowych rzeczy osobistych osób chorych zakaźnie -  zakupu 
dokona Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu,

Pkt, 3 -  policjanci pełniący służbę w PdOZ realizują na bieżąco, w ramach posiadanych środków prawo osób 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do otrzymywania napoju. Środki do realizacji tego prawa -  tj. 
napoje nie są przyrządzane na miejscu, lecz przywożone z zewnątrz razem posiłkami - tylko i wyłącznie od 
tych dostaw uzależniony jest czas realizacji potrzeb osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Poza 
napojami w ilościach zaspokających pragnienie nie przewiduję się dla tych osób posiłków. Przepisy 
Rozporządzenia 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 określają dwie kategorie osób 
umieszczanych w PdOZ : osoby zatrzymane (sprawcy przestępstw) i osoby doprowadzone do wytrzeźwienia 
(osoby nie będące sprawcami przestępstw, lecz z powodu stanu nietrzeźwości umieszczone w PdOZ). Przepis 
§ 11 ust. 2 pkt. f cytowanego Rozporządzenia mówi, że „osoba doprowadzona w celu wytrzeźwienia otrzymuje 
tytko napój do zaspokojenia pragnienia, w szczególności herbatę, kawę lub wodę". Prawo do otrzymania 
posiłku po upływie 12 godzin przysługuje natomiast osobie zatrzymanej będącej w stanie nietrzeźwości, jeżeli jej 
pobyt w pomieszczeniu przekracza 12 godzin -  interpretacja z analogii do § 11 ust. 2 pkt. e cytowanego 
Rozporządzenia - „n/e otrzymuje posiłku osoba zatrzymana w stanie nietrzeźwości, której pobyt w 
pomieszczeniu nie przekracza 12 godzin '.

Pkt. 4 -  na stanie PdOZ, w ilościach wystarczających dla prawidłowego funkcjonowania Pomieszczenia 
znajduje się pościel oraz środki do utrzymania higieny osobistej. Prawo do otrzymania kompletu pościeli 
jest w PdOZ realizowane, Środki higieny osobistej nie są wydawane w czasie przyjęcia do Pomieszczenia. 
Jeżeli osoba zatrzymana w czasie korzystania z toalety nie chce korzystać ze środków higieny osobistej 
takich jak mydło i ręcznik, nie są one wydawane. Rozważana jest możliwość zakupu dozowników ź mydłem 
płynie oraz suszarek do rąk i twarzy - zadanie będzie przekazane do podjęcia decyzji przez Komendę 
Wojewódzką Policji z/s w Radomiu.



Pkt. 5 -  wydano pisemne polecenie ponownego zapoznania się policjantów pełniących służbę w PdOZ z 
Rozporządzenia 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, w szczególności w zakresie obowiązków 
policjantów przy przyjmowaniu osób do PdOZ.

Pkt. 6 -  policjanci pełniący służbę w PdOZ nie mają wpływu na treść wpisów lekarzy wykonujących 
czynności w Pomieszczeniu, otrzymali pisemne polecenie Naczelnika Sztabu policji KMP w Płocku 
każdorazowo uzupełniania wpisu daty i godziny badania w Książce wizyt lekarskich kiedy lekarz nie dokona 
takiego wpisu,

Pkt. 7 -  w miejsce instalacji dodatkowych przycisków alarmowych w magazynie do przechowywania 
bielizny pościelowej rozważana jest możliwość zakupu osobistych przenośnych urządzeń alarmowych 
uruchamianych przez policjantów pełniących służbę w pomieszczeniach -  zadanie będzie przekazane do 
podjęcia decyzji przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu,

Pkt, 8 -  w PdOZ nie ma możliwości wydzielenia odrębnego pomieszczenia spełniające wymogi 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.09.2001 roku w sprawie zasad 
dopuszczania używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Zgodnie z treścią § 3 ust 1 cytowanego Rozporządzenia, jeżeli nie ma 
możliwości wyodrębnienia specjalnego pomieszczenia -  dopuszczone jest używanie wyrobów tytoniowych 
w Izbach dla osób zatrzymanych, W przeszłości zdarzały się przypadki, że osoby zatrzymane w czasie 
używania wyrobów tytoniowych dokonywały uszkodzeń elementów wyposażenia izb. Często zdarza się, że 
w jednej Izbie umieszczane są osoby palące i niepalące. Praktyką jest udostępnianie osobom zatrzymany czy 
doprowadzonym do wytrzeźwienia możliwości używania wyrobów tytoniowych w jednym z pomieszczeń 
socjalnych, pod nadzorem jednego z policjantów pełniących służbę w pomieszczeniu.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony sposób usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli 
Pomieszczenia uchybień będzie satysfakcjonującym dla Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.
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