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W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 9 grudnia 2012 r. Raportu Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie -  informuję, iż z jego treścią zostali 
wnikliwie zapoznani bezpośredni przełożeni policjantów pełniących służbę w Ogniwie 
Ochronnym Sztabu Policji KMP Olsztyn. Po przeanalizowaniu zaleceń zawartych w raporcie - 
stwierdzam co następuje:

1. Zgodnie z sugestią opisaną w punkcie 1 zaleceń Raportu Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z wizytacji przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich 
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie poleciłem jego realizację podległemu mi 
kierownictwu Komisariatu Policji w Biskupcu. Sprawa ta została uregulowana w sposób 
formalny.

2. Odnosząc się do zarzutu nieprawidłowego odnoszenia się policjantów pełniących służbę, 
w PDOZ KMP Olsztyn do osób zatrzymanych jest to w naszej ocenie subiektywna ocena 
zatrzymanego. Tylko jedna osoba oświadczyła, że policjant wydawał polecenia 
ponaglające, co mogło wynikać z konieczności zapewnienia sprawnego i szybkiego 
przyjęcia do PdOZ zatrzymanego. Szczególnie może mieć to miejsce, gdy w tym samym 
czasie w PdOZ jest osadzanych kilku sprawców do jednego czynu i pełniącym dyżur 
policjantom zależy na sprawnym i bez zbędnej zwłoki wykonaniu czynności związanych 
z ich osadzeniem.

3. Nawiązując natomiast do postulatu zwiększenia obsady służby dyżurnej w porze dziennej, 
to należy stwierdzić, iż obsada w PdOZ w jest wystarczająca i adekwatna do możliwości 
etatowo-personalnej jednostki. Zdarza się, jak w każdej komórce organizacyjnej, iż 
pracownikom udzielane są urlopy wypoczynkowe lub osoby korzystają ze zwolnień 
lekarskich, co okresowo powoduje, że zdarzają się sporadyczne służby jednoosobowe. 
Jednakże w dni robocze w godz. 6.30-14.30 służbę pełni również Kierownik Ogniwa 
Ochronnego, który wspomaga policjantów przy realizacji zadań w PdOZ KMP Olsztyn.

4. Policjanci pełniący służbę w PdOZ KMP w Olsztynie reagują bez zbędnej zwłoki na 
każde wezwanie osób zatrzymanych. Mogą się jednak czasami zdarzyć przypadki, 
dłuższego oczekiwania na wezwanie. Wynikać to może z przekazywania służby i 
konieczność dokładnego i rzetelnego przekazania depozytów osób zatrzymanych lub 
policjanci są w trakcie przyjmowania bądź zwalniania osób zatrzymanych. Nie ma też 
możliwości ( zgodnie z przepisami ) wypuszczenia jednocześnie dwóch osób do toalety, 
co powoduje, że osoby siłą rzeczy muszą oczekiwać w kolejce. PdOZ KMP w Olsztynie 
jest wyposażony w radiowęzeł i osoby zatrzymane są na bieżąco informowane o



konieczności ewentualnego oczekiwania. Nie dotyczy to oczywiście przypadków 
nagłego wezwania w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu osoby zatrzymanej.

5. Policjanci pełniący służbę w PdOZ KMP w Olsztynie zawsze pytają się przybyły na 
wezwanie personel medyczny do osoby zatrzymanej, czy mają być obecni podczas 
badania. Personel medyczny na ogół zawsze chce, aby policjant był obecny podczas 
badania, gdyż obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

6. W zakresie wyznaczenia miejsca do palenia wyrobów tytoniowych informuję, że na 
terenie KMP w Olsztynie 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 właściciel 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.

7. Policjanci pełniący służbę w PdOZ każdorazowo podczas przyjmowania osób 
zatrzymanych informują o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach. 
Nie ma jednak możliwości przeczytania każdemu zatrzymanemu całego regulaminu, gdyż 
wydłużyłoby to proces osadzania. Taki regulamin jest wywieszony w każdym pokoju dla 
zatrzymanych, co potwierdza raport KMP i to w pokoju dla zatrzymanych każda osoba 
może szczegółowo zapoznać się ze swoimi prawami.

8. Odnosząc się do rozważenia możliwości samodzielnej realizacji przysługującego 
zatrzymanym prawa do powiadomienia osoby trzeciej o fakcie zatrzymania, należy 
stwierdzić, iż po pierwsze byłoby to sprzeczne z obowiązującymi obecnie w tym zakresie 
przepisami prawa, a po drugie nie pozwalają na to rozwiązania techniczne, gdyż telefon 
służbowy nie ma wyjścia poza linie resortową. Dlatego jedyną możliwością jest 
powiadomienie wskazanej przez zatrzymanego osoby trzeciej tylko i wyłącznie za 
pośrednictwem Dyżurnego j ednostki.

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

10. Odnosząc się do uwagi w zakresie stanu czystości koców, poduszek i kapci wydanych 
zatrzymanym -  informuję, iż Kierownikowi Ogniwa Ochronnego w polecono stale 
monitorować ten problem i dokonywać częstszej wymiany pościeli w pokojach dla 
zatrzymanych.

11. Policjanci pełniący służbę w PDOZ KMP w Olsztynie każdorazowo przy przyjęciu 
wydają pościel zatrzymanemu, jednak często zdarzają się przypadki odmowy pobrania 
pościeli, co policjant pełniący służbę w pomieszczeniach na bieżąco odnotowuje w 
Książce Przebiegu Służby w PdOZ.



12. Zniszczone lub uszkodzone pokrowce do materacy w dniu 07.12.2012 r. zostały w całości 
wymienione na nowe po ich pobraniu z magazynu KWP w Olsztynie.

13. W zakresie zużytych filtrów do wentylacji oraz o dokonanie okresowego przeglądu 
instalacji przyzywowej i poprawności jej działania - Naczelnik Sztabu Policji KMP w 
Olsztynie zwrócił się ze stosownym pismem do Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP 
w Olsztynie o podjecie działań mających na celu wymianę filtrów na nowe i 
przywrócenie właściwej pracy wentylacji oraz instalacji przyzywowej.

14. Pokoje dla osób zatrzymanych są wyposażone w oświetlenie nocne i dzienne. W nocy w 
każdym pokoju pali się jedna lampka dostosowana do pory nocnej, która jest niezbędna 
do prawidłowego sprawowania nadzoru nad osobami zatrzymanymi i prowadzenia

* obserwacji za pomocą zainstalowanego monitoringu w pokojach dla zatrzymanych.

15. Kierownik Ogniwa Ochronnego uzupełnił już brakujące godziny pouczeń w kartach 
zapoznania z regulaminem i dodatkowo w zeszycie zadań doraźnych przypomniał 
wszystkim policjantom pełniącym służbę w PdOZ o rzetelnym i czytelnym wypełnianiu 
wszystkich rubryk „Książki zapoznania z regulaminem” osób doprowadzonych.

16. Odnosząc się do kolejnego zalecenia informujemy, iż policjanci pełniący służbę w PDOZ 
KMP w Olsztynie nie sporządzają dokumentacji medycznej, gdyż wpisy w tym zakresie 
dokonuje lekarz wezwany do osoby zatrzymanej. Policjant pełniący dyżur stara się 
jedynie sugerować i prosić, aby wpis ten był czytelny. Należy również zaznaczyć, iż 
zaświadczenia lekarskie są na ogół sporządzane w Poliklinice MSWiA podczas badania 
przed osadzeniem i policjant PdOZ nie ma wpływu na jego czytelność.

17. Komenda Miejska Policji Olsztynie pod koniec listopada br. przesłała pisma do 
Polikliniki MSWiA oraz do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z prośbą o uaktualnienie 
wzoru wystawianego „zaświadczenia lekarskiego” i w chwili obecnej przy osadzaniu 
osób w PdOZ są już stosowane aktualne wzory zaświadczeń.

18. Policjanci doprowadzający osobę zatrzymaną do PdOZ przed osadzeniem każdorazowo 
sporządzają notatkę z obrażeń, która jest niezbędna przy osadzeniu. Przypadek, o którym 
mowa w raporcie KMP dotyczył niewielkiego zadrapania na nosie. Obrażenie to było 
nieznaczne i pochodziło z przed kilkunastu dni, dlatego też policjant doprowadzający nie 
sporządził owej notatki.

19. W zakresie poprawienia natomiast komunikacji interpersonalnej, czy radzenia sobie ze 
stresem , Naczelnik Sztabu Policji KMP w Olsztynie w planie szkoleń na rok 2013 
dodatkowo zaplanuje szkolenie z psychologami dla policjantów pełniących służbę w 
PDOZ KMP Olsztyn.

Mając na uwadze konieczność stałego nadzoru w zakresie przestrzegania praw osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do PdOZ - informuję, iż Komenda 
Miejska Policji w Olsztynie dołoży wszelkich starań przy realizacji przekazanych nam w raporcie 
uwag i zaleceń, jak również w zakresie poprawy organizacji pełnionej służby i realizacji zadań 
ze strony policjantów.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie -  wydział Konwojowy
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W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2012 r. l.dz. RPO-713062-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 Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, w załączeniu przesyłam Pani Dyrektor, pismo 

L .  dz. SzP -  5677/5524/2012 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 

P ra w  Obywatelskich pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia w Komendzie Miejskiej Policji w  Olsztynie

Odnosząc się do zaleceń zawartych w punktach 12 -  13 i 20, tj. wymianę 

zniszczonych pokrowców na materace, wymianę zużytych fiłtrów do wentylacji oraz 

zapewnienie szkoleń funkcjonariuszom pełniącym służbę w PdOZ m. in. w zakresie 

komunikacji interpersonalnej, czy radzenia sobie ze stresem, informuję Panią Dyrektor, iż 

zniszczone lub uszkodzone pokrowce do materacy w dniu 07.12.2012 r. zostały w całości 

wymienione na nowe po ich pobraniu z magazynu KWP w Olsztynie. Odnośnie wymiany 

zużytych filtrów do wentylacji, informuję Panią Dyrektor, iż Naczelnik Sztabu Policji KMP 

w Olsztynie zwrócił do Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Olsztynie o podjęcie 

działań mających na celu wymianę w/w filtrów na nowe. Ponadto Zastępca Naczelnika



Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie w dniu 06.12.2012 r. pismem Kn -  

3322/3207/2012 zwrócił się z prośbą, o udzielenie informacji o terminie 

i możliwości realizacji zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

w tym dotyczących m. in. wymiany przedmiotowych filtrów. Z odpowiedzi nadesłanej 

z Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Olsztynie wynika, że realizacja zaleceń 

zawartych w Raporcie będzie możliwa w roku 2013.

Odnosząc się do kwestii poprawienia komunikacji interpersonalnej, czy radzenia 

sobie ze stresem, informuję Panią, iż Naczelnik Sztabu Policji KMP w Olsztynie w planie 

szkoleń na rok 2013, dodatkowo zaplanuje szkolenie z psychologami dla policjantów 

pełniących służbę w PdOZ w KMP w Olsztynie.
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W  odpow iedzi na pism o z dnia 13 grudnia 2012 roku (data w pływ u do B iura RPO 

24 grudnia 2012 roku) uprzejm ie dziękuję za ustosunkowanie się do w niosków  i zaleceń 

zaw artych w  Raporcie K rajow ego M echanizm u Prewencji.

O dnosząc się do punktu dotyczącego kwestii palenia i przytoczonej przez Pana 

ustaw y? chciałabym  zwrócić uwagę, iż ustaw odaw ca w  art. 5a ust. 2 wskazanej ustawy o 

ochronie zdrow ia przed następstw am i używ ania tytoniu i w yrobów  tytoniow ych (Dz. U. z 

1996 r. N r 10, poz. 55 ze zm.), sform ułow ał upow ażnienie dla M inistra Spraw 

W ew nętrznych do szczegółow ego uregulow ania w arunków  używ ania w yrobów  

tytoniow ych na terenie podlegających m u obiektów. Takim m iejscem  są  m.in. 

pom ieszczenia dla osób zatrzym anych lub doprowadzonych w celu w ytrzeźw ienia w 

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

pom ieszczeniach dla osób zatrzym anych lub doprowadzonych w celu w ytrzeźw ienia, dalej: 

Regulam inu, stanow iącego załącznik do rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych z 

dnia 4 czerw ca 2012 roku w sprawie w sprawie pom ieszczeń przeznaczonych dla osób 

zatrzym anych lub doprow adzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, 

tym czasow ych pom ieszczeń przejściow ych i policyjnych izb dziecka, regulam inu pobytu w 

tych pom ieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępow ania z zapisam i obrazu z 

tych pom ieszczeń, 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
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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 m ają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra 

Spraw W ewnętrznych 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. I, wyznacza cele i pokoje mieszkalne 

dla osób pozbawionych wolności palących wyroby tytoniowe (§ 4 ust. 2). Jeżeli nie można 

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).

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

zaopatrzenie w prasę, pragnę przypomnieć § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu, według którego 

osobie umieszczonej w PdOZ, zapewnia się możliwość korzystania z prasy. Istnieje 

możliwość udostępnienia zatrzymanym bezpłatnych tytułów, bądź nieaktualnych numerów, 

co nie obciąży finansowo jednostki.
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BIURA
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
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W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 04.02.2013 r. kolejnego Państwa pisma z dnia 
18.01.2013 r. dot, sugestii uregulowania problemu wyznaczenia miejsc do palenia wyrobów 
tytoniowych dla osób zatrzymanych w PdOZ KMP Olsztyn i udostępnienia im możliwości 
korzystania z prasy -  informuję, iż w/w pismo zostało przez nas zinterpretowane jako 
satysfakcjonujące i kończące korespondencję w przedmiotowym zakresie. Za powyższą 
nadinterpretację z naszej strony przepraszamy.

Odnosząc się do poruszonych w Państwa piśmie z dnia 18.01.2013 r. sugestii informuję,

1. 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 KMP Olsztyn „starej” prasy, w tym miesięcznika „Policja” 
po wcześniejszym usunięciu zszywek;

2. w zakresie wyznaczenia miejsca do palenia wyrobów tytoniowych podtrzymuję 
dotychczasowe stanowisko w tej kwestii.
Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie ma możliwości zorganizowania - 
nawet dla samych pracowników tej jednostki - palarni, tym bardziej palarni, w której byłby 
prowadzony stały nadzór, jakiemu muszą podlegać 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 właściciel 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 i na terenie całego 
budynku KMP w Olsztynie .
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Z poważaniem
K o m e n d a n t  Miejski  Policji 
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i n sp. i Andrzej Góidź
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W  dniu 1 października 2012 roku przedstaw iciele Krajowego M echanizm u Prewencji 

dokonali w izytacji Pom ieszczeń dla osób zatrzym anych lub doprowadzonych w celu 

w ytrzeźw ienia (dalej: PdOZ, Izba) przy K om isariacie Policji w Biskupcu, a 3 października 

-  PdOZ przy K om endzie M iejskiej Policji w  Olsztynie. W wyniku przeprow adzonych 

czynności, w izytujący stwierdzili, iż w  żadnej z Izb nie w yodrębniono pom ieszczenia do 

używ ania w yrobów  tytoniow ych, ponadto istnieje zakaz palenia na ich terenie. W związku z 

pow yższym , form ułując zalecenia pow izytacyjne, przedstaw iciele KM P zalecili 

um ożliw ienie palenia osobom  przebyw ającym  w PdOZ, zgodnie z rozporządzeniem  

M inistra Spraw W ewnętrznych i Adm inistracji z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie 

szczegółow ych w arunków  używ ania w yrobów  tytoniow ych na terenie obiektów oraz w 

środkach przew ozu osób podlegających m inistrowi właściwem u do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. z 2011 r. N r9 7 ,p o z . 564).

W odpowiedzi na zalecenie pracow ników  M echanizmu, K om endant M iejski Policji 

w Olsztynie oznajm ił, iż nie m a m ożliw ości zorganizowania palarni, w  której byłby 

zorganizow any stały nadzór nad zatrzym anym i. Przytoczył ponadto ustawę o ochronie 

zdrowia przed następstw am i używ ania tytoniu i w yrobów  tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 

10, poz. 55 ze zm.), w spom inając o konieczności ochrony funkcjonariuszy Policji przed 

przebyw aniem  w  zadym ionej strefie.



W mojej ocenie, jedyną  przesłanką do w prow adzenia zakazu palenia je st brak 

taktycznej możliwości w yodrębnienia m iejsca do palenia z odpow iednią wentylacją. W  § 10 

ust. 1 pkt 9 Regulam inu pobytu osób w pom ieszczeniach dla osób zatrzym anych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, dalej: Regulam inu, stanow iącego załącznik do 

rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w  sprawie w 

sprawie pom ieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzym anych lub doprow adzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tym czasow ych pom ieszczeń przejściow ych i 

policyjnych izb dziecka, regulam inu pobytu w tych pom ieszczeniach, pokojach i izbach 

oraz sposobu postępow ania z zapisami obrazu z tych pom ieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 

2012 r., poz. 638) zawarto bowiem upraw nienie do korzystania z w yrobów  tytoniow ych 

przez osoby zatrzymane.

W związku z pow yższym  proszę o w yjaśnienie Kom endantowi M iejskiem u Policji w 

Olsztynie, iż w odniesieniu do PdOZ m ają zastosow anie przepisy rozporządzenia M inistra 

Spraw W ew nętrznych z 11 m aja 2011 roku w sprawie szczegółowych w arunków  używ ania 

wyrobów tytoniow ych na terenie obiektów oraz w środkach przew ozu osób podlegających 

m inistrowi w łaściw em u do spraw w ewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. N r 97, poz. 564), 

ponieważ ustaw odaw ca w art. 5a ust. 2 ustawy o ochronie zdrow ia przed następstwam i 

używania tytoniu i w yrobów  tytoniow ych (Dz. U. z 1996 r. N r 10, poz. 55 ze zm.), na którą 

powoływał się K om endant, sform ułował upow ażnienie dla M inistra Spraw W ewnętrznych 

do szczegółowego uregulow ania w arunków  używ ania w yrobów  tytoniow ych na terenie 

podlegających m u obiektów. Takim m iejscem  są  m.in. pom ieszczenia dla osób 

zatrzym anych lub doprowadzonych w celu w ytrzeźw ienia 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. N r 14, poz. 147 ze zm.) proszę o zw eryfikow anie w 

trybie nadzoru m ożliwość korzystania przez osoby um ieszczone w PdO Z z wyrobów 

tytoniowych.
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Z a s tę p c a  Dyrektor  
"Krajowy



Olsztyn, dnia 26 sierpnia 2013 roku

KO M END A W O JEW Ó D ZK A  POLICJI 
W O L S Z T Y N IE

K n- i m /2442/2013

Pan
Marcin Mazur 
Zastępca Dyrektora
Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 lipca 2013 r. l.dz. RPO-713062-VII- 

720.6/12/MM o/ RPO-713106-VlI-720.6/I2/MMo w sprawie zaleceń zawartych w Raporcie 

Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub

w Komisariacie Policji w Biskupcu dotyczących umożliwienia osobom zatrzymanym w 

PdOZ palenia wyrobów tytoniowych uprzejmie informuję, iż w przypadku PdOZ w KMP w 

Olsztynie, na etapie projektowania, a następnie przeprowadzonego w 2009 roku gruntownego 

remontu w/w pomieszczeń nie przewidziano utworzenia wyodrębnionego pomieszczenia 

przeznaczonego na palarnię.

Wejście w życie nowych przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 11 maja 2011 r. 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) spowodowało, iż w chwili 

obecnej brak jest faktycznej możliwości wyodrębnienia na terenie PdOZ miejsca do palenia 

wyrobów tytoniowych, które jest wyposażone w odpowiednio wydajną wentylację. W naszej 

ocenie pomieszczenie takie powinno być dodatkowo wyposażone w urządzenia 

umożliwiające prowadzenie stałego nadzoru nad osobami tam przebywającymi, bez

Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, a także



konieczności stałego przebywania w takim pomieszczeniu policjanta, aby nie był on 

narażony na przebywanie w strefie zadymionej.

Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych 

lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia w Komisariacie Policji w Biskupcu, gdzie 

również w chwili obecnej brak jest faktycznej możliwości wyodrębnienia na terenie PdOZ 

miejsca do palenia wyrobów tytoniowych.
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