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N o t a t k a
z czynności przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy 
Powiatowej Policji w Białobrzegach

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 18 grudnia 

2008 r. do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji 

w Białobrzegach, przy ul. Żeromskiego 23 (zwanego dalej PdOZ lub Policyjną Izbą 

Zatrzymań) udali się przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Janusz 

Zagórski -  Dyrektor Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego, Wojciech Jodko - 

główny specjalista, Marcin Mazur -  starszy radca oraz Marcin Kusy -  Radca.

Wykonując zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, przedstawiciele 

Rzecznika mieli zamiar dokonać na miejscu sprawdzenia sposobu traktowania osób 

zatrzymanych, dokonując oceny pod względem ochrony osadzonych przed torturami 

oraz okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem albo karaniem. Jak ustalono 

w rozmowie z nadkom. Januszem Guziakiem - 1 Zastępca Komendanta Powiatowego 

Policji w Białobrzegach od dnia 4 listopada prowadzony był remont Komendy 

Powiatowej Policji, który w dniu 18 grudnia 2008 r. obejmował również 

pomieszczenia dla zatrzymanych. Osoby zatrzymane i wymagające umieszczenia 

w PdOZ przewożono do Miejskiej Komendy Policji w Radomiu. Z uwagi na trwający 

remont czynności pracowników Biura RPO ograniczyły się do kontroli dokumentacji 

prowadzonej w Policyjnej Izbie Zatrzymań.

W ocenie wizytujących, wybrane w sposób losowy do sprawdzenia protokoły 

zatrzymań, za okres od początku 2008 r. do zamknięcia PdOZ zostały sporządzone 

właściwie.



Książka kontroli osób zatrzymanych oraz dziennik przebiegu służby prowadzone 

były w sposób prawidłowy, posiadają bowiem pełne zapisy wskazujące kogo przyjęto 

do PdOZ, na jakiej podstawie, kto podjął decyzję o zatrzymaniu i kiedy jej dokonano 

oraz kiedy osadzonego zwolniono lub przekazano do jednostki penitencjarnej.

Książka wizyt lekarskich została założona w dn. 01.01.1995 r. Pierwszy wpis 

w książce pochodzi z 29.07.1997 r. Stwierdzić należy, iż wpisy dokonywane przez 

lekarzy do książki wizyt lekarskich są niepełne. Pierwsze trzy wpisy w książce nie 

zawierają wskazania schorzenia i wieku osoby osadzonej oraz zaordynowanego 

leczenia. W przypadku zatrzymanych: oraz

lekarz nie określił, czy po badaniu mogą przebywać w PdOZ. 

W książce wizyt lekarskich nie odnotowano również daty przeprowadzonego badania

bądź też personaliów osoby badanej (na podstawie 

książki kontroli osób zatrzymanych ustalono, iż zapis dotyczył

W książce kontroli osób zatrzymanych na dzień 18 grudnia 2008 r. 

zaewidencjonowano 262 osoby.

Wg ewidencji osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia prowadzonej od 

17.11.2005 r., w 2006 r. takich osób było osadzonych w PdOZ 33, w 2007 r. - 61, 

natomiast w 2008 r. (do 31.10.2008 r.) - 55. Decyzją nr 45/05 Komendanta 

Powiatowego Policji w Białobrzegach z dn, 02.11.2005 r. w sprawie pobierania opłat 

za pobyt osób do wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 

w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach, opłatę za pobyt ustalono w kwocie 

140 zł (§ 1 ust 1 Decyzji).

Wg informacji przekazanych przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji, 

w ostatnich latach w PdOZ nie stosowano środków przymusu bezpośredniego oraz nie 

występowały wypadki nadzwyczajne.

Wizytujący nie stwierdzili nieprawidłowości w dokumentacji prowadzonej przez 

funkcjonariuszy Policji. Należy wymagać od lekarzy, aby ich wpisy w książce wizyt 

lekarskich zawierały wszystkie niezbędne informacje.


