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W związku z wykonywaniem zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich systematycznie przeprowadzają 

wizytacje zapobiegawcze w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek 

organizacyjnych Policji. W trakcie każdej wizytacji dokonuje się oceny 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym również rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie 

zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 

106, poz. 1163). 

W świetle powyższego rozporządzenia, w pomieszczeniach jednostek 

organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych dopuszcza się 

możliwość palenia wyrobów tytoniowych przez osoby pozbawione wolności w 

wyznaczonych pokojach mieszkalnych, przeznaczonych dla osób palących, a 

wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji. Jeżeli zaś nie 

można spełnić tego warunku, dopuszcza się palenie wyrobów tytoniowych poza 

pokojami mieszkalnymi, w pomieszczeniach wyodrębnionych i odpowiednio 

przystosowanych, w czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Policji. 

W trakcie wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych komend miejskich lub 

powiatowych Policji, położonych w różnych częściach Polski, jedynie w sporadycznych 

przypadkach przytoczone przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
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Administracji z dnia 14 września 2001 r. były przestrzegane. W większości dopuszczano 

używanie wyrobów tytoniowych przez osoby zatrzymane na korytarzu lub w pokojach 

sanitarnych. W jednej z wizytowanych jednostek wprowadzony był zaś całkowity zakaz 

palenia przez osoby pozbawione wolności, przy czym był on przestrzegany przez 

dyżurnych niepalących. Pozostali zaś zezwalali na palenie w pobliżu pokoju dyżurnego, 

co odnotowywano w książce przebiegu służby. 

W związku ze wskazaną powyżej różnorodną praktyką w postępowaniu 

funkcjonariuszy Policji, jeżeli chodzi o zezwalanie osobom zatrzymanych na używanie 

wyrobów tytoniowych oraz nierespektowaniem niemalże przez wszystkie jednostki 

Policji w kraju przepisów powyżej omówionego rozporządzenia, na podstawie art. 16 ust. 

1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 

14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie proszę Pana Komendanta o zajęcie stanowiska w 

przedstawionej sprawie oraz wskazanie planowanych działań w tym zakresie. 


