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L.dz. Gpc- 140/20                                                               Warszawa, 6  kwietnia 2020 r. 

 

 

Pan 

Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

 Nawiązując do pisma Pana Rzecznika l.dz. KMP.071.4.2020.PK z 12 marca 2020 r. 

dotyczącego aktualnego stanu przygotowań jednostek organizacyjnych Policji, w których 

przebywają osoby zatrzymane, w kontekście zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 

wywoływaną jego działaniem choroby COVID-19, uprzejmie przedstawiam informacje w tej 

sprawie. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja w kraju zmienia się dynamicznie 

i związane z tym działania Policji, podlegają stałej modyfikacji.  

 W obecnej sytuacji epidemii związanej z koronawirusem na terenie Polski, wśród 

osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia zdarzają się przypadki osób, 

które powróciły z zagranicy, miały kontakt z osobami, które powróciły z zagranicy lub istnieje                                       

podejrzenie zakażenia koronawirusem. 

 Informuję, że 13 marca 2020 r., do wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznej 

Policji zostały przesłane Zalecane procedury postępowania przy przyjęciu osoby zatrzymanej  

do wyznaczonego pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (PdOZ), podejrzewanej o zakażenie SARS–CoV-2 (koronawirus), 

zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA. 

                 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 

   Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka 

 

 

 



 Zgodnie z treścią Zalecanych procedur (…), policjanci delegowani do pełnienia służby                   

w wyznaczonych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (PdOZ), dedykowanych dla osób z podejrzeniem objawów COVID-19 lub 

wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, powinni zostać 

przeszkoleni przez przedstawicieli służby BHP lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA 

oraz wyposażeni w niezbędne środki ochronne przewidziane dla tego typu ochrony osobistej. 

 Zgodnie z Zalecanymi procedurami (…), PdOZ musi być wyposażony w środki 

dezynfekcyjne na bazie alkoholu (co najmniej 60 %), w ilości niezbędnej do zapewnienia 

bieżącej dezynfekcji pomieszczenia oraz w niezbędne środki ochronne przewidziane dla tego 

typu ochrony osobistej. Ponadto, w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba zatrzymana 

należy zmyć oraz zdezynfekować wszystkie powierzchnie i wyposażenie. Należy również 

zdezynfekować tzw. drogę dojścia osoby umieszczonej, tj. miejsca i urządzenia, których mógł 

dotykać (poręcze, klamki, drzwi, taboret, etc.). 

 Osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia, które są umieszczane                                 

w  policyjnych miejscach prawnej izolacji korzystają w pełni z przysługujących im praw.  

 Osoby zatrzymane lub doprowadzane w celu wytrzeźwienia umieszczane w PdOZ  

są poddawane badaniom lekarskim na zasadach wynikających z regulacji rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję (Dz.U.2012, poz. 1102). Zgodnie z treścią § 1 ust. 3, osobę 

zatrzymaną poddaje się badaniu lekarskiemu w przypadku, gdy m.in. z posiadanych przez 

Policję informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest osoba chora 

zakaźnie. Ponadto do wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznej Policji została przesłana 

Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym 

jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r., zaakceptowana przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego MSWiA. 

 Osoby zatrzymane, z podejrzeniem objawów COVID-19 lub wobec których istnieje 

podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, są umieszczane w wyodrębnionych PdOZ 

dedykowanych wyłącznie dla osób z objawami zakażenia lub podejrzeniem choroby. 



 Policjanci pełniący służbę w policyjnych miejscach prawnej izolacji, w przypadku 

kontaktu z osobą z podejrzeniem objawów COVID-19 lub wobec których istnieje podejrzenie 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, podlegają procedurom na zasadach ogólnych.  

 Treść pkt II Postępowanie związane z transportem osób z podejrzeniem/ 

potwierdzeniem zarażeniem SARS–CoV-2, zawarta w  Zaleceniach procedur postępowania 

przy przyjęciu osoby zatrzymanej do wyznaczonego pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), podejrzewanej o zakażenie SARS–CoV-2 

(koronawirus), uwzględnia sposób postępowania policjantów z osobami omawianej kategorii 

w czasie ich transportu. 

 Obecnie opracowywane są procedury sanitarne w zakresie funkcjonowania 

policyjnych izb dziecka (PID) związane z sytuacją epidemii na terenie kraju odnoszącą się do 

zagrożeń koronawirusem.   

 Zgodnie z regulacjami zawartymi w treści zarządzenie nr 130 KGP z dnia 7 sierpnia 

2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 42 z późn. zm.)                                    

w  pomieszczeniu mogą przebywać policjanci skierowani do pełnienia w nim służby. 

  

 Wyrażam nadzieję, ze przyjęta forma prowadzonej korespondencji drogą 

elektroniczną spotka się ze zrozumieniem ze strony Rzecznika i Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Pełnomocnik pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 

785 202 225, adresem poczty elektronicznej (krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl oraz 

komunitaktorem Skype (live:klaszkiewicz) w systemie pracy całodobowej.  

 

        Łączę wyrazy szacunku, 

 

      mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz 

 

             - podpis na oryginale -  

Przesłano w pliku PDF na adresy:  

przemyslaw.kazimirski@brpo.gov.pl  

agnieszka.kadziela@brpo.gov.pl 
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