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W związku z  pismem z dnia 19 kwietnia 2012 r. nr RPO-R-023-1/2012, przy którym przesłano 

uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi 

przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu 

w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z  tych 

pomieszczeń, pokoi i izb, dziękując za przekazanie opinii względem projektu, uprzejmie przedstawiam 

stanowisko względem nadesłanych propozycji dotyczących;

1) zmiany brzmienia: § 10 ust. 1 pkt 9 regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach 

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, § 7 pkt 3 regulaminu pobytu osób 

umieszczonych w pokoju przejściowym, § 6 pkt 3 regulaminu pobytu osób umieszczonych 

w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym oraz § 8 ust. 1 pkt 6 regulaminu pobytu nieletnich 

w policyjnych izbach dziecka, warunkujące skorzystanie przez osobę zatrzymaną z prawa do palenia 

tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym, od uzyskania zgody funkcjonariusza Policji pełniącego 

służbę w miejscach zatrzymań, których dotyczą wspomniane regulaminy, w drodze skreślenia 

z ww. przepisów rozporządzenia, warunku uzyskania zgody policjanta przez osoby zatrzymane 

na skorzystanie z prawa do palenia tytoniu.

Propozycję uwzględniono — zaproponowane rozwiązanie polegające na umożliwieniu używania 

wyrobów tytoniowych przez osoby znajdujące się w ww. miejscach znajduje uzasadnienie. Niemniej 

jednak, policjant pełniący służbę w miejscach prawnej izolacji, jakimi niewątpliwie są: pomieszczenia 

dla osób zatrzymanych, policyjne izby dziecka, pokoje przejściowe lub tymczasowe pomieszczenia 

przejściowe powinien umożliwić realizację uprawnienia osób zatrzymanych do używania wyrobów 

tytoniowych w sytuacji, kiedy nie utrudnia to realizacji zadań służbowych mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w tych miejscach. Przede wszystkim, należy mieć 

na uwadze fakt, że umożliwienie używania wyrobów tytoniowych osobom zatrzymanym 

lub doprowadzonym (w tym nieletnim) o każdej porze dnia i nocy może być przez te osoby 

wykorzystywane do doprowadzenia do wydarzenia nadzwyczajnego. Umożliwienie używania tytoniu 

przez osoby przebywające w miejscach prawnej izolacji powinno odbywać się natomiast w warunkach
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zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w tym miejscu. 

Policjanci pełniący służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, policyjnych izbach dziecka, 

pokojach przejść!owych lub tymczasowych pomieszczeniach przejściowych mają przede wszystkim 

za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa w tych miejscach i niedopuszczenie do wydarzenia 

nadzwyczajnego. Wiąże się z tym nieustanna kontrola zachowania tych osób, sporządzanie stosownej 

dokumentacji, oraz między innymi realizacja uprawnień tych osób. Powoływanie się na argument, 

że „skorzystanie przez osoby zatrzymane z  innych praw takich chociażby jak prawo do otrzymania 

posiłku, korzystania z opieki medycznej czy korzystania z urządzeń sanitarnych, nie zostało 

obwarowane przez projektodawcę koniecznością uzyskania zgody funkcjonariusza pełniącego służbę 

w miejscu zatrzymania” wydaje się niezbyt trafione chociażby z tego względu, że posiłki wydawane 

są w określonych godzinach, natomiast zarówno uprawnienie do badań lekarskich, jak i korzystanie 

z urządzeń sanitarnych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób zatrzymanych między innymi 

poprzez ochronę ich życia i zdrowia, W związku z powyższym, zaproponowano zmianę 

ww. przepisów w sposób, umożliwiający realizację uprawnienia do używania wyrobów tytoniowych 

w sytuacji, kiedy nie utrudnia to realizacji zadań służbowych policjantów, związanych 

z  zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w  tych miejscach;

2) doprecyzowania przepisów zawartych w § 5 ust. 2 regulaminu pobytu osób umieszczonych 

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w g 2 ust. 2 regulaminu pobytu osób umieszczonych 

w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, w § 2 ust. 2 regulaminu pobytu osób umieszczonych 

w pokoju przejściowym oraz w § 4 ust 2 regulaminu pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka, 

przewidujących obowiązek poddania się osób zatrzymanych „szczegółowemu sprawdzeniu" przez 

funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tych miejscach.

Propozycję uwzględniono -  zaproponowano rozwiązania analogiczne do tych, które występują 

w art. 223 ustawy z  dnia 6 czerwca 1997 r, Kodeks postępowania karnego (Dz, U. Nr 89, poz. 555, 

z  późn, zm.), zgodnie z którym „przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę 

możności za pośrednictwem osoby tej samej p łc i" W związku z tym w regulaminach zaproponowano 

dodanie następującego przepisu: „Sprawdzenia tej osoby (nieletniego) oraz odzieży na niej 

w warunkach zapewniających poszanowanie je j intymności dokonuje w miarę możliwości policjant 

tej samej p łci.

3) dodania do wyposażenia sypialni dla nieletnich przebywających w policyjnych izbach dziecka 

szafek na rzeczy osobiste nieletnich, niepodlegające zatrzymaniu w depozycie, co ma umożliwić 

przechowywanie przez nieletnich przedmiotów kultu religijnego i innych przedmiotów osobistych 

pochodzących z  paczek, których to posiadanie w trakcie pobytu w izbie jest dopuszczalne na gruncie 

opiniowanego rozporządzenia.

Propozycję uwzględniono -  Dostrzegając istotę problemu oraz w trosce o dobro nieletnich 

przychylono się do uwagi i zaproponowano możliwość wyposażenia sypialni dla nieletnich w szafki 

na rzeczy osobiste. Należy mieć przy tym na uwadze fakt, że zakup i wyposażenie sypialni w szafki
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na rzeczy osobiste nieletnich uzależnione będzie przede wszystkim od możliwości finansowych, 

jakimi policyjna izba dziecka będzie dysponować;

4) zmiany brzmienia projektowanego § 7 ust, 1 regulaminu pobytu nieletnich w policyjnych izbach 

dziecka, polegającą na doprecyzowaniu, że chodzi o odzież „ odpowiednią do pory dnia i roku",

Propozycję uwzględniono -  zaproponowano następujące brzmienie projektowanego § 7 ust. 1: 

„Na czas pobytu w izbie nieletni otrzymuje nieodpłatnie odzież, bieliznę i obuwie, odpowiednią 

do pory dnia i roku, o ile własna odzież nieletniego nie nadaje się do użytku lub jeśli je j używanie jest 

niedopuszczalne ze względów higienicznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik policyjnej 

izby dziecka lub wyznaczona przez niego osoba Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, które 

zaprojektowano w § 9  ust, 2 regulaminu pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

5) doprecyzowania projektowanego § 7 ust. 1 pkt 3 regulaminu pobytu nieletnich w policyjnych 

izbach dziecka, dotyczącego wydawania nieletniemu pidżamy w innej porze dnia aniżeli pora nocna, 

o wskazanie konkretnych przesłanek uzasadniających wydawanie takiej odzieży nieletnim w porze 

dziennej.

Propozycji nie uwzględniono -  przepis zaprojektowano tak, aby stanowił on katalog otwarty 

sytuacji, kiedy wydanie pidżamy nieletniemu poza porą nocną będzie uzasadnione. Przykładowo 

będzie to np. w sytuacji, kiedy jest on chory, a nie zachodzi jednocześnie potrzeba hospitalizacji, 

kiedy jest on zmęczony i chce odpocząć, kiedy chce mu się spać itp.
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