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Rzecznik Praw Obywate lsk ich 

Odpowiadaj^c na pismo z dnia 14 maja 2014 r., dzi^kuj^ za przekazanie do MSW Raportu Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dziatolnosci w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2013 r. oraz za 

zaproszenie na konferencj^ w dniu 11 czerwca 2014 r. 

Jednoczesnie, uprzejmie przesytam stanowisko MSW odnosnie kwestii poruszonych w ww. Raporcie. 

Material zawiera rowniez informacje pochodz^ce z Komendy Gtownej Policji. 

L Policyjne Izby Dziecka 

1. Kwestie systemowe 

Odnosz^c si^ do koniecznosci przygotowania nowej ustawy o post^powaniu w sprawach nieletnich, 

nalezy wyjasnic, ze od wrzesnia 2013 r. MSW wspofpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwosci przy 

przygotowaniu nowego, kompleksowego uregulowania catosci postQpowania wobec nieletnich, ktore 

zawieratoby regulacje dotycz^ce post^powania wzgl^dem nieletniego na kazdym etapie jego realizacji 

i obejmowatoby wszystkie placowki, w ktorych nieletni moze przebywac, bez wzgl^du na to, konnu one 

podlegaj^. Obecnie t rwa j^ prace nad projektem zatozen do ww. regulacji, w dniu 26 czerwca br. odbyta 

siQ w tej sprawie konferencja uzgodnieniowa. 

• Dost^p nieletnich do opieki medycznej 

Rozpatruj^c kwestie wskazane przez KMP, nalezy miec na uwadze, ze zgodnie z § 3 Regulominu 

pobytu w izbie, stanowi^cego zat^cznik nr 12 do rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych 

z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeh przeznoczonych dia osob zatrzymanych lab 

doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczeh 

przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojoch i izbach 

oraz sposobu post^powania z zapisarr)i obrazu z tych pomieszczeh, pokoi / izb (Dz. U. poz. 638), 

przyjmowanego do izby nieletniego poddaje si^ badaniom lekarskim i udziela mu niezb^dnej pomocy 

medycznej w przypadkach i na zasadach okreslonych w przepisach w sprawie badari lekarskich osob 

zatrzymanych przez Policj^. Natomiast zgodnie z tresci^ § 1 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw 

Wewn^trznych z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie bodah lekarskich osob zatrzymanych przez 

Policji (Dz. U. poz. 1102), osobQ zatrzyman^ poddaje si^ badaniu lekarskiemu w przypadku gdy: 
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osoba ta oswiadcza, ze cierpi na schorzenia wymagaj^ce statego lub okresowego leczenia, ktorego 

przerwanie powodowatoby zagrozenie zycia lub zdrowia, z^da przeprowadzenia badania lekarskiego 

lub posiada widoczne obrazenia ciata niewskazuj^ce na stan nagtego zagrozenia zdrowotnego, 

a takze, gdy z posiadanych przez PolicjQ informacji lub z okolicznosci zatrzymania wynika, ze osob^ 

zatrzyman^ jest: kobieta w ci^zy, kobieta karmi^ca piersi^, osoba chora zakaznie, osoba 

z zaburzeniami psychicznymi lub nieletni po spozyciu alkoholu lub innego, podobnie dziataj^cego 

srodka. 

W ocenie Ministra Spraw Wewn^trznych, powyzsze przestanki w sposob wystarczajqcy zabezpieczaj^ 

prawa osob umieszczonych w PID, w szczegolnosci nie powoduj^ powstania zagrozenia dia zdrowia 

i zycia tych osob. Nalezy zwrocic przy tym uwagQ, ze ogolna przestanka „z^dania przez osob^ 

przeprowadzenia badania lekarskiego" powoduje, ze musi ono zostac przeprowadzone zawsze 

w przypadku zgtoszenia przez nieletniego jakichkolwiek zastrzezeh co do wtasnego stanu zdrowia. 

Tak tez powyzsze przepisy interpretowane s^ w praktyce dziatania RID i nieletni kierowani s^ na 

badania w razie jakichkolwiek wqtpliwosci odnosnie do ich stanu zdrowia. 

Natomiast kwesti^ obecnosci policjanta w trakcie badania lekarskiego reguluje tresc § 4 ust. 2 

rozporz^dzenia w sprowie badah lekarskich (...), zgodnie z ktorym decyzjQ o obecnosci policjanta 

w trakcie badania lekarskiego osoby zatrzynnanej podejmuje lekarz wykonuj^cy to badanie. Zatem to 

lekarz wykonuj^cy badanie takiego nieletniego, bior^c pod uwagQ zarowno bezpieczenstwo wtasne, 

Jak i personelu medycznego ocenia, czy obecnosc policjanta w trakcie takiego badania Jest 

niezb^dna. 

Wobec powyzszego, obowi^zujqce w tej materii przepisy prawne w petni zabezpieczajq prawa 

nieletnich przebywaj^cych w PID do niezb^dnej opieki medycznej, w tym prawa nieletnich b^d^cych 

w cigzy. 

W odniesieniu do uwag dotycz^cych badan kobiet ci^zarnych umieszczanych w PID, w ocenie resortu 

spraw wewnQtrznych, cytowane powyzej przepisy dotycz^ce obligatoryjnych badah lekarskich kobiet 

ciQzarnych umieszczanych w PID s^ wystarczajqce. Dalszy etap, czyli zapewnienie im stosownej opieki 

medycznej zgodnie z wynikami tych badah. Jest kwesti^ faktyczn^, nie prawn^ i nie wydaje siQ, by 

zmiana przepisow byta w tym obszarze konieczna. 

Odnosz^c SIQ do kwestii uregulowania materii badah lekarskich nieletnich w akcie prawnym rangi 

ustawowej, nalezy wskazac, ze w resorcie spraw wewn^trznych t rwaj^ prace nad zmian^ przepisow, 

zakfadaj^c^ przeniesienie przepisow reguluj^cych badania lekarskie osob zatrzymanych 

z rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych w sprawie badan lekarskich osob zatrzymanych przez 

Policjq (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1102) do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687, z pozn. zm.). 

Ponadto, MSW wyst^pito do KGP o ponowne zaznajomienie funkcjonariuszy Policji petni^cych stuzb^ 

w Policyjnych Izbach Dziecka z przepisami reguluj^cymi problematykQ badah lekarskich, a takze 

zorganizowanie w ramach dost^pnych mozliwosci dodatkowego przeszkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. 

• Kontakt nieletnich z rodzicami/opiekunami prawnymi i adwokatem (w tym kontakt telefoniczny). 

ul , Stefana Batorego 5 te l . +48 22 6 0 1 4 1 35 
^ ' ' 1 Warszawa. Poiska fax +48 22 6 0 1 70 13 

msw.gov.p l 2 /14 



Odnosz^c siQ do kwestii mozliwosci ograniczenia udziaiu policjanta w trakcie odwiedzin nieletniego 

w PID przez jego bliskich, nalezy miec na wzgl^dzie, ze nieletni przebywaj^cy w PID znajduj^ si^ na 

etapie post^powania wyjasniaj^cego. Oznacza to, ze wobec tego nieletniego zarowno Policja, jak 

i s^d prowadz^ okreslone czynnosci procesowe. Z tego tez wzgl^du, maj^c na uwadze koniecznosd 

zapewnienia prawtdtowego toku post^powania w sprawie nieletniego zasadne jest, aby ewentualne 

ograniczenie prawa do odwiedzin nieletniego nast^powato za zgodq sqdu, kierownika PID lub 

policjanta prowadz^cego sprawQ. 

Za stuszny nalezy uznac postulat doprecyzowania ustawowych przestanek zgody b^dz odmowy 

udzielenia zgody na okreslone formy kontaktow oraz sposob ich wykonywania (przy obecnosci lub 

bez obecnosci osob trzecich). Nalezy jednak zaznaczyc, ze przy projektowaniu rozwi^zari w tym 

zakresie nalezy brae pod uwagQ nie tyiko partykularny interes nieletnich umieszczonych w PID, ale 

takze potrzebQ zapewnienia bezpieczeristwa i porz^dku oraz zagwarantowania prawidtowego toku 

postQpowania. 

Stosowanie izolacji w PID 

Po wejsciu w zycie ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o srodkach przymusu bezposredniego (Dz. U 

z 2013 roku, poz. 628), Policja nie jest uprawniona do stosowania srodka przymusu bezposredniego 

w postaci umieszczania w pokojach izolacyjnych, wobec nieletnich umieszczonych w Policyjnych 

Izbach Dziecka. Jednoczesnie, dostrzegaj^c w^tpliwosci prawne zwi^zane ze stosowaniem pokoju 

izolacyjnego, resort spraw wewnQtrznych prowadzi obecnie prace nad nowelizacj^ rozporzqdzenia 

Ministra Spraw Wewn^trznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeh przeznaczonych dia 

osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych 

pomieszczeh przejsciowych i policyjrjych izb dziecka, regulamiriu pobytu w tych pomieszczeniach, 

pokojach i izbach oraz sposobu post^powania z zapisami obrazu z tych pomieszczeh, pokoi i izb, 

wyt^czaj^c^ mozliwosc stosowania pokoju izolacyjnego w Policyjnych Izbach Dziecka. W projekcie 

WW. nowelizacji zaproponowano tez rozwi^zanie polegaj^ce na wskazaniu sposobu zorganizowania 

rozmieszczenia nieletnich w izbie, maj^c na uwadze ochron^ nieletnich przed wzajemn^ ich 

demoralizacjq oraz koniecznosc zapewnienia komfortu i bezpieczeristwa podczas ich pobytu w izbie. 

Zgodnie z projektowanym brzmieniem § 6 Regulaminu pobytu w izbie stanowi^cego zat^cznik nr 12 

do WW. rozporz^dzenia, wprowadzono m. in. mozliwosc umieszczenia nieletniego b^d^cego w stanie 

wskazuj^cym na spozycie alkoholu oddzielnie od nieletnich, ktorzy nie znajduj^ si^ w takim stanie, 

zas nieletniego b^d^cego pod wptywem srodkow odurzajqcych lub substancji psychotropowych albo 

srodkow zast^pczych - oddzielnie od nieletnich, ktorzy nie znajduj^ siQ pod wptywem takich srodkow 

lub substancji. Jednoczesnie, maj^c na wzgl^dzie bezpieczeristwo nieletnich w trakcie ich pobytu 

w izbie, projekt rozporz^dzenia uwzgl^dnia mozliwosc nieumieszczania nieletniego stwarzaj^cego 

swoim zachowaniem zagrozenie dIa zdrowia lub zycia wtasnego lub innej osoby w sypiaini, w ktorej 

przebywaj^ inni nieletni. Aktualnie t rwaj^ dalsze prace legislacyjne w rzeczonym obszarze. 

Nalezy podkreslic, ze obecnie, pomimo formalnego istnienia pokoi izolacyjnych w PID, nie ma 

mozliwosci ich stosowania jako srodka przymusu bezposredniego wobec nieletnich przebywaj^cych 

w PID. 
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Obszary wymagaiace poprawv 

Traktowanie 

Zarowno bezpieczeristwo nieletnich, jak i funkcjonariuszy petni^cych stuzb^ w PID odgrywa dia Policji 

rolQ nadrz^dn^. Z tego wzgl^du, w celu zapobiezenia wyst^pieniu wydarzeri nadzwyczajnych w PID, 

zarz^dzenie nr 134 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 pazdziernika 2012 r. w sprawie metod 

1 form wykonywania zadah w policyjnej izbie dziecka (Dz. Urz. KGP, poz. 59) przewiduje mozliwosc 

dokonania sprawdzenia nieletnich, ktore na zasadzie § 25 ust. 3 polega na stwierdzeniu, czy nieletni 

umieszczony w izbie posiada przedmioty, ktorych posiadanie w izbie jest zabronione, i odebraniu 

tych przedmiotow w przypadku ich ujawnienia. 

Ponadto, tresc § 25 ust. 1 przedmiotowej regulacji w sposob enumeratywny wskazuje przypadki, 

w jakich dyzurny lub wychowawca PID s^ zobowi^zani dokonac sprawdzenia nieletniego, t j . : przed 

przyjQciem go do izby, wydanienn, przekazaniem lub zwolnieniem, przed przyj^ciem go do izolatki 

sanitarnej i po opuszczeniu przez niego tej izolatki, przed przyj^ciem go do pokoju izolacyjnego i po 

opuszczeniu przez niego tego pokoju, przed jego wyjsciem na swieze powietrze i po powrocie z niego 

oraz w przypadku zagini^cia przedmiotow stanowi^cych wyposazenie izby oraz w innych sytuacjach 

uzasadnionych okolicznosciami oraz wzgl^dami bezpieczeristwa. Z tego tez wzgl^du, jakiekolwiek 

odstQpstwo od stosowania ww. regulacji moze prowadzic do narazenia nieletnich przebywaj^cych 

w PID oraz petni^cych tam stuzbQ policjantow na ryzyko wyst^pienia wydarzenia nadzwyczajnego 

2 ich udziatem, a tym samym na ewentualn^ odpowiedzialnosc dyscyplinarno-karn^ ze strony 

petni^cych tam stuzb^ policjantow. 

Odnosz^c stQ do ujawnionej w trakcie indywidualnych rozmow z nieletnimi przebywaj^cymi w PID 

w Krakowie kwestii stosowania wobec nich kar w postaci cwiczeh fizycznych oraz odpowiedzialnosci 

zbiorowej informuj^, ze biez^cy nadzor nad funkcjonariuszami petni^cymi stuzb^ w PID oraz 

pracownikami, ktorzy wspomagaj^ policjantow przy wykonywaniu zadari, jak rowniez dokonywane 

przez kierownika PID kontrole zapisow monitoringu pod wzgl^dem prawidtowosci petnienia stuzby 

oraz zgodnosci z prowadzon^ dokumentacj^ nie daj^ podstaw do stwierdzenia, iz wobec nieletnich 

tam przebywaj^cych stosowane s^ inne srodki oddziafywania wychowawczego anizeli przewidujq 

przepisy rozporzqdzenia w sprawie pomieszczeh (...). Dodatkowo, metodyka prowadzenia zaj^d 

z nieletnimi, jak rowniez tematyka stosowania katalogu srodkow oddziafywania wychowawczego jest 

przedmiotem zarowno lokalnego doskonalenia zawodowego, jak rowniez codziennych odpraw 

stuzbowych. 

Odnosz^c siQ do kwestii udost^pniania nieletnim odziezy, bielizny i obuwia na czas ich pobytu w PID 

nalezy wyjasnic, ze z informacji uzyskanych z KWP w Krakowie wynika, iz doprowadzani do izby 

nieletni s^ cz^sto zaniedbani pod wzgl^dem higienicznym, zas posiadane przez nich ubrania sq 

brudne i nie nadaj^ siQ do dalszego uzycia. Jednoczesnie, PID w Krakowie, ze wzgl^du na brak sprzQtu 

i srodkow pior^cych, nie posiada mozliwosci uprania odziezy nieletnich. Nalezy miec rowniez na 

uwadze, ze zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 ppkt c rozporzqdzenia w sprawie pomieszczeh (...), przy przyj^ciu 

do izby nieletni przekazuje do depozytu m. in. sznurowadta i pasek, co w konsekwencji moze w 

znacznym stopntu utrudnic lub wr^cz uniemozliwic nieletniemu korzystanie z jego wtasnego obuwia 

lub spodni w np. trakcie zajQC sportowo-rekreacyjnych. Z tego tez wzgl^du, udostQpnienie 

nieletniemu odziezy zast^pczej na czas pobytu w izbie umozliwia nie tyiko zachowanie wtasciwych 
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warunkow higieniczno-sanitarnych w PID ale rowniez swobod^ poruszania si^, korzystania z zajQC 

przewidzianych w szczegotowym porz^dku dnia, jak rowniez zapobiega ewentualnej stygmatyzacji 

nieletnich ze strony rowiesnikow spowodowanej roznym statusem materialno-bytowym. Natomiast 

zgodnie z in formacj i przekazan^ przez KWP w Krakowie, zaiecenie KMP dotycz^ce doposazenia izby 

w komplety bielizny osobistej zostato zrealizowane. 

Odnosz^c siQ do ujawnionego przez KMP w trakcie wizytacji PID w Biatymstoku przypadku, gdy 

nieletni w porze dziennej ubrany byt w pizamQ, jak wynika z informacji uzyskanych z KWP 

w Biatymstoku sytuacja ta miata charakter incydentalny i podyktowana byia prosb^ tego nieletniego 

o umozliwienie skorzystania z tego rodzaju ubioru w porze dziennej, ze wzgl^du na panuj^cq w tym 

dniu wysok^ temperature powietrza. 

• Prawo do informacj i o przystugujqcych prawach 

Kopi^ regulaminu oraz wykaz instytucji stoj^cych na strazy praw nieletnich umieszcza si^ w sypiaini 

dIa nieletnich, swietlicy, pokoju izolacyjnym i izolatce sanitarnej, w sposob uniemozliwiaj^cy ich 

zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie cztowieka. Jednoczesnie nalezy miec 

na wzgl^dzie, ze po przyj^ciu nieletniego do PID, na zasadzie § 1 ust. 1 regulaminu pobytu w izbie 

kierownik izby lub wyznaczony przez niego policjant bezzwtocznie przeprowadza z nieletnim 

rozmowQ, w trakcie ktorej informuje go o przystuguj^cych prawach i ci^z^cych na nim obowi^zkach, 

szczegotowym porzqdku dnia, wyposazeniu PID w urz^dzenia monitoruj^ce a takze zapoznaje 

nieletniego z tresci^ przedmiotowego regulaminu (...). Natomiast na zasadzie § 1 ust. 2 regulaminu 

pobytu w izbie {...), fakt zaznajomienia z ww. informacjami i tresci^ regulaminu pobytu w izbie(...), 

nieletni potwierdza poprzez ztozenie podpisu w karcie zapoznania z prowami i obowiqzkami 

nieletnich w policyjnej izbie dziecka, szczegotowym porzqdkiem dnia w policyjnej izbie dziecko, 

regulaminem pobytu nieletnich w policyjnej izbie dziecka, z informocjq o wyposazeniu policyjnej izby 

dziecka w urzqdzenia monitorujqce. 

Jesli chodzi o PID w B^dzinie, w ktorym KMP ujawnit brak regulaminu pobytu w izbie w sypiaini d(a 

nieletnich, nalezy wskazac, ze z dniem 1 pazdziernika 2013 r. na podstawie zarz^dzenia nr 129/2013 

Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach z dnia 19 wrzesnia 2013 r., zniesiono 

funkcjonowanie tej placowki w Wydziale Prewencji KPP w B^dzinie. Z tego tez wzgl^du, w chwili 

obecnej izba ta nie funkcjonuje. 

• Kontakt ze swiatem zewn^trznym 

Nalezy podzielic pogl^d KMP w kwestii obowi^zku powiadamiania rodzicow lub opiekunow 

nieletniego o zatrzymaniu az do skutku oraz koniecznosci odnotowania wszelkich trudnosci 

w wykonaniu tego obowi^zku w dokumentacji nieletniego. Z informacji uzyskanych z KWP 

w Krakowie wynika, ze wnioski z czynnosci wyjasniaj^cych prowadzonych przez organ nadzorujqcy 

PID w Krakowie w sprawie opisanej w Raporcie b^d^ stanowity podstawQ do podj^cia dziatah 

ukierunkowanych na zapobieganie wyst^powania w przysztosci sytuacji zaniechania wykonania 

obowi^zku wynikaj^cego z tresci art. 32g § 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o post^powaniu 

wsprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178 z pozn. zm.). 
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Oddziatywania kulturalno-oswiatowe 

Maj^c na wzgl^dzie wielokrotnie powtarzane postulaty w zakresie zapewnienia nieletnim, 

umieszczonym w Policyjnych Izbach Dziecka, kontaktow z psychologiem i pedagogiem, mozliwosci 

uczestniczenia w zaj^ciach kulturaino - oswiatowych, wychowawczo - edukacyjnych i dost^pu do 
wykwalif ikowane] w tym zakresie kadry, MSW w wyst^pieniu do MS wskazaio, ze placowki podlegte 

Ministerstwu Pracy i Polityki Spotecznej czy tez Ministerstwu Sprawiedliwosci s^ jednostkami 

wtasciwszymi do realizacji tych zadah niz Policja, ktorej podstawowym zadaniem jest ochrona 

bezpieczehstwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczehstwa i porz^dku publicznego. 

Podkreslono, ze Policyjne Izby Dziecka nie przystosowane do przebywania w nich nieletnich przez 

dtuzszy okres (od 1 stycznia 2014 r. maksymalny okres przebywania nieletniego wynosi 

5 dni), bowiem s^ to placowki typowo izolacyjne, ktorych rolq jest zabezpieczenie prawidtowego toku 

postQpowania wyjasniajqcego w sprawie nieletniego. Jednoczesnie, nie mozna tej placowki 

utozsamiac z placowk^ stricte wychowawcz^, czy edukacyjn^. Natomiast inne placowki o charakterze 

opiekuhczo - wychowawczym lub interwencyjnym, takie jak rodzinne domy dziecka, domy dziecka, 

pogotowia opiekuricze, czy specjalne osrodki szkoino - wychowawcze, maj^ mozliwosc, ze wzgl^du 

na zatrudniany w placowkach wysoko wykwalif ikowany w tym zakresie personel, zapewnienia 

wtasciwej opieki nieletnim. Zadaniem Policji mogtoby bye doprowadzanie i konwojowanie nieletnich 

do wskazanych placowek, na polecenie uprawnionych podmiotow. Nieletni otrzymywaliby wowczas 

nie tyiko gwarancj^ bezpieczehstwa, ale rowniez odpowiedni^ pomoc psychologiczn^, terapeutycznq 

lub edukacyjn^. 

Warunki bytowe 

Natomiast odnosz^c siQ do ztego stanu technicznego niektorych pomieszczeh PID nalezy zwrocic 

uwagQ, ze w zwi^zku z wejsciem w zycie Kor)cepcji rozwiqzah organizacyjno-strukturalnych, 

zmierzajqcych do podriiesienia efektywnosci wykorzystor)ia policyjnych izb dziecka (PID), likwidacji 

ulegto 10 z funkcjonuj^cych dotychczas PID, w tym izba w B^dzinie. Jednoczesnie, maj^c na wzgl^dzie 

koniecznosc zapewnienia wtasciwych warunkow pobytu nieletnich w PID, zgodnie z zatozeniami 

Koncepcji (...) srodki finansowe, ponoszone dotychczas na utrzymanie i remonty PID przeznaczonych 

do likwidacji, zostaty zaplanowane na dostosowanie PID, ktore pozostaty, do wymogow 

rozporz^dzenia w sprawie pomieszczeh (...). 

I I . Pomieszczenia dIa Osob Zatrzymanych 

1. Problemv systemowe 

• Przerzucanie na Pol ic j i obowiqzku opieki nad osobami nietrzezwymi 

W jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonuje obecnie okoto 330 PdOZ, ktore dysponuj^ 4 070 

miejscami. W 2013 r. w pomieszczeniach tych przebywato 293 266 osob, z czego 86 553 stanowity 

osoby doprowadzone w celu wytrzezwienia. 

W 2013 r. w PdOZ odnotowano 28 wydarzeh nadzwyczajnych, co stanowi o 25 wydarzeh 

nadzwyczajnych mniej niz w 2012 r., ktorych byto 53. Jednoczesnie nalezy zauwazyc, ze w 2013 r. 

odnotowano 14 przypadkow zgonow osob umieszczonych w tych pomieszczeniach, z czego w 12 
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przypadkach byty to osoby nietrzezwe. W porownaniu do 2012 r. liczba zgonow utrzymata si^ na tym 

samym poziomie -14 zgonow, z czego 13 to osoby nietrzezwe. Nalezy zauwazyc, ze w stosunku do lat 

poprzednich nast^pit spadek tego typu wydarzeh. W 2011 r. byty 22 zgony, a w 2010 r. - 19. Pomimo 

widocznej tendencji spadkowej w tej kategorii wydarzeh nadzwyczajnych, zgony osob 

doprowadzonych w celu wytrzezwienia do PdOZ dIa Policji stanowi^ sytuacje bardzo niepokoj^ce. 

Prowadzona analiza posiadanych informacji pozwala na wyrazenie pogl^du, ze jedn^ z gtownych 

przyczyn zgonow jest posrednio niedostateczna siec izb wytrzezwieh lub innych placowek 

okreslonych w art. 40 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowor)iu w trzezwosci 

i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 oraz z 2013 r. poz. 1563). 

Warto podkreslic, ze liczba izb wytrzezwieh z roku na rok siQ zmniejsza. Przypuszczalnie jest to 

wynikiem szukania przez organy samorz^dowe oszczQdnosci, diatego tez niepokoj^ca tendencja 

likwidacji tego typu placowek utrzymuje si^. W zwiqzku z powyzszym, Policja boryka SIQ 

z narastajqcym problemem osob doprowadzonych do wytrzezwienia. Bezsporny pozostaje fakt, ze 

likwidowanie izb wytrzezwieh przez organy samorz^dowe w istocie jest postrzegane przez Policja, 

jako przerzucanie na ni^ ciQzaru opieki nad osobami doprowadzanymi do wytrzezwienia. Osoby te, 

zamiast bye umieszczone w wyspecjalizowanych placowkach, posiadaj^cych profesjonalnie 

przeszkolony personel medyczny wraz z lekarzami, gwarantuj^cy catodobow^ opiekq medycznq, 

w konsekwencji umieszczane s^ w PdOZ. W tym miejscu zauwazyc nalezy, ze policyjne pomieszczenia 

detencji w gtownej mierze przeznaczone s^ dIa osob zatrzymanych i nie posiadaj^ specjalistycznego 

wyposazenia takiego jak izby wytrzezwieh (ktore wyposazone sq we wtasne ambulatoria, gabtnety 

lekarskie oraz pokoje zabiegowe, niezb^dne leki, sprz^t i wyroby medyczne, aparatur^ 

diagnostyczn^). Dodatkowo, pomieszczenia izb wyposazone s^ w sprzQt techniczny, np. tozka 

z pasami dIa osob agresywnych, a zwtaszcza - co jest szczegolnie istotne - zapewniona jest w nich 

stata catodobowa profesjonalna opieka medyczna. 

Z uwagi na fakt, ze w PdOZ nie ma statej opieki medycznej, w przypadku stwierdzenta koniecznosci jej 

udzielenia osobie nietrzezwej, z reguty wzywany jest zespot ratownictwa medycznego. Jednakze 

przyjazd takiegoz zespotu wymaga czasu, przez co cz^sto pomoc udzielona jest za pozno. Brak 

w PdOZ bezposredniej opieki lekarskiej, a tym samym mozliwosci statego monitorowania w sensie 

medycznym i przy uzyciu fachowej aparatury, podstawowych czynnosci zyciowych oraz 

towarzysz^cych im cz^sto objawow chorobowych u osob nietrzezwych, niejednokrotnie przyczynia 

siQ do ich zgonow. 

Stwierdzic nalezy, ze nawet bezposrednia, catodobowa obecnosc policjanta przy osobie 

doprowadzonej do wytrzezwienia w PdOZ nie jest w stanie uchronic jej przed ryzykiem utraty 

zdrowia, a nawet zycia. Nie mozna natomiast wykluczyc, ze w przypadku statej opieki medycznej, 

lekarz dyzurny odpowiednio wczesniej zdiagnozowatby dolegliwosci zdrowotne osoby nietrzezwej 

umieszczonej do wytrzezwienia. 

Zgodnie z art. 40 ustawy a wychowoniu w trzezwosci (...) badania zawartosci alkoholu worganizmie 

dokonuje si^ za zgod^ osoby doprowadzonej do izby, placowki lub jednostki Policji. Natomiast, 

w przypadku braku zgody na przeprowadzenie badania, osob^ doprowadzonq przyjmuje si^ do izby 

wytrzezwieh lub placowki albo zatrzymuje si^ w jednostce Policji wyt^cznie w przypadku 

wystQpowania symptomow wskazuj^cych na stan nietrzezwosci, potwierdzonych pisemnie przez 
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lekarza lub felczera izby wytrzezwieri lub placowki, a w przypadku osob doprowadzonych do 

jednostki Policji - przez upowaznionego funkcjonariusza Policji. 

Odmowa lub niemoznosc poddania si^ badaniu na zawartosc alkoholu osoby doprowadzonej 

spowodowana stanem jej nietrzezwosci, stanowi dIa tej osoby potencjalne zagrozenie zdrowia, 

a w skrajnych przypadkach nawet zycia. Poziom zawartosci alkoholu worganizmie jest niew^tpliwie 

jednym z wielu czynnikow maj^cych wpfyw na stan zdrowia osoby doprowadzonej do wytrzezwienia. 

Nalezy w takich sytuacjach wzi^c pod uwagQ fakt, ze zgony osob doprowadzonych do wytrzezwienia 

do PdOZ bardzo czQsto s^ spowodowane wystQpowaniem obrazeh wewn^trznych czy tez 

przewlektych stanow chorobowych, o ktorych osoby te nie s^ w stanie poinformowac 

doprowadzajqcego policjanta czy tez lekarza prowadz^cego badanie i wystawiaj^cego zaswiadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazah medycznych do umieszczenia w PdOZ. 

W trosce o bezpieczehstwo osob nietrzezwych doprowadzanych w celu wytrzezwienia do PdOZ, 

Komenda Gtowna Policji podj^ta szereg inicjatyw w tym zakresie. W dniu 16 stycznia 2014 r. 

Komendant Gtowny Policji wydat polecenie maj^ce na celu podjQcie niezwtocznych dziaian 

ukierunkowanych na ograniczenie w przyszfosci zdarzeh nagtych zgonow. Zobowi^zat w nim do 

fizycznego wchodzenia do pokoi dIa osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia 

i sprawdzenie funkcji zyciowych, takich jak t^tno i oddech u osob nie daj^cych wyraznych oznak 

zycia. 

Polecenie wykonywania przedmiotowych czynnosci zostato odzwierciedlone wzarz^dzeniu nr 13 

Komendanta Gtownego Policji z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniaj^cym zarz^dzenie nr 130 

Komendanta Gtownego Policji z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie metod iform wykonywania zadah 

w pomieszczeniu dIa osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia (Dz. Urz. KGP 

2012, poz. 42, z pozn. zm.). 

Ponadto, najnowsz^ inicjatyw^ Policji w obszarze wyeliminowania zgonow osob doprowadzonych 

w celu wytrzezwienia do PdOZ jest ziozenie projektu do badari w Narodowym Centrum Badan 
i Rozwoju (NCBiR), maj^cego na celu opracowanie urz^dzenia zdalnie monitoruj^cego parametry 

zyciowe osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia. Funkcjonalnosc rozwi^zari 

technicznych sprowadzac si^ ma do skonstruowania urz^dzenia, do ktorego b^dzie nalezato, m.in. 

badanie t^ tna, saturacji krwi i temperatury ciata. Po przekroczeniu progu krytycznego, urz^dzenie -

w oparciu o analizQ powyzszych parametrow - b^dzie alarmowafo policjanta posiadajqcego odbiornik 

o zagrozeniu zdrowia lub zycia osoby, wobec ktorej zastosowano tego typu urzqdzenie. Nalezy 

zauwazyc, ze od policjanta nie b^dzie wymagane posiadanie kwalifikacji medycznych, a jedynie jego 

zadaniem b^dzie reagowanie na sygnat urz^dzenia, ostrzegaj^cy o zagrozeniu zdrowia lub zycia 

osoby znajduj^cej siQ w PdOZ. 

Badania medyczne osob zatrzymanych 

Problemem poruszanym w przestanym Raporcie jest kwestia roznego traktowania osob 

umieszczanych w PdOZ, w zaieznosci od podstawy zatrzymania lub doprowadzenia w celu 

wytrzezwienia. 

Odnoszqc siQ do powyzszego zagadnienia wskazac nalezy, ze zgodnie z § 1 ust. 3 rozporz^dzenia 

w sprawie badah lekorskich (...}, sam fakt znajdowania siQ w stanie po uzyciu alkoholu lub stanie 
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nietrzezwosci osoby zatrzymanej nie obliguje policjantow do zapewnienia takiej osobie badah 

lekarskich. Jednoczesnie, zgodnie z tresciq § 1 ust. 3 ww. regulacji, kazda osoba zatrzymana przez 

PolicjQ, w t y m rowniez osoba zatrzymana, b^d^ca w stanie po uzyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzezwosci moze zostac zbadana przez lekarza w sytuacjach okreslonych w przedmiotowym 

przepisie, rowniez gdy takiego badania zaz^da. 

Jednoczesnie informuje, ze zostaty podj^te prace nad przeniesieniem przepisow reguluj^cych 

badania lekarskie osob zatrzymanych przez Policj i z rozporz^dzenia iv sprawie badah lekarskich (...) 

do ustawy o Policji. 

DostrzegaJ^c istot^ podnoszonego problemu w kontekscie rownego traktowania osob nietrzezwych 

przez PolicjQ, ponownie zostanie przeanalizowany zakres obowiqzuj^cych regulacji w kierunku 

ujednolicenia poddawania badaniom lekarskim zarowno osob doprowadzonych w celu 

wytrzezwienia Jak tez osob zatrzymanych b^d^cych po uzyciu alkoholu lub w stanie nietrzezwosci. 

Brak nalezytej obsady w PdOZ 

Kolejna problemowa kwestia przedstawiona w Raporcie dotyczy petnienia stuzby w PdOZ przez 

jednego policjanta, petni^cego jednoczesnie obowi^zki zast^pcy dyzurnego jednostki Policji. 

Zgodnie z tresci^ § 2 ust. 2 zarz^dzenia nr 130 KGP w sprowie metod i form wykonywania zadah 

w pomieszczeniu (...), stuzby w PdOZ petni co najmniej Jeden policjant. Obowi^zuJ^cy akt prawny nie 

zabrania, aby stuzby w pomieszczeniu petnit wi^cej niz jeden policjant, a okresia Jedynie niezb^dne 

minimum. Zgodnie z tresci^ § 2 ust. 3 cytowanego zarz^dzenia (...), kierownik jednostki lub 

wyznaczony przez niego policjant, jesli uzna to za konieczne dIa prawidtowego funkcjonowania 

pomieszczenia, moze dodatkowo skierowac policjantow do stuzby w pomieszczeniu. 

Odnosz^c siQ natomiast do kwestii petnienia stuzby w PdOZ przez zastQpcQ dyzurnego jednostki 

organizacyjnej Policji, to mozliwosc taka wynika z tresci § 2 ust. 3 ww. zarz^dzenia (...). 

Z pragmatyki petnienia stuzby wynika, ze zast^pca dyzurnego jednostki w trakcie petnienia stuzby 

w PdOZ nie moze w tym czasie wykonywac zadah zleconych przez dyzurnego jednostki zwi^zanych ze 

stuzby na stanowisku kierowania. 

PrzyjQte w przedmiotowym zakresie rozwiqzania s^ optymalne, a ustawowe zadania Policji sq 

w rzeczywistosci realizowane w oparciu o faktycznie posiadane stany etatowe poszczegolnych 

jednostek organizacyjnych Policji. Z tego tez wzgl^du wzmocnienie stanu etatowego policjantow 

petni^cych stuzby w jednooddziatowych PdOZ, nieuchronnie skutkowac b^dzie koniecznosciq 

skierowania do takiej stuzby policjantow ze stuzby patrolowej, dzielnicowych czyli realizuj^cych 

bezposrednio zadania zwi^zane z zapewnieniem bezpieczehstwa publicznego, co w konsekwencji 

negatywnie moze wptyn^c na stan lokalnego bezpieczehstwa obywateli. 

Qbszarv wymagaiace poprawv 

Legalnosc zatrzymania 

Dokumentacja dotycz^ca zatrzymania lub doprowadzenia osoby do wytrzezwienia powinna bye 

wypetniana w sposob rzetelny, czytelny i doktadny oraz winna bye kompletna. Ponadto, rowniez 

dokumentacja prowadzona w PdOZ w postaci ksi^zki przebiegu stuzby powinna bye prowadzona 

w sposob nalezyty i odzwierciedlac wszystkie czynnosci dotycz^ce przebywaj^cych osob w PdOZ. Jak 
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wynika z informacji nadestanych przez poszczegolne KWP, wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone 

zarowno przez przedstawicieli KMP, jak tez w czasie doraznych kontroli wewnqtrzpolicyjnych 

omawiane na odprawach stuzbowych oraz w czasie lokalnego doskonalenia zawodowego 

realizowanego w poszczegolnych jednostkach organizacyjnych Policji. 

• Traktowanie 

Odnosz^c si^ do przypadku zaistniatego w KPP w Lidzbarku Warmiriskim, dotycz^cym pobytu osoby 

doprowadzonej bez odziezy i obuwia, Komenda Gtowna Policji stoi na stanowisku, ze w omawianej 

sytuacji nietrzezwy powinien otrzymac odziez zastQpcz^, co przewiduje § 9 ust. 2 regulaminu pobytu 

osob w pomieszczeniach dIa osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia 

stanowi^cego zat^cznik nr 1 do rozporz^dzenia w sprawie pomieszczeh (...). Jezeli przedmioty (wtasna 

odziez, bielizna i obuwie) nie nadajq si^ do uzytku lub jezeli ich uzywanie jest niedopuszczalne ze 

wzgl^dow higienicznych, osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzezwienia moze otrzymac 

nieodptatnie potrzebn^ odziez, bielizn^ i obuwie. DecyzjQ w tym zakresie podejmuje osoba 

wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w ktorego dyspozycji pozostaje 

pomieszczenie. 

Takie samo stanowisko KGP zajmuje w przypadkach dotycz^cych odbierania poscieli umieszczonym 

osobom w PdOZ z powodu uderzania w drzwi lub krzyczenia, uogolniajqc z powodu ztego 

zachowania. Reguluje t^ kwesti^ § 9 ust. 6 regulaminu pobytu osob w pomieszczeniach (...). Podczas 

ciszy nocnej, a takze gdy jest to uzasadnione w innej porze dnia, osobie zatrzymanej udostQpnia si^ 

do indywidualnego uzytkowania materac, podgtowek, koc (w porze jesienno-zimowej dwa koce) oraz 

posciel - dwa przescieradta i powtoczk^. 

Odnosz^c siQ natomiast do kwestii dokonywania przez policjantow kontroli osobistej osob 

umieszczonych w PdOZ pragn^ podkreslic, ze do KWP/KSP w dniu 24 maja 2013 r. zostato skierowane 

wyst^pienie, w tresci ktorego wskazano na fakt, ze sprawdzenie osoby pod k^tem posiadania 

niedozwolonych w PdOZ przedmiotow wmiejscach obj^tych monitoringiem moze prowadzic do 

naruszenia godnosci i braku poczucia bezpieczehstwa osob zatrzymanych. W zwiqzku z powyzszym 

zaiecono stosowanie w takich sytuacjach kamer z funkcj^ maskowania. Ponadto, z informacji 

nadestanych przez komendy wojewodzkie Policji wynika, iz kontrola osobista jest dokonywana w 

miejscach nie obj^tych zasi^giem kamer monitoringu lub w wyznaczonych do tego celu 

pomieszczeniach, w ktorych nie ma mozliwosci narazenia osoby kontrolowanej na naruszenie jej 

intymnosci i godnosci osobistej. 

• Personel 

Nalezy podkreslic, ze kazdy policjant w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego uczestniczy 

w zaj^ciach z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz psychologii. Ponadto, w zwi^zku 

z postulatami KMP zostata podjqta inicjatywa w zakresie opracowania programu szkolenia 

specjalistycznego dIa policjantow petni^cych stuzb^ w PdOZ. Zakres szkolenia miatby obejmowac 

m.in. zagadnienia z zakresu technik negocjacji z osobami agresywnymi, technik obnizania napi^cia, 
umiejQtnosci opanowania emocji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jak rowniez 

problematyki praw i wolnosci osob pozbawionych wolnosci w policyjnych miejscach detencji. 
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Prawo do opieki medycznej 

Podnoszonym w Roporcie obszarem, ktory powinien ulec poprawie jest kwestia dokumentowania 

swiadczeh zdrowotnych udzielanych osobom zatrzymanym i doprowadzonym do wytrzezwienia. 

Nalezy zauwazyc, ze dokumentacjQ medyczny w postaci zaswiadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazah lub wystqpieniu przeciwwskazah medycznych do przebywania osoby 

w pomieszczeniu oraz koniecznosc skierowania jej do podmiotu leczniczego, wystawia lekarz 

prowadz^cy badanie takiej osoby. Stuszna jest uwaga,ze policjanci, ktorzy dowiezli osobQ na badanie 

lekarskie powinni zwrocic uwag^ na uzupetnienie przez lekarza wszystkich niezb^dnych rubryk i pol 

w przedmiotowej dokumentacji medycznej, zarowno w zaswiadczeniu lekarskim, jak tez w ksi^zce 

wizyt lekarskich, gdyz to Policja jest w dalszej kolejnosci jej dysponentem. 

W odniesieniu do przypadku z KPP w Strzelinie, dotycz^cym umieszczenia w PdOZ osoby zatrzymanej 

pomimo stwierdzenia medycznych przeciwwskazah do pobytu w pomieszczeniu, stwierdzic nalezy 

(jak wynika z nadestanej informacji przez KWP Wroctaw), ze osoba zostata faktycznie doprowadzona 

do PdOZ, ale dopiero po poddaniu jej kolejnemu badaniu - konsultacji psychiatrycznej. 

Odnosz^c siQ do podniesionej w Roporcie uwagi, dotycz^cej obecnosci funkcjonariuszy Policji przy 

badaniu lekarskim osoby zatrzymanej lub doprowadzanej do wytrzezwienia uprzejmie informuj^, ze 

dzieje siQ tak zazwyczaj na wyrazn^ prosb^ lekarza udzielaj^cego swiadczeh medycznych takiej 
osobie. Ponadto, sytuacje takie maj^ miejsce w przypadkach badania osob agresywnych lub co do 
ktorych zachodzt uzasadnione podejrzenie dokonania zamachu na zdrowie lub zycie wtasne. 

Obecnosc policjanta ma jedynie na celu zapobiezenie ucieczki osoby oraz zapewnienie 

bezpieczehstwa, zarowno prowadz^cemu badanie lekarzowi jak tez samemu badanemu. 

Prawo do informacji 

W tresci § 16 ust. 2 rozporz^dzenia w sprawie pomieszczeh (...) zostat zawarty przepis, naktadaj^cy na 

policjantow odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie PdOZ, obowi^zek umieszczenia kopii 

regulaminu wraz z wykazem instytucji stoj^cych na strazy praw cztowieka w pokoju dla osob 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, w sposob uniemozliwiaj^cy ich zniszczenie 

lub dokonanie przy ich uzyciu zamachu na zdrowie cztowieka. 

Ponadto, zgodnie z § 1 ust. 1 regulaminu pobytu osob w pomieszczenioch (...), kazd^ osob^ 

przyjmowan^ do PdOZ niezwtocznie informuje si^ o przystugujqcych jej prawach i ci^z^cych na niej 

obowi^zkach poprzez zapoznanie jej z tresci^ niniejszego regulaminu. 

Dodatkowo, osoba przyjmowana do PdOZ potwierdza zapoznanie s\q z regulaminem pobytu poprzez 

ztozenie podpisu w karcie zapoznania z regulaminem pobytu osob umieszczonych w pomieszczeniu 

dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia. Z informacji nadestanych 

z komend wojewodzkich Policji wynika, ze we wszystkich kontrolowanych jednostkach 

organizacyjnych Policji zostaty wymienione na nowe uszkodzone regulaminy pobytu osob oraz 

informacje o instytucjach stoj^cych na strazy praw obywatelskich. Ponadto, w dyspozycji stuzby 

dyzurnej PdOZ s^ dost^pne ich ttumaczenia na j^zyki obce. 

Odnosnie do kwestii dost^pu do adwokata, nalezy zauwazyc, ze zgodnie z art. 244 § 2 Kodeksu 

postqpowanio kornego zatrzymanego nalezy natychmiast poinformowac o przyczynach zatrzymania 
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i o przystuguj^cych mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy 

prawnego, oraz wystuchac go. Natomiast art. 245 tegoz kodeksu stanowi, ze zatrzymanemu no jego 

zqdanie nalezy niezwtocznie umozliwic nawiqzanie w dostqpnej formie kontaktu z adwokatem, 

a tokze bezposredniq z nim rozmow^; w wyjqtkowych wypadkach, uzasadnionych szczegolnymi 

okolicznosciami, zotrzymujqcy moze zastrzec, ze b^dzie przy niej ohecny. 

Reasumuj^c powyzsz^ kwestiQ, zasadne jest podkreslenie, ze s^ to prawa osob zatrzymanych, 

ktorych obowi^zek realizacji spoczywa na policjantach dokonuj^cych zatrzymania tej osoby, zanim 

osoba zostanie jeszcze umieszczona w PdOZ, czyli w miejscu prawnej izolacji. Tym samym 

materializacja tych praw powinna nast^pic jeszcze przed umieszczeniem osoby w PdOZ. 

Warunki bytowe 

Eliminacja nieprawidtowosci w zakresie przestrzegania praw obywatelskich w przypadku 

dostosowania pomieszczeh do obowi^zuj^cych standardow technicznych w wielu przypadkach 

wymaga duzych naktadow finansowych. Ograniczenia finansowe, niestety uniemozliwiaj^ dokonanie 

wszystkich niezb^dnych remontow w PdOZ, ktore tego wymagaj^ oraz doposazenia w niezb^dny 

sprzQt kwaterunkowy (tawy i taborety). Z tego tez wzgl^du, proces poprawy warunkow bytowych w 

PdOZ trwa juz od kilku lat, a jego realizacja przebiega sukcesywnie, aczkolwiek uzalezniona jest od 

przyznanego Policji budzetu, 

Spotykajqc si^ z zarzutem niedostosowania PdOZ na potrzeby osob niepetnosprawnych nalezy 

zacytowac stanowisko KGP skierowane do Zast^pcy Dyrektora Zespotu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z dnia 7 maja 2014 r. W przedmiotowej korespondencji wyrazono poglqd, ze zasadne 

bQdzie przeprowadzenie analizy funkcjonowania PdOZ w poszczegolnych garnizonach, m.in. pod 

k^tem wykorzystania ich do umieszczania osob niepetnosprawnych oraz kosztow niezb^dnych do 

dostosowania na potrzeby takich osob. 

Jednoczesnie stwierdzic nalezy, ze z tresci obowiqzuj^cych przepisow prawa krajowego nie wynika 

obowi^zek dostosowywania pokoi w PdOZ do potrzeb osob niepetnosprawnych. 

W przypadku pobytu osoby niepetnosprawnej w pomieszczeniu policjanci petni^cy stuzby stuzg 

niezb^dnq pomocy w czynnosciach sprawiaj^cych trudnosci spowodowane niepetnosprawnosciq 

fizyczn^ tej osoby. 

W odniesieniu do krytycznych uwag sanitarnych do PdOZ w Nowej Soli uprzejmie informuj^, ze 

w I kwartale 2014 r. zostata oddana do uzytkowania nowa siedziba KPP, w ktorej - jak wynika 

z informacji nadestanej z Komendy Wojewodzkiej w Gorzowie Wielkopolskim - obecny PdOZ spetnia 

wszelkie wymogi sanitarne, jak tez techniczno-bytowe osob w nim umieszczanych. Natomiast 

w odniesieniu do PdOZ w KPP Biatogardzie - jak wynika z przestanej informacji - do 2015 r. zostato 

zaplanowane wybudowanie nowej siedziby jednostki Policji, ktorej pomieszczenia PdOZ zapewne 

b^d^ dostosowane do obowi^zuj^cych w tym zakresie przepisow. 

W przypadku uwag do KPP w Makowie Mazowieckim, gdzie stwierdzono nadmiernie zanieczyszczone 

poduszki, m.in. plamami z krwi, zostata ona niezwtocznie wymieniona na now^, a zanieczyszczone 

sciany pokoi w PdOZ zostaty odmalowane i zdezynfekowano wszystkie pomieszczenia wchodz^ce 

w sktad PdOZ. Ponadto, w tej jednostce dostosowano jeden sanitariat dIa potrzeb osob 

niepetnosprawnych, znajduj^cy si^ w s^siedztwie PdOZ. 
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W obszarze dotycz^cym uwag w zakresie zapewnienia intymnosci osobom korzystajqcym 

z sanitariatow lub z miejsc do k^pieli, w kontrolowanych Jednostkach, ktorych powyzsza uwaga 

dotyczyta zastosowano dziatania dorazne polegaj^ce na zawieszeniu przeston lub zaplanowano 

w przysztych pracach modernizacyjnych przewidzianych w obiekcie PdOZ odpowiedni^ adaptacj^. 

Odnosz^c si^ do braku w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Policji r^cznikow 

materiatowych, mydta lub srodkow higienicznych dIa kobiet, uprzejmie informuje, ze zostaty one 

niezwtocznie zakupione, natomiast w przypadku KPP Mor^g zostat ztozony wniosek 

0 zakup powyzszych srodkow materiatowych. 

Odnosnie do poruszonej w Raporcie kwestii dotycz^cej braku oswietlenia nocnego, podkreslic nalezy, 

ze warunki, jakim powinny odpowiadac PdOZ, funkcjonuj^ce w Jednostkach organizacyjnych Policji 

zostaty okreslone w rozporz^dzenia w sprawie pomieszczeh (...}. Sposrod wskazanych wymogow nie 

wyodrqbniono oswietlenia nocnego. Jednoczesnie stwierdzic nalezy, ze brak instalacji oswietlenia 

nocnego w pokojach PdOZ wynika z mozliwosci technicznych poszczegolnych Jednostek 

organizacyjnych Policji. Nie wszystkie zestawy monitoringu zainstalowane w PdOZ wyposazone sq 

w kamery z podczerwieni^, ktore mog^ pracowac bez dodatkowego oswietlenia. Natomiast w PdOZ, 

w ktorych s^ zestawy monitoringu bez funkcji podczerwieni, niezb^dne jest dIa dobrej kontroli 

wizualnej osob przebywajqcych w pokojach state wtqczenie oswietlenia sztucznego. Podyktowane 

Jest to dbatosci^ o bezpieczenstwo osob umieszczonych w tychze pomieszczeniach. 

Odnosz^c siQ do kwestii braku wyznaczonego miejsca do palenia tytoniu w PdOZ wStrzelinie warto 

przywotac tresc § 4 ust . l rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 

11 maja 2011 r. w sprawie szczegofowych warunkow uzywania wyrobow tytoniowych no terenie 

obiektow oraz w srodkoch przewozu osob podlegajqcych ministrowi wiosciwemu do spraw 

wewnqtrznych (Dz. U. 2011, Nr 97, poz. 564) - „w obiektach, w ktorych przebywajq osoby skierowone 

decyzjq sqdu, zatrzymone, tymczasowo aresztowane lub przebywajqce w strzezonym osrodku lub 

areszcie w celu wydalenia, dopuszcza s/? mozliwosc uzywania wyrobow tytoniowych przez osoby 

pozbawione wolnosci w celach i pokojach mieszkalnych, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej 

wentylocji takich eel i pokoi". Wobec powyzszego nalezy stwierdzic, ze wyznaczenie w PdOZ miejsc 

do palenia tytoniu ma charakter fakultatywny i uzalezniony jest od funkcjonowania w pomieszczeniu 

sprawnej wentylacji lub od mozliwosci lokalowych, technicznych i organizacyjnych jednostki, 

w przypadku niemoznosci zapewnienia wentylacji. 

Nawi^zuj^c do uwag o braku wyposazenia w sprz^t kwaterunkowy w PdOZ (taborety 

1 tawy) uprzejmie informujQ, ze - jak wynika z informacji przekazanych przez komendy wojewodzkie 

Policji - PdOZ w KPP w Sieradzu z dniem 31 marca 2014 r. zostat oddany do ponownego uzytkowania 

po generalnym remoncie, spetniaj^c obecnie wymogi dotyczqce warunkow technicznych; natomiast 

w odniesieniu do PdOZ w Kolbuszowej, w opinii pracownikow Wydziatu Inwestycji i Remontow KWP 

w Rzeszowie bqdqce na wyposazeniu pokoi drewniane tdzka oraz stoliki na stale przytwierdzone sq 

do podlogi, zostaty zoprojektowane w taki sposob aby spefniaty jednoczesnie rol^ stotow i taboretow 

lub law. Ponadto jak wynika z nadestanej korespondencji z KWP w Szczecinie w odniesieniu do PdOZ 

w Watczu, do kohca 2016 r. zaplanowana Jest budowa nowej siedziby jednostki Policji, gdzie 

pomieszczenia PdOZ b^d^ spetniaty wymagane standardy okreslone w obowi^zuj^cych przepisach. 

ul. Stefan?- Bstorego 5 te l . +48 22 601 4 1 36 
r ,v 1-^73vva. Poiska fax +48 22 6 0 1 70 13 

msw.gov.p l 13 /14 



Niezaleznie od powyzszych wyjasnieh, w trosce o przestrzeganie praw osob umieszczanych w PID i PdOZ, 

uprzejmie informujQ, ze Komenda Gtowna Policji zamierza skierowac do komend wojewodzkich 

(Stotecznej) Policji wyst^pienie, w tresci ktorego zwroci uwag^ na potrzebQ zaznajomienia podlegtych 

funkcjonariuszy Policji z tresci^ przedmiotowego Raportu, w cz^sci odnosz^cej si^ do Policji oraz 

stosowania si^ do zaieceh KMP w zakresie, w jakim wynika to z obowi^zuj^cych przepisow prawa. 

S E K R E T A R E STA.^'U 
w Miiiisterst\r^/prL^ 

Piotr /sTACHANCZYK 
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