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MINISTERSTWO
SPRA W W E W N ^ T R Z N Y C H
Podsekretarz Stanu
Marcin

JaMonski

DN-PP-0790-2/2014/ICiK

Pan Ryszard Czerniawski
Zast^pca Rzecznika
Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo RPO-742891-VII-720/13AVS z dnia 28 listopada 2013 r., dotycz4ce
wnioskow zawartych w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z dzialalnosci w Polsce

Krajowego

Mechanizmu Preweticji w roku 2012, pragn? podzi^kowac za poparcie dia dzialari podejmowanych
w celu wypracowania kompleksowego rozwi^zania dotycz^cego opieki nad osobami w stanie
nietrzezwosci i utworzenia sieci nowoczesnych osrodkow, w ktoiych zostanie im zapewniona
specjalistyczna pomoc.
Odnosz^c si? do pozostalych
Obywatelskich, uprzejmie

kwestii, b^d^cych w zainteresowaniu Rzecznika Praw

informuj?, ze zgodnie

z

§ 4 ust.

2 regulaminu

pobytu

osob

w pomieszczeniu dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, stanowi^cym
zaiqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn^trznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczen przeznaczonych

dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych

przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych
w tych pomieszczeniach,

pokojach

w celu wytrzezwienia,

i policyjnych izb dziecka, regulaminu

i izbach oraz sposobu post^powania

pokoi
pobytu

z zapisami obrazu z tych

pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r., poz. 638), przed umieszczeniem w pomieszczeniu dla os6b
zatrzymanych (PdOZ) badaniu lekarskiemu poddaje si? zawsze osob? doprowadzon^ w celu
wytrzezwienia.
Stosownie natomiast do § 1 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 13
wrzesnia 2012 roku w sprawie badari lekarskich osob zatrzymanych przez Policj? (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 1102), osob? zatrzymanq poddaje si? badaniu lekarskiemu w przypadku, gdy:
1) osoba ta oswiadcza, ze cierpi na schorzenia wymagaj^ce stalego lub okresowego leczenia,
ktorego przerwanie powodowatoby zagrozenie zycia lub zdrowia, zqda przeprowadzenla badania
lekarskiego lub posiada widoczne obrazenia ciaia niewskazujqce na stan naglego zagrozenia
zdrowotnego;
2) z posiadanych przez Policj? informacji lub z okolicznosci zatrzymania wynika, ze osobq
zatrzymanq jest:
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a) kobieta w c i ^ ,
b) kobieta karmiqca piersiq,
c) osoba chora zakaznie,
d) osoba z zaburzeniami psychicznymi,
e) nieletni po spozyciu alkoholu lub innego, podobnie dzialaj^cego srodka.
Obecnie prowadzone sq prace legislacyjne nad projektem zalozen do projektu ustawy
0 zmianie ustawy o Policji, w toku ktorych zgtoszona zostata propozycja przeniesienia cz?sci
przepisow regulujqcych badania lekarskie osob zatrzymanych przez Policj? z rozporzqdzenia

Ministra

Spraw Wewn^trznych z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie badan lekarskich osob zatrzymanych

przez

Policj^ (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102), do ustawy o Policji. Dotyczy to tych regulacji prawnych, kt6re
ingerujq w prywatnosc osoby poddawanej badaniom lekarskich.
Odnosnie uwag w kwestii braku nalezytej obsady w wizytowanych PdOZ uprzejmie
informuj?, ze sluzba pehiiona jest w obsadzie gwarantujqcej zapewnienie bezpieczenstwa osobom tarn
przebywajqcym. Zgodnie z § 2 ust. 2 zarzqdzenia Nr 130 KGP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie
metod i form wykonywania
w celu wytrzezwienia,

zadan w pomieszczeniu

dla osob zatrzymanych

lub

doprowadzonych

kierownik jednostki organizuje shizb? w taki sposob, aby w pomieszczeniu

pelnit jq CO najmniej jeden policjant. Natomiast zgodnie z § 2 ust.3 przedmiotowego zarzqdzenia,
kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant, jesli uzna to za konieczne do
prawidlowego funkcjonowania pomieszczenia, moze dodatkowo skierowac policjantow do shizby
w pomieszczeniu. W odniesieniu do kwestii pelnienia sluzby w PdOZ przez zast?pc? dyzumego
jednostki, wskazac nalezy, ze mozliwosc taka wynika z § 3 ust. 2 zarzqdzenia nr 130 K G P . Nalezy
jednak zauwazyc, ze zast?pca dyzumego w trakcie pehiienia sluzby w PdOZ, nie moze w tym samym
czasie wykonywac innych zadan zleconych przez dyzumego jednostki i przypisanych sluzbie
petnionej na stanowisku kierowania.
Odnoszqc si? do kwestii braku list adwokatow w wizytowanych PdOZ, pragn? podtrzymac
wczesniej przedstawione stanowisko w tej sprawie. Zauwazyc nalezy, ze sugerowany przez Krajowy
Mechanizm Prewencji postulat nie znajduje oparcia w obowiqzujqcych normach prawnych.
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Wyprodukowano w 2013 roku. Termin trwatoSci kieju 2 lata.
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