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Informacja 

o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych  

 przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie 

(Wyciąg) 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie 

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 28 lutego 

2011 r., do pomieszczeń dla osób zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji 

w Tarnowie (zwanych dalej: PdOZ lub Izbą), udali się przedstawiciele Rzecznika 

Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”. W wizytacji wziął 

udział także pracownik Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w Katowicach. Wykonując zadania Krajowego Mechanizmu 

Prewencji, przedstawiciele Rzecznika sprawdzili na miejscu sposób traktowania 

osób zatrzymanych, dokonując oceny pod względem ich ochrony przed torturami 

oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. 

Przeprowadzone czynności polegały na: 

− wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Komendanta Miejski Policji 

w Tarnowie oraz Naczelnika Wydziału Prewencji; 

− oglądzie wszystkich pomieszczeń Izby, w tym sprawdzeniu stanu wyposażenia 

pokoi dla zatrzymanych; 
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− przeprowadzeniu rozmów w cztery oczy z dwiema osobami zatrzymanymi 

w PdOZ; 

− zapoznaniu się z regulaminem pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach 

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz książką 

przebiegu służby. 

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowali Komendanta 

Miejskiego Policji w Tarnowie o ustaleniach dokonanych w ramach powyższych 

czynności, a także wysłuchali jego uwag i wyjaśnień.  

Ponadto, po zakończeniu wizytacji analizie poddano: protokół kontroli 

sanitarnej przeprowadzonej w dniu 2 sierpnia 2010 r. przez Zespół Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa małopolskiego, procedurę 

postępowania z osobami potencjalnie zakażonymi przebywającymi w PdOZ, 

konspekty szkoleń policjantów, notatkę służbową z czynności sprawdzających 

funkcjonowanie PdOZ przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2010 r. przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz dane statystyczne dotyczące osób 

umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w roku 2010 r. 

i w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2011 r.  

2. Charakterystyka Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych 

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia usytuowane są na parterze Komisariatu Policji w Tarnowie – 

Centrum, przy ul. Narutowicza 6. Okna Izby wychodzą na teren wewnętrzny 

Komisariatu. Zapewnia to właściwą izolację od hałasu ulicznego, jak również 

uniemożliwia nawiązywanie przez zatrzymanych nielegalnych kontaktów 

z otoczeniem. Monitoring zainstalowano tylko w korytarzu Izby (podgląd znajduje 

się u oficera dyżurnego), w związku z czym kontrola pokoi przez funkcjonariuszy 

odbywa się co 30 minut. 

Izba przeznaczona jest dla kobiet i mężczyzn, zatrzymanych w związku 

z podejrzeniem popełnienia przestępstwa oraz doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia. Opłata za pobyt osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia wynosi 

250 zł.  
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Pojemność Izby wynosi 16 miejsc (4 pokoje czteroosobowe). Nadzór nad 

PdOZ sprawuje Naczelnik Wydziału Prewencji. Służbę w Izbie pełni 10 

funkcjonariuszy. Odbywa się ona w 12 godzinnym systemie zmianowym. 

Czynności związane z osadzeniem w Izbie kobiety wykonuje funkcjonariuszka 

Policji. W trakcie wizytacji Izby przebywały w niej dwie zatrzymane osoby.  

 

2. Ogląd Izby 

Przeprowadzony ogląd całej Izby oraz uzyskane w związku z tym 

informacje pozwoliły stwierdzić, iż pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w Tarnowie wymagają przeprowadzenia 

gruntownego remontu i modernizacji. Z wyjaśnień uzyskanych od Komendanta 

Miejskiego Policji wynika, iż podejmował wiele starań w celu pozyskania środków 

na ten cel, czego efektem jest zatwierdzenie przez komisję Komendy 

Wojewódzkiej w Krakowie projektu przebudowy PdOZ w Tarnowie. W projekcie 

tym uwzględniono m.in. zainstalowanie przycisków alarmowych 

w pomieszczeniach magazynowych i korytarzu, zwiększenie ilości i mocy opraw 

oświetleniowych w pokojach dla uzyskania większego strumienia świetlnego, 

zamontowanie drzwi do kabin sanitarnych. 

W skład PdOZ wchodzą: cztery pokoje dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokój sanitarny służący do utrzymania 

higieny osobistej, pomieszczenie do przygotowania lub podgrzewania posiłków, 

pokój lekarski, magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu 

oraz pokój dyżurnego. 

Wszystkie pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia wyposażone zostały w jednakowy sposób. W każdym znajdują się 

cztery podesty do spania i dwa stoły. Sprzęty te nie mają ostrych krawędzi i są 

przymocowane do podłogi. Pokoje nie zostały wyposażone w taborety, co jest 

niezgodne z § 7 ust 5 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 13 października 2008 r., w sprawie pomieszczeń 

w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
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doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych 

pomieszczeniach (Dz. U. z 2008 r. Nr 192, poz. 1187) [ dalej: rozporządzenie].  

W każdym z pomieszczeń okno zabezpieczone zostało od wewnątrz 

metalową siatką, od zewnątrz zaś kratą. Grzejnik centralnego ogrzewania 

i zamontowane punkty świetlne również są odpowiednio zabezpieczone. Należy 

jednak zwrócić uwagę, iż oświetlenie w pomieszczeniach nie zapewnia 

właściwych warunków do czytania i pisania. Ponadto, każdy z pokoi wyposażony 

jest w przycisk instalacji przyzywowej, umożliwiający w razie potrzeby wezwanie 

pracownika Izby. W drzwiach pokoi zainstalowano wizjery umożliwiające 

obserwację osób tam przebywających, a na ścianie korytarza zamocowano 

drewniane półki służące do stawiania naczyń z posiłkami. 

W Izbie nie wyodrębniono pomieszczenia do używania wyrobów 

tytoniowych przez osoby zatrzymane. Z informacji udzielonej w tym zakresie 

przez funkcjonariuszy dyżurujących w PdOZ wynika, że zatrzymanym 

zgłaszającym chęć skorzystania z tego prawa, umożliwia się palenie papierosów 

w pokoju lub przy wyjściu na wyłączone z użytku pole spacerowe. 

Rzeczy cenne, które zatrzymany posiada przy sobie, są rejestrowane 

i przechowywane w zamykanych szafkach w pomieszczeniu sąsiadującym 

z pokojem dyżurnego, w którym przechowywana jest również odzież wierzchnia 

zatrzymanych. Kontrola osobista zatrzymanego mężczyzny przeprowadzana jest 

w przedsionku dyżurki, natomiast kobiety w pokoju lekarskim. Przedstawiciele 

RPO mają zastrzeżenia odnośnie miejsca dokonywania kontroli osobistej 

zatrzymanego mężczyzny. W ocenie wizytujących przedsionek pokoju dyżurnego 

nie zapewnia warunków gwarantujących dokonanie kontroli bez obecności osób 

postronnych, a tym poszanowania intymności i godności osobistej zatrzymanego. 

W związku z powyższym kontrolę osobistą mężczyzn również należy 

przeprowadzać w pokoju lekarskim. 

Na korytarzu znajdują się szafy pełniące funkcję magazynu 

do przechowywania bielizny pościelowej. Nie ma w nich wyodrębnionej części 

przeznaczonej na rzeczy osobiste zatrzymanych chorych zakaźnie, o czym stanowi 
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§ 10 ust. 2 wymienionego wyżej rozporządzenia. Rzeczy przeznaczone do prania 

gromadzone są w stojącej obok szaf skrzyni, a następnie przekazywane do prania. 

W pokoju sanitarnym zamontowano 3 kabiny prysznicowe, 5 umywalek oraz 4 

kabiny ustępowe (w tym jedną przeznaczoną dla funkcjonariuszy). W dniu 

wizytacji znajdował się tam papier toaletowy oraz mydło. Kabiny prysznicowe nie 

zostały wyposażone w przesłony, zapewniające intymność osobie kąpiącej się. 

Z wyjaśnień funkcjonariuszy dyżurujących w Izbie wynika, że osoby zatrzymane 

korzystają z pomieszczenia sanitarnego pojedynczo. Należy jednak zaznaczyć, 

iż wgląd do pokoju sanitarnego podczas kąpieli osoby zatrzymanej mają również 

funkcjonariusze poprzez szybę, w którą wyposażone są drzwi sanitariatu. Pokój 

sanitarny wymaga gruntownego remontu: jego stan jest zły, a sprzęty znacznie 

wyeksploatowane. 

W Izbie wyodrębniono pomieszczenia do przygotowywania lub 

podgrzewania posiłków. Posiłki dla zatrzymanych przygotowywane są przez 

restauracje „Mimoza” w Tarnowie. Zatrzymanym posiłki podawane są 

w plastikowych naczyniach wielokrotnego użytku. Osadzeni w Izbie mają 

zapewnione dodatkowe napoje - herbatę i wodę, co jest istotne zwłaszcza 

w przypadku osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. 

Na półce na korytarzu znajdowały się książki, które udostępniane są 

zatrzymanym, natomiast nie ma prasy.  

Przed umieszczeniem w PdOZ, badaniu lekarskiemu poddawane są 

wszystkie osoby zatrzymane w celu wytrzeźwienia, pozostałe tylko wówczas, gdy 

jest taka potrzeba lub zatrzymany tego żąda. Badania przeprowadzane są 

w szpitalach w Tarnowie lub Tuchowie. W sytuacji, gdy lekarz pogotowia 

wzywany jest do Izby, badanie odbywa się w pokoju lekarskim. W pomieszczeniu 

tym jest urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 

W dniu wizytacji posiadał on ważne świadectwo wzorcowania (do dnia 2 czerwca 

2011 r.). 

Wątpliwości wizytujących budzi sposób zapoznania się osoby zatrzymanej 

z treścią Regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Osoba zatrzymana 
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zapoznawana jest z Regulaminem w dyżurce (co potwierdza własnoręcznym 

podpisem), podczas czynności związanych z przyjęciem do PdOZ. Moment 

zatrzymania i umieszczenia w Izbie wiąże się często z przeżywaniem silnego 

stresu przez osoby zatrzymane, co może negatywnie wpływać na percepcję, 

skupienie i ocenę sytuacji. W ocenie wizytujących, oprócz ww. sposobu 

zapoznania osoby osadzonej w Izbie z Regulaminem, celowym jest również 

udostępnienie jego treści podczas pobytu w PdOZ np. poprzez umieszczenie go na 

ścianach/drzwiach pokoi.  

 

4. Rozmowy z zatrzymanymi  

W czasie wizytacji w PdOZ przedstawiciele Rzecznika Praw 

Obywatelskich przeprowadzili rozmowy indywidualne z dwiema osobami 

zatrzymanymi. Jedną z nich zatrzymano w związku z doprowadzeniem do 

odbywania kary w zakładzie karnym, drugą zaś doprowadzono w celu 

wytrzeźwienia. Tematem rozmów było poszanowanie przysługujących im praw 

podczas zatrzymania przez Policję i pobytu w PdOZ. Zostały one przeprowadzone 

w sposób uniemożliwiający osobom postronnym zapoznanie się z treścią 

udzielonych odpowiedzi. 

Kobiety nie zgłosiły żadnych uwag odnośnie traktowania przez 

funkcjonariuszy, warunków bytowych, wyżywienia i możliwości utrzymania 

higieny osobistej. Nie miały one również zastrzeżeń odnośnie legalności i sposobu 

zatrzymania. Rozmówczynie oceniły swój stan zdrowia jako dobry i nie zgłaszały 

potrzeby zbadania przez lekarza.  

Jedna z kobiet, z którymi rozmawiano podała natomiast, że nie została 

poinformowana o przysługujących w czasie pobytu w Izbie prawach 

i obowiązkach, regulaminie Izby oraz zainstalowanym w PdOZ monitoringu. 

Ponadto wskazała, że nie umożliwiono jej korzystania z prasy i nie wiedziała 

o możliwości dokonania zakupów z własnych środków pieniężnych.  
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5. Analiza dokumentacji Izby 

Z przekazanych przedstawicielom RPO danych statystycznych wynika, że 

w 2010 r. w Izbie przebywało łącznie 1629 osób, w tym 440 osób doprowadzono 

w celu wytrzeźwienia. Do dnia 28 lutego 2011 r. w PdOZ zatrzymanych zostało 

267 osób. Z udzielonych przez Naczelnika Wydziału Prewencji wyjaśnień wynika, 

iż w 2010 roku nie miały miejsca wydarzenia nadzwyczajne, natomiast 

sześciokrotnie zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci użycia siły 

fizycznej (cztery przypadki) oraz kaftan bezpieczeństwa (dwa przypadki).  

Treść regulamin pobytu w PdOZ jest odzwierciedleniem treści załącznika  

do ww. rozporządzenia. Wizytującym przedstawiono również jego treść 

przetłumaczoną na języki obce. 

Analizując książkę przebiegu służby przedstawiciele RPO zwrócili uwagę 

na brak zapisów dotyczących poinformowaniu osoby zatrzymanej 

o zainstalowanym monitoringu, co jest niezgodne z § 1 załącznika do wyżej 

wymienionego rozporządzenia, który stanowi, iż osobę zatrzymaną lub 

doprowadzoną w celu wytrzeźwienia, przyjmowaną do pomieszczenia 

bezzwłocznie informuje się m.in. o wyposażeniu pomieszczenia w system 

całodobowego monitoringu i fakt wykonania tego obowiązku odnotowuje się 

w książce przebiegu służby.  

Funkcjonariusze pełniący służbę w PdOZ w 2010 r. uczestniczyli 

w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania wobec 

osób przejawiających agresję, autoagresję lub zachowania depresyjne oraz metod 

i form wykonywania zadań w Pomieszczeniach Przeznaczonych dla Osób 

Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia. 

Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa 

małopolskiego po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 2 sierpnia 2010 r. 

nie stwierdził nieprawidłowości. Natomiast w wyniku przeprowadzenia przez 

komisję Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie czynności sprawdzających 

funkcjonowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia w Tarnowie stwierdzono uchybienia polegające m.in. na zbyt 

małym natężeniu oświetlenia, niewłaściwej relacji powierzchni okien do podłogi, 
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wydzieleniu części magazynu w postaci szaf umieszczonych na korytarzu PdOZ 

oraz nie spełnianiu przez sanitariaty wymogów określonych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 200 r. Nr 75 poz. 690 

z późn. zm.) 

 

6. Wnioski i zalecenia  

Ustalenia poczynione przez przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich 

w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji 

w Tarnowie wykazały, że podstawowe zadanie, jakie prawo stawia przed tego typu 

placówką, tj. izolowanie osób zatrzymanych, realizowane jest w niej prawidłowo. 

Po analizie dokumentacji i obejrzeniu pomieszczeń Izby przedstawiciele 

Rzecznika Praw Obywatelskich nie stwierdzili występowania czynników, które 

wskazywałyby na okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie osób 

przebywających w tych pomieszczeniach 

W celu poprawy przestrzegania praw osób przebywających w Izbie, należy: 

1. przeprowadzić generalny remont pomieszczeń zgodnie ze standardami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach 

organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych 

pomieszczeniach (Dz. U. z 2008 r. Nr 192, poz.1187); 

2. wyodrębnić magazyn do przechowywania czystej pościeli, koców i poduszek 

oraz wydzielić miejsce na rzeczy osobiste osób zatrzymanych chorych 

zakaźnie; 

3. wyposażyć pokoje dla osób zatrzymanych w taborety; 

4. zapewnić w pokojach dla zatrzymanych oświetlenie odpowiednie do czytania 

i pisania, 

5. wyposażyć natryski w przesłony zapewniające intymność podczas korzystania 

z nich; 

6. zmienić miejsce dokonywania kontroli osobistej zatrzymanego mężczyzny; 
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7. zmienić sposób udostępniania zainteresowanym Regulaminu pobytu osób 

umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, aby stworzyć im lepsze warunki do 

zapoznania się z jego treścią; 

8. dokonywać wpisów w książce przebiegu służby dotyczących poinformowania 

osoby zatrzymanej o zainstalowanym monitoringu; 

9. rozważyć zainstalowanie monitoringu w pokojach dla zatrzymanych;  

10. wyznaczyć i oznakować miejsce do palenia tytoniu, zgodnie 

z ww. rozporządzeniem; 

11. umożliwić zatrzymanym korzystanie z prasy. 

 

 

W odpowiedzi z dnia 8 kwietnia 2011 r. (TAP-5111/11/JT) na niniejszy 

Raport Komendant Miejski Policji w Tarnowie poinformował, iż w 2011 r. 

planowana jest modernizacja PdOZ, której celem jest dostosowanie podległych 

Komendantowi pomieszczeń dla zatrzymanych i doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie 

pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób 

zatrzymanych  lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu 

w tych pomieszczeniach (Dz. U. z 2008 r. Nr 192, poz.1187). W planie remontu 

i przebudowy PdOZ zostały uwzględnione zalecenia nr 2-5 i 9-10.  

Komendant poinformował również, że zostało zmienione miejsce 

dokonywania kontroli osobistej mężczyzn: kontrola będzie odbywać się, tak jak 

w przypadku kobiet, tj. w pokoju lekarskim, w warunkach gwarantujących 

przeprowadzenie tej czynności bez obecności osób postronnych. Ponadto, dodał, 

że osoby zatrzymane są informowane o monitoringu i zgodnie z zaleceniami KMP 

czynność ta jest odnotowywana w książce przebiegu służby. Wyznaczone 

i oznakowane zostało również miejsce do palenia tytoniu. 

W zakresie udostępniania zatrzymanym bieżącej prasy Komendant wyjaśnił, 

że nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel, policjanci zakupują prasę dla 
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zatrzymanych za własne środki. Komendant podkreślił również, że w podległej mu 

Komendzie przywiązuje się dużą wagę do przestrzegania praw osób zatrzymanych 

i ich humanitarnego traktowania. Tematyka ta jest przedmiotem wielu narad 

i szkoleń funkcjonariuszy Policji.  

Komendant Miejski Policji w Tarnowie nie zgodził się natomiast 

z zaleceniem Mechanizmu dotyczącym zmiany sposobu udostępniania 

zainteresowanym Regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, aby stworzyć 

im lepsze warunki do zapoznania się z jego treścią. Komendant poinformował, że 

zatrzymani każdorazowo są zapoznawani z regulaminem pobytu w PdOZ, co 

potwierdzają własnoręcznym podpisem. Odbywa się to zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 

11 Zarządzenia Nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. 

w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP z 2009 r. 

Nr 12, poz. 56). Komendant dodał, że regulamin pobytu w Izbie jest w każdej 

chwili dostępny na żądanie zatrzymanych. 

 

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących uzyskanych 

wyjaśnień w kwestii zmiany sposobu udostępnienia zatrzymanym regulaminu 

PdOZ, Krajowy Mechanizm Prewencji ponownie zwrócił się do Komendanta 

Miejskiego Policji w Tarnowie. 

Zdaniem Mechanizmu regulamin pobytu osób umieszczonych 

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia powinien być dostępny dla osób zatrzymanych bez konieczności 

zwracania się o niego do funkcjonariusza Policji. Prawidłowa realizacja prawa 

do informacji, polegająca m.in. na zapoznaniu się z prawami, obowiązkami, 

zasadami funkcjonowania PdOZ, jest jedną z podstawowych gwarancji ochrony 

osób zatrzymanych przed okrutnym traktowaniem. Zapoznanie osoby zatrzymanej 

z regulaminem w momencie przyjmowania do PdOZ, jest niewystarczające 

do pełnej realizacji prawa zatrzymanych do informacji, ze względu na częste 

przeżywanie w tym momencie przez osoby zatrzymane nieprzyjemnych, trudnych 
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emocji takich jak zdenerwowanie lub/i złość, które mogą utrudniać zrozumienie 

czytanych praw. Natomiast w kwestii udostępniania regulaminu na żądanie osób 

zatrzymanych, Mechanizm zaznaczył, iż osoby zatrzymane lub doprowadzone 

w celu wytrzeźwienia, zwłaszcza pierwszy raz umieszczone w PdOZ, mogą nie 

wiedzieć o takiej możliwości lub mieć zahamowania, związane z różnymi 

osobistymi przekonaniami, do zwrócenia się z taką prośbą do pracowników Izby. 

Zaleceniem Krajowego Mechanizmu Prewencji jest stworzenie prawidłowych, 

tj. bez barier dla osób zatrzymanych, warunków do zapoznawania się przez nie 

z treścią regulaminu.  

 

Rzecznik, pełniąc funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

w wystąpieniu generalnym z dnia 12 maja 2011 r. skierowanym do Komendanta 

Głównego Policji zaznaczyła, że w trakcie rozmów indywidualnych 

przeprowadzanych przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w 

trakcie wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, osoby zatrzymane niejednokrotnie zgłaszały, że nie zostały 

poinformowane o prawie wniesienia zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni do 

sądu, możliwości skorzystania z natrysku czy dokonania zakupów wyrobów 

tytoniowych i prasy z własnych środków pieniężnych. Informacje odebrane 

od zatrzymanych w kwestii znajomości przysługujących im uprawnień, świadczą 

w sposób dobitny o iluzoryczności zapoznania się z treścią regulaminu przez 

osoby umieszczane w PdOZ w trakcie czynności z tym związanych. Z uwagi na 

silny stres, który niejednokrotnie towarzyszy osobom zatrzymanym w momencie 

umieszczania w PdOZ, negatywnie wpływający na możliwość skupienia, percepcję 

i ocenę sytuacji, Rzecznik zaleciła, aby każdemu pozbawionemu wolności 

umożliwić stały dostęp do regulaminu. Powinien on znajdować się 

w ogólnodostępnym i widocznym dla zatrzymanych miejscu, tak by wgląd 

do niego nie był uzależniony od decyzji funkcjonariuszy policji lub innych 

czynników. Proponowanym przez Rzecznika rozwiązaniem jest powieszenie 

informacji dotyczących uprawnień zatrzymanych i reguł ich pobytu w jednostce 

wewnątrz cel, w których przebywają osoby zatrzymane. Rzecznik Praw 
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Obywatelskich zwróciła się do Komendanta Głównego Policji z prośbą 

o rozważenie uzupełnienia Zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania 

zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia o przepis uwzględniający przedstawione rozwiązanie.  

 

W odpowiedzi na ww. wystąpienie generalne Dyrektor Biura Prewencji 

Komendy Głównej Policji w piśmie z dnia 16 czerwca 2011 r. (EKO-

4097/3392/11) poinformował, iż kwestie niedostatecznego informowania osób 

umieszczonych w PdOZ o przysługujących im prawach oraz ograniczonej 

dostępności do regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach należy rozpatrywać 

w kategoriach ewentualnych uchybień w wypełnianiu obowiązków przez 

policjantów pełniących służbę w Izbie. Dodał, że umieszczenie regulaminu pobytu 

w PdOZ wewnątrz pokoi, w których przebywają osoby zatrzymane 

lub doprowadzone do wytrzeźwienia może natomiast mieć wpływ na wzrost liczby 

wydarzeń nadzwyczajnych. Powyższe uzasadnił tym, że osoby umieszczone 

w pokojach mogą wykorzystać, zarówno kartki, jak i elementy przedmiotów 

zabezpieczających lub mocujących regulamin, do dokonania samookaleczenia. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Komendanta Głównego Policji 

z kolejnym wystąpieniem poruszającym m.in. tematykę sposoby zapoznawania 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia z regulaminem pobytu 

w PdOZ. W piśmie z dnia 25 sierpnia 2011 r. Rzecznik zaznaczyła, 

iż ww. stanowisko Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji budzi 

wątpliwości Mechanizmu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby 

zatrzymane mają prawo korzystania z prasy oraz posiadania jej w pokoju. 

Udostępnianie zatrzymanym gazet (kartek papieru) nie jest zatem postrzegane jako 

czynnik mogący mieć wpływ na wzrost wydarzeń nadzwyczajnych. Rzecznik 

zwróciła się z prośbą o przedstawienie liczby i opisu wypadków nadzwyczajnych 

związanych z użyciem kartek papieru przez osoby zatrzymane w PdOZ, celem 

zweryfikowania faktycznego zagrożenia jakie może stworzyć, w ocenie 

Komendanta, wywieszenie lub udostępnienie regulaminu zatrzymanym. 
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W odpowiedzi z dnia 23 września 2011 r. (EKO-6656/6113/11) Komendant 

Główny Policji wyjaśnił, że nie było wydarzeń nadzwyczajnych dokonanych 

z użyciem kartek papieru przez osoby zatrzymane, w piśmie nr EKO-

4097/3392/11) z dnia 16 czerwca 2011 r. zawarte zostało jedynie domniemanie 

możliwości wystąpienia tego rodzaju wydarzeń nadzwyczajnych, a nie 

stwierdzenie faktycznego ich zaistnienia. Komendant dodał także, że 

do komendantów wojewódzkich zostało skierowane wystąpienie w celu 

zwiększenia nadzoru nad realizacją uprawnień osób umieszczonych w PdOZ. 

Poinformował ponadto, że w Komendzie Głównej Policji trwają prace nad nowym 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, między innymi 

w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu 

pobytu w tych pomieszczeniach, w ramach których zaproponowane zostaną 

rozwiązania polegające na zapewnieniu osobom umieszczonym w PdOZ 

możliwości stałego wglądu do regulaminu. 

 

W dniu 4 czerwca 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych wydał 

rozporządzenie 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 (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r. Nr 107, poz. 638), 

wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Rzecznika Praw Obywatelskich w wyżej 

opisanym zakresie - § 16 ust. 2: „Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz 

wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka umieszcza się w pokoju dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w sposób 

uniemożliwiający ich zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na 

zdrowie człowieka.” 


