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W odpowiedzi na pismo 1. dz. KMP.570.I7.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r, w sprawie 

likwidacji pokoi lekarskich w pomieszczeniach dia osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzezwienia (PdOZ) funkcjonuj^cych w jednostkach organizacyjnych Policji gamizonu 

mazowieckiego, na wst^pie chcialbym szczegolnie podkreslic, iz Policja podejmuje wszelkie dzialania 

na podstawie i w oparciu o obowi^zuj^ce przepisy prawne. 

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewn^trznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen 

przeznaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi 

przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu 

w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu post^powania z zapisami obrazu z tych 

pomieszczen, pokoi i izb, (Dz. U. 2012, poz. 638) zwane dalej rozporz^dzeniem ( . . . ) , w Rozdziale 2 

reguluje warunki jakim powinny odpowiadac PdOZ w jednostkach organizacyjnych Policji. Tym 

samym regulacje prawne w tym zakresie nie nakladaj^ obowi^zku tworzenia w PdOZ pokoju 

lekarskiego. 

Z uwagi na fakt, iz bezpieczehstwo zycia 1 zdrowia ludzi, ktorzy pozostaj^ pod opiek^ Policji, 

jest szczegolnie wazne, pragn^ przyblizyc pragmatyk^ wykonywania czynnosci podejmowanych 

i zvvi^zanych z przeprowadzaniem badan lekarskich osob zatrzymanych. W obszarze tych czynnosci 

nalezy wyodr^bnic dwa tryby post^powania. 

Pierwszy z nich dotyczy badah lekarskich osob przed ich przyj^ciem do PdOZ. W takiej 

sytuacji, badanie lekarskie zatrzymanego wykonywane jest w najblizszym podmiocie wykonuj^cym 

dzialalnosc lecznicz^ (szpitalu lub zaktadzie opieki zdrowotnej), wlasciwym ze wzgl^du na stan 

zdrowia tej osoby. Lekarz w gabinecie lekarskim po przeprowadzeniu badania stwierdza mozliwosc 

osadzenia osoby zatrzymanej w PdOZ, co zgodnie z tresci^ rozporzqdzenia Ministra Spraw 



Wewn^trznych z dnia 13 wrzesnia 2012 r. u- sprawie badari lekarskich osob zatrzymanych przez Poiicjf, 

(Dz. U. 2012, poz. 1102) zostaje poswiadczone vvystawieniem stosownego zaswiadczenia lekarskiego. 

W zaswiadczeniu tym, lekarz stwierdza brak przeciwwskazari medycznych do przebywania tej osoby 

w pomieszczeniu przeznaczonym dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzezwienia, (. . .) albo wyst^pienie przeciwwskazari medycznych do przebywania tej osoby (...) oraz 

koniecznosc skierowania jej do podmiotu leczniczego. 

Przedmiotowe zaswiadczenie lekarskie stanowi dokument wymagany wraz z kopi^ protokohi 

zatrzymania osoby, na podstawie ktorego zatrzymany jest umieszczany w PdOZ. 

Drugi z trybow post^powania dotyczy sytuacji, kiedv to osoba przebywa juz w PdOZ. 

a nast^puje nagle pogorszenie stanu jej zdrowia, spowodowane np. zamachem na wlasne zycie lub 

zdrowie lub inn^ sytuacji wynikaj^c^ z czynnikow chorobotworczych. W takim przypadku policjant 

pelni^cy sluzb^ w PdOZ podejmuje natychmiastowe czynnosci maj^ce na celu udzielenie pierwszej 

pomocy. Ponadto, rownoczesnie powiadamia dyzumego jednostki Policji o zaistnialym zdarzeniu celem 

wezwania zespotu ratownictwa medycznego do tej osoby. Udzielenie pomocy medycznej i badanie 

przeprowadzane wobec osoby wykonywane ŝ  w miejscu vvlasciwym do przeprowadzenia czynnosci 

ratuj^cych zdrowie lub zycie. Do miejsc tych nalezy zaiiczyc zarowno pokoj PdOZ, w ktorym 

przebywa osoba jak rowniez moze to bye korytarz tegoz PdOZ, kiedy sytuacja i okolicznosci wymagaj^ 

wi^kszej przestrzeni. Jednakze bardzo cz^sto, przyby^y ma miejsce zespol medyczny, podejmuje 

decyzj? o przewiezieniu takiej osoby do najblizszego zakladu opieki zdrowotnej z uwagi na 

koniecznosc wykonanta dodatkowych badari specjalistycznych. We wszystkich tych sytuacjach decyzj? 

CO do miejsca badari podejmuje wtasciwy personel ratownictwa medycznego. 

Pomimo, ze badania mog^ odbywac si^ w pomieszczeniach obj^tych monitoringiem, to nalezy 

zwrocic uwag^. ze policjanci kazdorazowo dokladaj^ wszelkich starari maj^cych na celu zachowanie 

zasad nie naruszaj^cych prawa do intymnosci osob badanych oraz tajemnicy lekarskiej, a inny 

wspolumieszczony przebywaj^cy aktualnie w tym pokoju jest przeprowadzany do drugiego 

pomieszczenia w PdOZ. Koniecznosc przeniesienla takiej osoby wynika chociazby z faktu 

przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeristwa obowiqzuj^cych w PdOZ, dotycz^cych 

bezpieczeristwa osob zatrzymanych jak rowniez policjantow petni^cych w nich sfuzb^, czy tez 

personelu medycznego podejmuj^cego w tym czasie czynnosci medyczne. 

Nalezy zwrocic uwag?, iz analogicznym przyktadem. odzwierciedlaj^cym tak^ sytuacja moze 

bye fakt udzielania pierwszej pomocy lub kwalifikovvanej pierwszej pomocy w przypadku nagiego 

zagrozenia zdrowotnego osoby znajduj^cej si? w miejscu publicznym. Wowczas najwazniejsze dla 



policjanta, podejmuj^cego w tym zakresie interwencj^, jest udzielenie tej osobie pomocy 

i przeprowadzenie czynnosci maj^cych na celu uratowanie je j zycia, bez wzgl^du na fakt obecnosci 

osob postronnych lub kamer monitoringu miejskiego. 

Bezspomym jest, iz w okresie poprzedzaj^cym obowi^zywanie rozporz^dzenia Ministra Spraw 

Wewn^trznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen ( . . . ) , w PdOZ istniaty pokoje 

lekarskie. Szczegolne obostrzenia sanitarne dotycz^ce wyposazenia cz^stokroc rodziiy w^tpliwosci 

pozapolicyjnych podmiotow kontroluj^cych. Tym bardziej, ze wykorzystanie ich byto bardzo 

sporadyczne, poniewaz to lekarz decydowal o miejscu udzielenia pomocy medycznej, co zazwyczaj 

odbywalo si^ w pokoju, w ktorym przebywala osoba zatrzymana. 

Szczegolnego wyartykulowania, jako generalnej zasady odnosz^cej si? do trybu i sposobu 

post^powania w tym zakresie, wymaga fakt podejmowania przez lekarza przybykgo do PdOZ decyzji, 

CO do miejsca przeprowadzenia badania, jak rowniez decyzji o obecnosci policjanta przy takich 

badaniach. Odniesienie si? do tego trybu post^powania znajdujemy w rozporzqdzeniu Ministra Spraw 

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

Nalezy zauwazyc, iz w obecnym stanie prawnym, ktory nie przewiduje w skladzie PdOZ pokoju 

lekarskiego, odst^pienie od ich tworzenia pozwolito wykorzystac te pomieszczenia w celu adaptacji na 

pokoje dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia. Przyczynito si? to, m.in. do 

mozliwosci wygospodarowania dodatkowej powierzchni dla osob umieszczanych w PdOZ, a tym 

samym polepszenie warunkow pobytu osob pozostaj^cych w odosobnieniu. 

Jednakze, w mojej ocenie w zadnej mierze nie ma to wplywu na bezpieczenstwo osob badanych czy 

tez naruszenia Ich prawa do intymnosci w trakcie trwania badania. 

Maj^c powyzsze na uwadze, decyzj? Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Policji, 

uznac nalezy jako wlasciw^ i nie tylko opart^ o obowi^zuj^ce w tej materii przepisy ale podyktowan^ 

takze wlasciwym wykorzystaniem pomieszczen przeznaczonych dla osob zatrzymanych i dbalosci^ 

o zapewnienie optymalnych warunkow bytowych tym osobom. 

Jednoczesnie informuj?, ze do Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, jako komorki 

wiasciwej w zakresie nadzoru nad PdOZ, od czasu zmiany regulacji prawnej w przedmiotowym 

zakresie nie wptywaly informacje dotycz^ce skarg osob zatrzymanych, sktadanych w zwi^zku 

z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi, zarowno przed umieszczeniem w PdOZ, jak tez 

w sytuacjach zwi^zanych z ratowaniem zycia w zwi^zku z nagtym zagrozeniem zdrowotnym. 
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