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RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

Pan Ryszard Czerniawski

W odpowiedzi na pismo KMP.570.1.2014.MMo z dnia 24 lipca 2015 r. dotyczące 

zarzutu braku poszanowania przepisów pod kątem dostosowania pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo lub poruszających się na wózku inwalidzkim, uprzejmie 

informuję co następuje.

Prawa człowieka są powszechnymi prawami moralnymi o charakterze podstawowym, 

przypisane każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Przysługują każdemu człowiekowi 

niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, a wynikają z samego faktu bycia człowiekiem. 

Oznacza to, iż prawa człowieka są powszechne, przyrodzone, niezbywalne oraz 

nienaruszalne. Ich poszanowanie i ochrona są obowiązkiem władz publicznych.

Odmowa poszanowania praw człowieka stanowi krzywdę dla jednostki ludzkiej 

i sprzyja jednocześnie niepokojom społecznym, politycznym, przemocy oraz wybuchom 

konfliktów' zarówno wewnątrz społecznych, jak i międzynarodowych. Z tego powodu 

poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, 

sprawiedliwości i pokoju w świecie.

W kontekście ochrony powyższych wartości wskazać należy, iż Kierownictwo Policji, 

jak również cała polska Policja doskonale zdają sobie sprawę z konieczności podejmowania 

działań w zakresie dostosowania policyjnych miejsc prawnej izolacji dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo lub poruszających się na wózku inwalidzkim.



Niemniej jednak, odnosząc się do obszaru dostosowania technicznego PdOZ dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo lub poruszających się na wózku inwalidzkim, moim zdaniem 

należ}’ spojrzeć na ten problem w szerszym kontekście. A mianowicie, należy zwrócić uwagę, 

iż sukcesywnie trwa w Policji proces dostosowywania także budynków jednostek Policji dla 

tej grupy osób.

Wobec powyższego, samo dostosowanie PdOZ do wymogów" w tym zakresie, 

w sytuacji braku możliwości wejścia ,.bez barier" do tej jednostki Policji, wydaje się 

działaniem nie do końca rozwiązującym problem.

Zatem, stwierdzić należy, iż dostosowanie poszczególnych PdOZ musi być 

poprzedzone lub też prowadzone jednocześnie z dostosowaniem samych obiektów' jednostek 

Policji, w których PdOZ są zlokalizowane. Z tego też względu, spełnienie wymagań 

technicznych w tym zakresie jest procesem długotrwałym, a zwłaszcza wymagającym dużych 

nakładów finansowych.

Niezależnie od powyższego, oprócz działań, o których już informowaliśmy biuro 

Rzecznika, tym samym wychodząc naprzeciw1 zaleceniom pokontrolnym policyjnych miejsc 

prawnej izolacji kierowanych do Policji przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, w' dniu 10 sierpnia 2015 r. skierowałem 

do Komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji pismo, w treści, którego poleciłem 

podjęcie, w miarę posiadanych możliwości, w tym finansowych, działań ukierunkowanych na 

sukcesywne dostosowywania pomieszczeń, tak aby docelowa na terenie każdego garnizonu 

Policji funkcjonował, co najmniej jeden PdOZ, który będzie spełniał warunki techniczne 

pozwalające na umieszczenie w nim osób niepełnosprawnych ruchowo lub poruszających się 

na w-ózku inwalidzkim.

Niezależnie od powyższego, w mojej ocenie, również istotnym jest dostosowanie 

funkcjonujących PdOZ do tych warunków, które wynikają z treści rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. 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. poz. 638 ze zm.).

Ponadto, odnosząc się do obszaru dotyczącego sposobu gromadzenia informacji 

o pobycie wr PdOZ osób niepełnosprawnych, stwierdzić należy, iż Policja nie gromadzi w tym 

zakresie danych dotyczących niepełnosprawności osób umieszczanych w policyjnych



miejscach prawnej izolacji. Jednakże, w sytuacji konieczności zebrania dodatkowych danych, 

generowane one są przez poszczególne KWP/KSP w oparciu o analizę posiadanej 

dokumentacji.

Konkludując na zakończenie, pragnę stwierdzić, iż podany w treści pisma przykład 

sprawy Price przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 33394/96) rozpatrywanej przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, nie jest adekwatny do realiów 

panujących w policyjnych miejscach prawnej izolacji na terenie Polski. Stwierdzić należy, 

iż zgodnie z regulacjami prawnymi § 8 ust. 1 pkt 4 przywołanego rozporządzenia (...), pokój 

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć, m. in. 

odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń 

mieszkalnych. Natomiast, osoba umieszczona w polskim PdOZ, z niepełnosprawnością 

ruchową poruszająca się na wózku inwalidzkim, na pewno nie zostałaby pozostawiona bez 

pomocy policjanta pełniącego służbę ochronną w tych pomieszczeniach, tak aby spędzić noc 

w wózku inwalidzkim bez możliwości skorzystania z toalety.
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