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w odpowiedzi na pismo KMP.570.25.2015.WS, dotyczące badań medycznych osób 

umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (PdOZ), uprzejmie przedstawiam stanowisko w tej sprawie. 

Na wstępie pragnę zapewnić, że problematyka tak szczególnego obszaru, jakim są 

policyjne miejsca prawnej izolacji, pozostaje w stałym zainteresowaniu kierownictwa 

Komendy Głównej Policji oraz kierownictwa jednostek Policji niższego szczebla. 

Realizując przedmiotowe zadania, któr>'ch celem jest m.in. zapewnienie optymalnego 

poziomu bezpieczeństwa osobom prawnie izolowanym. Policja działa na podstawie 

i w granicach przewidzianych prawem. 

Jak słusznie nadmieniono w treści korespondencji Pana Rzecznika, w przypadku osób 

zatrzymanych kwestię ich badań reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 13 września 2012 r. \x sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policją (Dz. 

U. z 2012 r.. poz. 1102). Natomiast w stosunku do osób doprowadzonych do jednostki Policji 

w celu wytrzeźwienia, zastosowanie mają uregulowania zawarte w treści Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. M- 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 2012 r., poz. 638 

z późn. zm.). 

Dyspozycje zawarte w treści WAV. aktów prawnych zawierają szereg uregulowań, które 

pozwalają zarówTio na ocenę stanu zdrowia osoby pod kątem możliwości umieszczenia jej 

w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, jak 

również udzielenia niezbędnej pomocy medycznej w przypadku wystąpienia okoliczności 

zagrażających życiu lub zdrowiu. Prawodawca wprawdzie nie dookreślił specjalizacji lekarza, 

który ma przeprowadzać badania osób przed ich prz>jęciem, niemniej jednak przyjęta 

praktyka, zgodnie z którą zazwyczaj badania wykonują tzw. lekarze ogólni, wydaje się być 

najbardziej optymalnym rozwiązaniem. To właśnie taki lekarz dysponuje ogólną wiedzą 

medyczną na podstawie której może zlecić dodatkową konsultację specjalistyczną np. 

psychiatr>czną. Analogiczne rozwiązania funkcjonują chociażby w ratownictwie medycznym 

czy podmiotach medycznych, gdzie pacjenci wstępnie badani są przez lekarzy ogólnych^ 

którzy w razie potrzeby zlecają konsultacje specjalistyczne. 

Ponadto jak wynika z prowadzonych w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP 

analiz wydarzeń nadzwyczajnych, do których dochodzi z udziałem osób umieszczanych 

w policyjnych miejscach prawnej izolacji (próby samobójcze), badający osobę lekarz po 

dokonaniu oceny stanu somatycznego podejmuje decyzję i ewentualnie zleca dodatkowe 

konsultacje psychiatryczne. Wówczas to lekarz psychiatrii rozstrzyga, czy osoba będzie 

poddana obserwacji w szpitalu, czy też może w dalszym ciągu przeb>'wać w pomieszczeniu 

dla osób zatrzymanych. Zdarzają się również przypadki, gdzie lekarze psychiatrzy podejmują 

decyzję o możliwości pob>tu osoby ŵ  pomieszczeniu... pomimo podjętej przez nią próby 

samobójczej. W tym zakresie nie można wykluczyć, iż decyzja lekarza podyktowana jest 

stwierdzeniem symulowania próby samobójczej, co częstokroć ma miejsce i obliczone jest na 

poszukiwanie przez osobę zatrz>'maną okazji do podjęcia ucieczki. 

Wobec powyższego, w ocenie Policji obecnie obowiązujące uregulowania dają 

swoistego rodzaju gwarancje zapewnienia badania osoby zatrzymanej lub doprowadzonej 

w celu wytrzeźwienia przez lekarza o specjalizacji właściwej dla stanu jej zdrowia. 

Oczywiście należy mieć na względzie, że nawet najbardziej doskonałe i precyzyjne 

uregulowania prawne nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa, jeżeli nie zadziała właściwie 

czynnik ludzki. Na poparcie tej tezy. pozwolę sobie przytoczyć jedno ze zdarzeń do jakiego 

doszło w dniu 9 stycznia br. na terenie Pruszkowa. Będący w stanie nietrzeźwości mężcz>'zna 

zgłosił się do Izby Prz)jęć Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia 

w Pruszkowie z żądaniem skierowania go na leczenie detoks>kacyjne, grożąc iż w 



przeciwnym razie popełni samobójstwo poprzez przedawkowanie leków. Lekarz, który miał 

jako pierwszy kontakt z tym mężczyzną, i który zgłosił wezwanie Policji celem zabrania 

pacjenta do wytrzeźwienia był lekarzem specjalistą w zakresie psychiatrii. Następnie kolejny 

lekarz, który prowadził badanie mężczyzny stwierdził w zaświadczeniu lekarskim brak 

przeciwwskazań medycznych do przeb>'wania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ). Po przyjęciu do pomieszczenia, do 

mężczyzny była dwukrotnie wzywana pomoc medyczna z uwagi na złe samopoczucie i 

zgłaszane dolegliwości. W dniu następnym, w godzinach rannych nastąpił nagły zgon 

mężczyzny wkrótce po przeprowadzonym badaniu przez lekarza pogotowia ratunkowego. 

' Reasumując, pozostaje na stanowisku, iż obowiązujące w przedmiotowym zakresie 

uregulowania są wystarczające i dają swoistego rodzaju gwarancję zapewnienia badania 

osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia, przez lekarza o specjalizacji 

właściwej dla stanu jej zdrowia. Wprowadzenie natomiast rozwiązań, gdzie badanie 

wykonywane będzie bezpośrednio przez lekarza specjalistę, może rodzić wątpliwości 

w zakresie podmiotu, który będzie decydował o zasadności ich zlecenia. 

Dokonujący zatrzymania policjanci nie dysponują bowiem odpowiednimi 

kompetencjami w tym przedmiocie. -
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