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W nawiązaniu do otrzymanego raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, poniżej odnoszę się do otrzymanych 

zaleceń, odrębnie do każdego z nich.

1. Rozważenie możliwości poddawania badaniom lekarskim wszystkich zatrzymanych 

przed ich umieszczeniem w PdOZ.

Przypadki, w których osobę zatrzymaną poddaje się badaniom lekarskim określone zostały 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 roku w sprawie 

badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

Tak więc, jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej przez Policję wymaga konsultacji 

lekarskiej, bezwzględnie poddawana jest badaniom. Korzystamy z pomocy lekarzy różnych 

specjalności, w zależności od potrzeb (ginekolog, psychiatra, kardiolog). W przypadkach, gdy 

osoba zatrzymana posiada widoczne obrażenia ciała, także poddana zostaje badaniu lekarskiemu, 

co wynika z obowiązujących przepisów.

Dodam również, że w chwili, gdy zachodzi potrzeba przyjmowania przez daną osobę leków 

w czasie pobytu w PdOZ, a nie posiada ona środków finansowych na ich zakup, receptę realizuje 

Policja.



W lutym 2018 roku skierowałem pismo do wszystkich jednostek Policji garnizonu 

lubelskiego odnośnie każdorazowego poddawania badaniom lekarskim osób będących pod 

wpływem alkoholu i doprowadzanych do PdÓZ w celu wytrzeźwienia.

Zwróciłem również uwagę, iż w szerokim katalogu substancji szkodliwych występuje 

denaturat, a także inne środki wytwarzane na bazie alkoholu skażonego, czyli „trucizny” i każda 

osoba będąca pod ich wpływem narażona jest na dotkliwe dolegliwości, włącznie z zagrożeniem 

utraty życia. Zobligowałem zatem policjantów, że po uzyskaniu informacji, że osoba zatrzymana 

może znajdować się pod wpływem takiej substancji, bezwzględnie należy skonsultować 

ją  z lekarzem, celem uzyskania opinii o braku przeciwskazań do przebywania w policyjnym 

miejscu prawnej izolacji.

2. Zaprzestanie rozbieranu osób zatrzymanych i dokonywanie sprawdzenia w sposób

zgodny z obowiązującymi przepisami.

W sierpniu br. zwróciłem uwagę policjantów na korzystanie przez osoby przyjmowane 

do PdOZ z własnej odzieży, bielizny i obuwia, z wyłączeniem sytuacji, w których należy wydać 

odzież zastępczą.

Niemniej jednak dokonanie sprawdzenia osoby przyjmowanej do pomieszczenia jest 

konieczne ze względu chociażby na bezpieczeństwo tych osób. Posłużę się paroma przykładami 

dotyczącymi przedmiotów ukrywanych przez osoby zatrzymane, np. w odbycie - opakowany 

nożyk wymienny do cięcia papieru, telefon komórkowy, zapalniczka, szklana rurka z suszem 

roślinnym, substancje psychotropowe zamknięte w woreczku strunowym. Przedmioty ukryte 

w pochwie to np. tabletki psychotropowe, ostrze maszynki jednorazowej, metalowe szpilki, 

składany nożyk. Przedmioty ukryte w miejscach intymnych to np. folia aluminiowa 

z zawartością białych kryształków ukryta wewnątrz rozcięcia bielizny, klucz ukryty przez 

kobietę w bieliźnie od strony waginy, nożyk ukryty przez kobietę w podpasce, żyletka ukryta 

w staniku.

Przedstawione powyżej przykłady jednoznacznie wskazują na konieczność dokładnego 

sprawdzenia osoby przed przyjęciem jej do PdOZ, również z wykonaniem „przysiadu”, 

do którego przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji odnieśli się w raporcie.

Ważne jest jednak, aby osobie sprawdzanej zawsze zapewnić warunki szanujące jej 

intymność i godność ludzką. Kwestia ta pozostaje w nieustannym zainteresowaniu ze strony 

kadry kierowniczej garnizonu lubelskiego.

Zapewniam, że w przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, 

będę wyciągał konsekwencje dyscyplinarne wobec winnych tych zaniedbań.



3. Odnotowywanie w protokołach zatrzymania cudzoziemców, czy były trudności 

w komunikacji, w jakim języku nastąpiło tłumaczenie treści protokołu oraz informacji, 

czy w czynnościach /w ią/anych ze sporządzeniem protokołu brał udział tłumacz.

Policjanci KPP w Radzyniu Podlaskim zostali zobowiązani do realizacji wymienionego 

zalecenia.

4. Wyposażenie PdOZ w oświetlenie nocne lub wymianę monitoringu na taki, który będzie 

działał w nocy bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia.

Do chwili obecnej wymienione zostały trzy kamery nie wymagające dodatkowego 

oświetlenia. Pozostałe kamery zostaną wymienione sukcesywnie.

5. Wyposażenie natrysków w przesłony prysznicowe.

Z uwagi na ograniczone limity środków finansowych, jak również kończący się budżet 

w roku bieżącym, zalecenie zostanie zrealizowane w 2019 roku.

6. Włączenie do tematyki szkoleń dla funkcjonariuszy zagadnień związanych 

z komunikacją interpersonalną, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, 

stosowaniem środków przymusu bezpośredniego oraz systematyczne promowanie 

i uzupełnianie wiedzy w zakresie ochrony praw człowieka i zapobiegania torturom, 

nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu ora/, karaniu.

Szkolenia uwzględniające powyższą tematykę prowadzone będą przy wsparciu 

Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Praw Człowieka 

oraz psychologa z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ponadto policjanci pełniący służbę w policyjnych miejscach prawnej izolacji sukcesywnie 

kierowani będą na szkolenie specjalistyczne organizowane na szczeblu centralnym w zakresie 

pełnienia służby w PdOZ oraz policyjnych izbach dziecka, którego program również obejmuje 

wskazaną tematykę.


