
W odpowiedzi na pismo nr RPO - 744193-VII-720.6/13/AI z 
dnia 23.10.2013 roku dot. Raportu z wizytacji na podstawie upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich, która została przeprowadzona w 
Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzanych do 
Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Pile informuję, że dokonano 
analizy zaleceń w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w tym 
zakresie.

1.„Poszerzenie ofert szkoleń dla funkcjonariuszy Policji pełniących 
służbę w PdOZ z zakresu pomocy przedmedycznej, komunikacji 
interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem" -  zgodnie z § 3 
ust. 1 Zarządzenia Nr 130 KGP z dn. 07.08.2012 r. w sprawie metod i 
form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych tub 
doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, funkcjonariusze pełniący służbę w 
pomieszczeniach powinni mieć ukończone doskonalenie zawodowe lokalne 
w zakresie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu. Zgodnie z 
zaleceniem zaplanowano na rok 2014 szkolenie z wymienionych tematów 
dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pile pełniących służbę w 
PdOZ.

2."Wyposażenie izby w prasę" - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 8 
Regulaminu pobytu osób w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, stanowiącego załącznik Nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 04.06.2012 r. w sprawie 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń 
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych 
pomieszczeniach, pokojach i izbach, oraz sposobu postępowania zapisami 
obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb, osobie umieszczonej w pomieszczeniu 
zapewnia się korzystanie z prasy, możliwość zakupu z własnych środków 
pieniężnych wyrobów tytoniowych, prasy... .



3."Zabudowę kącików sanitarnych lub przekształcenie pokoi dla 
osób zatrzymanych w jednoosobowe" - zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4,
§ 11 ust. 1, 3 i 4 cyt. powyżej rozporządzenia w skład pomieszczenia 

wchodzi pokój sanitarny służący do utrzymywania higieny osobistej, w 
tym umywalnia, natrysk i toaleta. Pokój sanitarny służący do utrzymania 
higieny osobistej musi być ogrzewany, oświetlony, wentylowany oraz 
wyposażony w urządzenia zgodnie z przepisami dot. pomieszczeń w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Drzwi w umywalniach, natryskach i toaletach wyposaża się 
w szybę nietłukącego się materiału lub w szybę zabezpieczoną obustronnie 
siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie. Drzwi do pokoju 
sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej mogą spełniać 
warunki opisane powyżej. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, 
pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 
musi mieć powierzchnię przypadającą na jedną osobę nie mniejszą niż 
3m/kw. na osobę.

4."Wyposażenie Izby w oświetlenie nocne" - zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 
4 rozporządzenia pokój dla zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia musi mieć odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie. 
Włączniki oświetlenia zlokalizowane są poza pokojem.

5."Wyposażenie Izby w system monitoringu" - zgodnie z § 14 
rozporządzenia, pomieszczenie może być wyposażone w urządzenia 
monitorujące, w tym służące do obserwowania obrazu, działające w 
systemie całodobowym.

6."Przeprowadzenie prac remontowych w łazience" - zostanie 
uwzględnione przy planowaniu prac remontowych.

7."Zapewnienie dywanika lub maty w pomieszczeniu 
przeznaczonym do dokonywania kontroli osobistej „ - zgodnie z 
§ 16 ust. 1 Zarządzenia Nr 130 KGP, policjant przyjmujący osobę do 
pomieszczenia jest zobowiązany w szczególności: wezwać osobę 
przyjmowaną do wydania przedmiotów, których posiadanie w 
pomieszczeniu jest zabronione, a następnie sprawdzić czy nie posiada ona 
takich przedmiotów. Czynność ta nie jest kontrolą osobistą. Cytowane 
powyżej rozporządzenie nie przewiduje na wyposażeniu pomieszczenia 
dywaniku do dokonywania sprawdzeń osób przyjmowanych.

8."Uwzględnienie przy realizacji ewentualnych inwestycji 
budowlanych potrzeby dostosowania sanitariatu Izby oraz 
przynajmniej jednego pokoju dla osób z niepełnosprawnością i 
osób starszych, które nie będą w stanie samodzielnie się poruszać 
bez odpowiednich udogodnień" - Kwestię warunków, jakim powinny 
odpowiadać tego typu pomieszczenia reguluje Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku 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. Powyższy przepis w żadnym z 
paragrafów nie normuje sytuacji osadzania osób niepełnosprawnych. 
Rozdział 2 ww. regulacji wskazuje szczegółowe warunki, jakim powinny 
odpowiadać takie pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji, 
jednakże ustawodawca nie określił wymaganego wyposażenia, które 
uwzględniałoby udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

9."Pouczenie policjantów pełniących służbę PdOZ o konieczności 
zwrócenia uwagi udzielającym świadczenia medyczne na potrzebę 
wpisywania godziny przeprowadzonego badania" - zgodnie z 
Załącznikiem Nr 4 do ww. rozporządzenia we wzorze książki wizyt 
lekarskich są zawarte rubryki jakie jak m. in: data i godzina badania. W 
związku z powyższym zapoznano wszystkich policjantów pełniących służbę 
w PdOZ o konieczności zwrócenia uwagi udzielającym świadczenia 
medyczne na konieczność wpisania między innymi godziny 
przeprowadzenia badania.

10."Usunięcie lub zabezpieczenie ostrych krawędzi szafek 
znajdujących się w pokojach dla osób zatrzymanych" - zgodnie z 
§ 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, pokój dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć w wyposażeniu 
jednoosobowe prycze lub materace wolno leżące, pokryte zmywalną 
tkaniną, oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, 
przymocowane do podłogi lub ściany. Metalowe szafki znajdujące się w 
pokojach zostały zdemontowane.

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki 
funkcjonowania Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych lub 
Doprowadzonych do Wytrzeźwienia pozostają pod stałym nadzorem ze 
strony kierownictwa tut. jednostki.



W nawiązaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2013 r. o sygnaturze E-JJ-075-34/13 uprzejmie 

dziękuję za udzielenie odpowiedzi na uwagi zawarte w Raporcie przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji (dalej KMP) z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy 

Powiatowej Policji w Pile (dalej PdOZ). Jednocześnie pragnę ustosunkować się do kilku 

z przedstawionych przez Pana kwestii.

W odniesieniu do sformułowanych w Raporcie zaleceń wyposażenia izby w prasę, 

zabudowę kącików sanitarnych lub przekształcenie pokoi dla zatrzymanych w jednoosobowe, 

wyposażenia izby w oświetlenie nocne, wyposażenia izby w system monitoringu pragnę zauważyć, 

iż udzielona przez Pana Komendanta odpowiedź ogranicza się jedynie do przytoczenia treści 

przepisów regulujących dany obszar bez jednoczesnego wskazania czy zalecenia zostały w PdOZ 

zrealizowane. Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wskazanie stanu realizacji 

wymienionych zaleceń przedstawicieli KMP.

Podkreślenia wymaga fakt, iż nie wszystkie nieprawidłowości dostrzegane przez 

pracowników KMP w wizytowanych placówkach wynikają z niewypełnienia obowiązujących 

w tym zakresie przepisów. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień niewymagających ingerencji 

ustawodawcy, których współwystępowanie może jednak spotęgować dolegliwości związane 

z samym faktem zatrzymania. Jeden z takich obszarów związany jest 

z zaleceniem wyposażenia PdOZ w matę lub dywanik, aby osoba zatrzymana poddawana 

sprawdzeniu w celu odebrania m. in. przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku 

i bezpieczeństwa w pomieszczeniu, np. sznurowadeł w butach, nie była w trakcie czynności



zmuszona stać na samej podłodze. W przedmiotowym zakresie przedstawiciele KMP podtrzymują 

zatem zawarte w Raporcie stanowisko.

Analogiczne uwagi należy przywołać odnośnie rekomendacji związanej z wyposażeniem

warunki do spoczynku nocnego osób zatrzymanych, a z drugiej - do realizacji przez 

funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ obowiązku wynikającego z §12 Zarządzenia Nr 130 

Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Przechodząc z kolei do zagadnienia przystosowania PdOZ do potrzeb osób 

niepełnosprawnych wskazania wymaga, iż zobowiązanie ku temu zawarte zostało w ratyfikowanej 

przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) 

zobowiązującej do umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału 

we wszystkich jego sferach, co odnieść należy również do ich funkcjonowania w miejscach 

pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z przewidzianą w art. 87 Konstytucji RP 

hierarchią źródeł prawa ratyfikowane umowy międzynarodowe mają charakter nadrzędny wobec 

aktów prawnych w randze rozporządzenia brak regulacji w zakresie dostosowania PdOZ do potrzeb 

osób niepełnosprawnych we wskazanym przez Pana Komendanta rozporządzeniu 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 (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 4 czerwca 2012 roku, Dz. U. z 2012 r., poz. 638) pozostaje bez znaczenia.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 31.03.2014 i powołanie się w niej na 

następujący znak sprawy: KMP.570.6.2014.AI.

PdOZ w oświetlenie nocne. Realizacja zalecenia zagwarantuje bowiem z jednej strony odpowiednie
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W odpowiedzi na pismo nr KMP.570.6.2014.Al z dnia 
12.02.2014 roku zgodnie z zaleceniami podjęto czynności zmierzające do 
właściwego funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych 
Komendy Powiatowej Policji w Pite.

Informuję, że zapewniono dostęp do prasy dla osób zatrzymanych. 
Pomieszczenie przeznaczone do dokonywania kontroli osobistej 
wyposażono w dywanik.

Prace związane z przeprowadzeniem inwestycji budowlanych 
zmierzające do poprawy warunków bytowych, przystosowaniem jednego 
z pokoi dla osób niepełnosprawnych będą wykonane w trakcie realizacji 
prac remontowych, jednak uzależnione jest to od pozyskania środków 
finansowych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki 
funkcjonowania Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych pozostają pod 
stałym nadzorem kierownictwa tut. jednostki.



W związku z zaleceniami zawartymi w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych do 

Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Pile Komendant Powiatowy pismem z dnia 

12.03.2014 r. poinformował, iż zalecenia związane z przeprowadzeniem inwestycji budowlanych 

będą wykonane w trakcie prac remontowych, pod warunkiem uzyskania odpowiednich środków 

finansowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Biorąc pod uwagę powyższe, jak 

również fakt skierowania do Pana Komendanta w Raporcie zalecenia wsparcia finansowego 

Komendy Powiatowej Policji w Pile uprzejmie proszę o wskazanie stanu realizacji wspomnianego 

zalecenia. Jednocześnie proszę o powołanie się w swojej odpowiedzi na następujący numer sprawy:



W nawiązaniu do pisma l.dz. KMP.570.6.2014.AI z dnia 10.02.2014r. uprzejmie 

informuję, że wykonanie robót budowlanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych lub 

Doprowadzonych do Wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, według 

szacunkowych danych, wiązałoby się z zaangażowaniem znacznych środków finansowych , 

których aktualnie KWP w Poznaniu nie posiada.

Na dzień dzisiejszy , biorąc pod uwagę ogólny stan obiektu, w którym zlokalizowana 

jest Komenda Powiatowa Policji w Pile , w KWP w Poznaniu trwają prace zmierzające do 

opracowania w 2014r. Programu Inwestycji na budowę nowej siedziby KPP w Pile 

i wprowadzenie tego zadania inwestycyjnego do planu finansowo- rzeczowego w 2015r. 

Dlatego też aktualnie przeznaczenie dużych środków finansowych na remont PdOZ nie 

znajduje ekonomicznego uzasadnienia. W roku bieżącym wykonamy w miarę możliwości 

tylko najbardziej niezbędne prace remontowe pozwalające poprawić warunki pobytu osób 

zatrzymanych.

Oddanie do użytkowania nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile, w tym 

Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych do Wytrzeźwienia prognozujemy 

na lata 2016/2017.



W związku z odpowiedzią Pana Komendanta z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawierającej 
informację o planowanym w 2015 r. rozpoczęciu programu inwestycyjnego na budowę nowej 
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile zwracam się z prośbą o uwzględnienie w projekcie 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych zaleceń sformułowanych przez przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, w tym dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenia 
w oświetlenie nocne oraz system monitoringu.


