
W związku z przeprowadzoną w 5 grudnia 2013 r. w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych 
Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wizytacją przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji ( z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich ) oraz przesianym pismem KMP. 
570.17.2014.AI Raportem przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z  wizytacji 
Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej 
Policji w Garwolinie , Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie przekazuję następującą 
informację dotyczącą zawartych w Raporcie uwag i wniosków tj.

1. W zakresie poszerzenia ofert szkoleń dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w 
PdOZ :

W związku ze stwierdzonymi uwagami dotyczącymi poszerzenia oferty szkoleń dla 
funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w PdOZ KPP Garwolin, powyższą uwagę 
przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowego Mechanizmu Prewencji stwierdzili na 
podstawie analizy udokumentowanych szkoleń w Dzienniku Szkolenia Zespołu Dyżurnych 
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, gdzie dokumentowane są jedynie 
szkolenia funkcjonariuszy tego Zespołu. W trakcie wizytacji przekazano pracownikom Rzecznika 
Praw Obywatelskich Krajowego Mechanizmu Prewencji, iż szkolenia z zakresu praw człowieka w 
Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie przeprowadzane są dla wszystkich funkcjonariuszy 
KPP Garwolin (w szkoleniach tych uczestniczą również policjanci pełniący służbę w PDOZ) i są 
one dokumentowane w Dzienniku szkolenia funkcjonariuszy KPP Garwolin .

W roku 2013 w KPP Garwolin zostało przeprowadzone przez psycholog z KWP z/s w Radomiu 
min. szkolenie z zakresu „ Jak skutecznie radzić sobie ze stresem „. W przedmiotowym szkoleniu 
uczestniczyli również funkcjonariusze pełniący służbę w PdOZ KPP Garwolin. Należy dodać, że w 
roku 2014 planowane jest przeprowadzenie przez Sekcję Psychologów KWP z/s w Radomiu 
szkolenia pt. „ Realizacja czynności służbowych z osobami, których zachowanie wskazuje na 
zaburzenia psychiczne lub agresywne „ .

Jednocześnie nawiązano kontakt z Pełnomocnikiem Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie przeprowadzenia w bieżącym roku 
szkolenia dotyczącego praw człowieka skierowanego do funkcjonariuszy realizujących w 
Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie zadania o charakterze prewencyjnym ( w tym również 
dla policjantów pełniących służbę w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej 
Policji w Garwolinie)

Ponadto należy dodać, iż większość funkcjonariuszy pełniących służbę w Pomieszczeniu dla



Osób Zatrzymanych KPP Garwolin posiada przeszkolenie ( przeprowadzone w roku 2010 w KPP 
Garwolin ) z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. W zakresie wyposażenia pokoi dla osób zatrzymanych w odpowiednio zabezpieczone 
kopie regulaminu oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka :

W Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie w 
każdym z pięciu pokoi zostały umieszczone poprzez naklejenie na ściany regulaminy pobytu i 
wykazy instytucji pomocowych. Powyższe regulaminy i wykazy były wielokrotnie zrywane i 
niszczone przez osoby osadzone i wobec powyższego w  trakcie wizytacji tylko w pokoju nr 5 
znajdowały się naklejone na ścianę powyższe dokumenty. W pozostałych pokojach dokumenty 
znajdowały się wewnątrz pokoju leżące na ławach lub przy wejściu do pokoju. W związku z 
powyższą uwagą ponownie w każdym z pięciu pokoi zostały umieszczone poprzez naklejenie do 
ściany regulaminy pobytu i wykazy instytucji pomocowych.

Jednocześnie informuję, iż I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie mł.insp. 
Marek Niezgoda wystąpił pismem L. dz. - I -  WP -  3458/14 do Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Materiałowo-Technicznej KWP zs w Radomiu o przesłanie zalaminowanych regulaminów pobytu 
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych oraz wykazu instytucji stojących na straży praw 
człowieka w formie umożliwiającej umieszczenie ich w pokojach w sposób uniemożliwiający ich 
zniszczenie. Ponadto zwrócono się w powyższym piśmie o przesłanie nietoksycznego kleju 
umożliwiającego naklejenie Regulaminów oraz wykazów na ścianach pokoi PdOZ w sposób 
niestwarzaiący zagrożenia dla zdrowia osób osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych 
KPP Garwolin

3. W zakresie pozyskania kopii regulaminu przetłumaczonego na języki obce :
0

W toku przeprowadzonej wizytacji przekazano przedstawicielom Rzecznika Praw 
Obywatelskich Krajowego Mechanizmu Prewencji, iż kopie regulaminów przetłumaczone na języki 
obce są pozyskiwane w przypadku zaistnienia takiej konieczności / zatrzymania i osadzania 
obcokrajowca / w Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w 
Garwolinie poprzez wydrukowanie regulaminów znajdujących się na stronach internetowych. W 
toku wizytacji wskazano pracownikom Krajowego M echanizmu Prewencji stanowisko 
dostępowe /znajdujuące się na Stanowisku Kierowania KPP Garwolin / do internetu z którego są 
pozyskiwane przedmiotowe regulaminy i drukowane w  przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
W trakcie wizytacji pracownicy KMP nie wnosili uwag i zastrzeżeń, co do powyższego sposobu 
pozyskiwania regulaminów przetłumaczonych na języki obce. Nadmieniam, iż w roku 2013 do 
chwili obecnej w PdOZ KPP Garwolin nie był osadzany żaden obcokrajowiec.

4. W zakresie każdorazowego odbieranie od zatrzymanych podpisu na karcie zapoznania 
z regulaminem :

W zakresie każdorazowego odbierania od zatrzymanych podpisu na karcie zapoznania z 
regulaminem, powyższa uwaga została stwierdzona na podstawie jednego przypadku 
 ̂ dane usunięto ^ata zatrzymania i osadzenia w PdOZ KPP Garwolin 03.12.2013 r. / braku 

adnotacji zapoznania zatrzymanego z jego prawami w Karcie zapoznania z regulaminem... 
Powyższe uchybienie zaistniało w trakcie pełnienia służby w Pomieszczenia dla Osób 
Zatrzymanych przez policjanta z tzw. rezerwy kadrowej, nie pełniącego etatowo służby w PDOZ. 
W związku z tym niezwłocznie zalecono funkcjonariuszom pełniącym służbę w PdOZ KPP 
Garwolin właściwe prowadzenie dokumentacji służbowej w tym zakresie min. poprzez 
przeprowadzenie instruktażu policjantom pełniącym służbę w Pomieszczeniu. Ponadto 
prawidłowość odbierania od zatrzymanych podpisów na karcie zapoznania z regulaminem objęto 
zwiększonym nadzorem ze strony funkcjonariuszy nadzorujących policjantow pełniących służbę w



5. W zakresie wskazywania indywidulanych cech przedmiotów przy wypełnianiu 
kwitów depozytowych :

W zakresie uwag dotyczących dokładnej identyfikacji przedmiotów w sporządzonej 
dokumentacji depozytowej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej 
Policji w Garwolinie, przedmioty są opisywane w sposób umożliwiających ich identyfikację tj. 
podawana jest marka telefonu jego typ oraz kolor, ewentaulnie inne charakterystyczne cechy. W 
kwitach depozytowych nie jest podawany nr IMEI ponieważ do jego uzyskania jest konieczne 
rozłożenie telefonu bądź ingerencja w jego właściwości. Powyższe mogłoby prowadzić do jego 
uszkodzenia. W zakresie dokładnego wskazywania numerów w przypadku kart płatniczych 
powyższa uwaga została omówiona funkcjonariuszom pełniącym służbę w PdOZ KPP Garwolin.

Należy dodać, że do chwili obecnej do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie nie wpłynęła 
żadna skarga osoby zatrzymanej dotycząca kompletności wydanych przedmiotów znajdujących się 
w depozycie.

6. W zakresie wyposażenie Izby w odzież i obuwie zastępcze oraz środki czystości 
dla osób zatrzymanych :

W zakresie wyposażenia Izby w odzież i obuwie zastępcze oraz środki czystości dla osób 
zatrzymanych należy stwierdzić, iz w trakcie przeprowadzanej wizytacji w PDOZ KPP Garwolin 
nie było osób osadzonych w związku z czym w Pomieszczeniu znajdował się 1 komplet odzieży i 
obuwia zastępczego. W toku wizytacji przekazano przedstawicielom Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich Krajowego Mechanizmu Prewencji, że w przypadku osadzania większej liczby 
osób, którym konieczne jest wydanie odzieży i obuwia zastępczego (przypadki korzystania 
zatrzymanych z odzieży i obuwia zastępczego są sporadyczne w związku z korzystaniem przez 
osoby osadzone w Pomieszczeniu z własnej odzieży i obuwia) jest ono wydawane z magazynu 
przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie lub funkcjonariusza pełniącego 
służbę w PDOZ. Ponadto pismem L. dz. Pga -  1 -  2667/14 Komendant Powiatowy Policji w 
Garwolinie zwrócił się się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zs 
w Radomiu o zaopatrzenie PdOZ KPP Garwolin w dodatkowe komplety ubrania zastępczego.

W zakresie braku środków czystości w PDOZ spowodowane powyższe było również brakiem 
osób osadzonych w trakcie wizytacji. Mydło i ręczniki wydawane są w przypadku osadzenia osób 
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Należy dodać, iż w związku ze stwierdzeniem w toku wizytacji uwag dotyczących niskiej 
temperatury wody na potrzeby kąpieli osób umieszczonych w PdOZ KPP Garwolin, w trakcie 
wizytacji Pomieszczenia w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie były przeprowadzane 
prace związane z termomodemizacją budynku oraz instalowane baterie słoneczne i powyższe 
mogło powodować czasowe niedogrzewanie wody związane z trwajacymi pracami instalacyjnymi. 
W chwili obecnej temperatura wody jest odpowiednia do dokonywania kąpieli przez osoby 
umieszczone w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych .

7. W zakresie wydawania osadzonym w Izbie pościeli:

W zakresie wydawania osadzonym w Izbie pościeli należy stwierdzić, że w Pomieszczeniu dla 
Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie osobom osadzonym jest 
wydawana pościel. Zwrócić należy uwagę, iż częstokroć zdarzają się przypadki odmowy przyjęcia 
przez osoby osadzone pościeli. W Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie zgodnie z 
poleceniami Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marka Świszcz, 
prowadzone są czynności nadzorcze polegające na odtwarzaniu zapisu monitoringu. W trakcie tych 
czynności zwracana jest uwaga min. na wydawanie pościeli osobom unieszczonym w PdOZ.



Stwierdzone na podstawie powyższych czyności uwagi są omawiane podczas narad służbowych 
funkcjonariuszy pełniących służbę w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy 
Powiatowej Policji w Garwolinie. W przypadku odmowy przyjęcia pościeli przez osoby osadzone 
w PdOZ funkcjonariusze pełniący służbę dokumentują fakt w Książce służby P dO Z.

8. W zakresie naprawy uszkodzonego pisuaru :

W zakresie naprawy uszkodzonego pisuaru w PdOZ KPP Garwolin należy stwierdzić, iż pisuar 
został naprawiony we własnym zakresie przez pracowników Zespołu Zaopatrzenia KPP Garwolin i 
został oddany do eksploatacji przez osoby osadzone w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych 
Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

9. W zakresie zapewnienia dywanika lub maty w pomieszczeniu przeznaczonym 
do dokonywania sprawdzenia zatrzymanych :

W zakresie zapewnienia dywanika lub maty w pomieszczeniu przeznaczonym do dokonywania 
sprawdzenia zatrzymanych w toku wizytacji pomieszczenia przez pracowników Rzecznika Praw 
Obywatelskich Krajowego Mechanizmu Prewencji przekazano, że w przypadku dokonywania 
kontroli osobistych i konieczności zdejmowania obuwia przez osoby osadzane, są one umieszczane 
na siedziskach znajdujących się w tzw. pomieszczeniu przejściowym. Jednocześnie należy dodać, 
że w związku ze stwierdzonymi uwagami, pismem G -  180/14 z dnia 10.03.2014 r. Komendant 
Powiatowy Policji w Garwolinie zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Materiałowo- 
Technicznej KWP zs w Radomiu o wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do dokonywania 
sprawdzenia osoby zatrzymanej w dywanik lub matę. Do chwili obecnej do Komendy Powiatowej 
Policji w Garwolinie nie wpłynęła odpowiedz w powyższej kwestii.

10. W zakresie uwzględnienia przy realizacji ewentualnych inwestycji budowlanych 
potrzeby dostosowania Izby do potrzeb osób niepełnosprawnych :

W zakresie uwzględnienia przy realizacji ewentualnych inwestycji budowlanych potrzeby 
dostosowania Izby do potrzeby osób niepełnosprawnych, Komendant Powiatowy Policji w 
Garwolinie pismem G -  181/14 z dnia 10.03.2014 r. zwrócił się do Naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Remontów KWP z/s w Radomiu o rozważenie możliwości przy realizacji zadań inwestycyjnych 
potrzeby dostosowania PdOZ KPP Garwolin do potrzeb osób niepełnosprawnych. W powyższej 
kwestii pismem IR -  2324/14 z dnia 20.03.2014 r. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 
KWP z/s w Radomiu poinformował, iż montaż wszelkich urządzeń dla osób niepełnosprawnych 
( wystających ze ścian ) w ogólnodostępnym sanitariacie dla zatrzymanych nie znajduje 
uzasadnienia ze względu na warunki bezpieczeństwa osób zatrzymanych, korzystających z tego 
pomieszczenia. W powyższym piśmie zwrócono uwagę, że w sąsiedztwie PdOZ znajduje się 
sanitariat przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i obsługa ma możliwość dowiezienia 
niepełnosprawnego do pomieszczenia sanitariatu. Ponadto Naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Remontów KWP z/s w Radomiu wskazał, że montaż dodatkowych elementów nie osłoniętych w 
sanitariatach PdOZ mógłby stwarzać zagrożenie dla pozostałych zatrzymanych korzystających z 
tego pomieszczenia.

11. W zakresie pouczenia policjantów pełniących służbę w PdOZ o konieczności 
zwrócenia uwagi osobom udzielającym świadczeń medycznych na rzetelność 
uzupełniania dokumentacji medycznej :

W zakresie pouczenia policjantów pełniących służbę w PdOZ o konieczności zwrócenia uwagi 
osobom udzielającym świadczeń medycznych na rzetelność uzupełniania dokumentacji medycznej 
w KPP Garwolin, powyższe zagadnienie zostało omówione funkcjonariuszom pełniącym służbę w



PdOZ KPP Garwolin w trakcie narady służbowej. Ponadto powyższe zostało objete zwiększonym 
nadzorem ze strony funkcjonariuszy nadzorujących policjantow pełniących służbę w 
Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

12. Segregacja nowych i zużytych ustników od alkometru

W zakresie segregacji nowych i zużytych ustników od alkometru zobligowano funkcjonariuszy 
pełniących służbę w PdOZ KPP Garwolin do oddzielania nowych i zużytych ustników od 
alkometru oraz wyrzucania do kosza ustników zużytych.

Ponadto należy dodać, iż z treścią Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z 
wizytacji Pomieszczeń dla Osób zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia Komendy 
Powiatowej Policji w Garwolinie oraz uwagami stwierdzonymi w toku wizytacji przez 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji zostali zapoznani w trakcie narady służbowej 
przeprowadzonej w miesiącu marcu bieżącego roku policjanci pełniący służbę w Pomieszczeniu 
dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Jednocześnie informuje, że zalecenia stwierdzone w trakcie wizytacji i ujęte w przedmiotowym 
Raporcie zostały objęte zwiększonym nadzorem ze strony kierownictwa i funkcjonariuszy 
nadzorujących pełnienie służby w PdOZ KPP Garwolin.



W odpowiedzi na Pana pismo KMP.570.17.2014.Al z dnia 12.02.2014 r. dotyczące 
wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie, 
informuję, że zostały podjęte działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych uwag 
oraz realizacji wniosków z przeprowadzonej kontroli, zawartych w Raporcie przedstawicieli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub 
Doprowadzonych do Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie oraz 
zwiększenia nadzoru ze strony kierownictwa i funkcjonariuszy kontrolujących pełnienie służby 
w PdOZ w KPP Garwolinie.

Odnosząc się do ujętych w przedmiotowym dokumencie zaleceń należy stwierdzić, że 
spełnienie wymogów tez przedstawionych zarówno Komendantowi Powiatowemu Policji 
w Garwolinie jak i Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, zostało uznane za 
działanie nie cierpiące zwłoki. Rozpoczęte czynności skutecznie wypełniły postanowienia 
zawarte w Raporcie.

Poniżej enumeratywnie przedstawiono zakres działań naprawczych realizowanych 
zarówno na poziomie wojewódzkim jak i powiatowym.

Zakres zaleceń skierowanych do Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie 

Zalecenie nr 1:
poszerzenie ofert szkoleń dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w PdOZ.

Zakres szkoleń dla funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ w KPP w Garwolinie jest 
dostosowany do potrzeb tego rodzaju służby. Fakt ich przeprowadzenia dokumentowany 
jest w Dzienniku Szkolenia Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji oraz Dzienniku Szkolenia 
funkcjonariuszy KPP w Garwolinie. W 2013 roku przeprowadzane były przez policjantów 
i psychologów policyjnych szkolenia z zakresu praw człowieka jak również skutecznego 
radzenia sobie ze stresem. Również w 2014 roku planowane jest przeprowadzenie przez 
Sekcję Psychologów KWP zs. w Radomiu szkolenia, którego tematem będzie „Realizacja 
czynności służbowych z osobami, których zachowanie wskazuje na zaburzenia psychiczne lub



agresywne" oraz dodatkowo szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka. Ponadto większość 
funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ KPP w Garwolinie posiada przeszkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć że w przypadku 
organizacji innych szkoleń dta całego stanu KPP w Garwolinie, policjanci pełniący służbę 
w PdOZ będą również zapraszani do udziału w przedmiotowych spotkaniach, celem 
poszerzenia różnorodności tematyki szkoleniowej.

Zalecenie nr 2:
wyposażenie pokoi dla osób zatrzymanych w odpowiednio zabezpieczone kopie 
regulaminu oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka.

W PdOZ KPP w Garwolinie znajdują się regulaminy pobytu i wykazy instytucji 
pomocowych. Do czasu przeprowadzenia wizytacji przyklejane były na ścianie w pokojach. 
Niestety osoby osadzone w pomieszczeniach notorycznie zrywały i niszczyły przedmiotowe 
dokumenty, w wyniku czego ich treść widniała na ścianie tylko w pokoju nr 5. W pozostałych 
przypadkach regulaminy i wykazy znajdowały się przy wejściu do pokoju lub wewnątrz na 
ławach. Mając na uwadze zalecenie Państwa obecnie ponownie w każdym z pokoi zostały 
przyklejone do ściany regulaminy pobytu i wykazy instytucji pomocowych. Jednocześnie 
podjęto działania, mające na celu zabezpieczenie (poprzez zalaminowanie} regulaminów 
pobytu w PdOZ i wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, w formie 
uniemożliwiającej ich zniszczenie oraz dostarczenie nietoksycznego kleju umożliwiającego 
naklejenie tych dokumentów na ściany pokoi w PdOZ.

Zalecenie nr 3:
pozyskanie kopii regulaminu przetłumaczonego na języki obce.

Kopie regulaminów przetłumaczone na języki obce są pozyskiwane przez 
funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ w przypadku zaistnienia takiej konieczności 
(tj. zatrzymania i osadzania obcokrajowca w PdOZ), poprzez wydruk dokumentu ze strony:
htto://www. policia.pl/pol/kaD/biuro-Drewencii-i-ruch/wvdzial-konwoiowy/pomieszczenia-
dla-osob/78150. Pods tawo we-Aktv-Pra wne.html, przy wykorzystaniu bezpośrednio 
stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, znajdującego się na Stanowisku 
Kierowania KPP w Garwolinie. Nadmienić należy jednocześnie, że od początku 2013 roku do 
chwili obecnej, w PdOZ w KPP w Garwolinie, nie był osadzony żaden obcokrajowiec.

Zalecenie nr 4:
każdorazowe odbieranie od zatrzymanych podpisu na karcie zapoznania z regulaminem.

Stwierdzone na podstawie jednego przypadku uchybienie, skutkujące brakiem 
adnotacji zapoznania zatrzymanego z jego prawami w Karcie zapoznania z regulaminem..., 
zaistniało w trakcie pełnienia służby w PdOZ, przez policjanta z tzw. rezerwy kadrowej, nie 
pełniącego etatowo służby w tych pomieszczeniach. Mając na uwadze powyższe 
niedopatrzenie niezwłocznie przeprowadzono ponownie instruktaż funkcjonariuszom 
pełniącym służbę w PdOZ oraz polecono właściwe prowadzenie dokumentacji służbowej 
w tym zakresie. Ponadto prawidłowość odbierania od zatrzymanych podpisów na karcie 
zapoznania z regulaminem, objęto zwiększonym nadzorem ze strony funkcjonariuszy 
kontrolujących sposób pełnienia służby w PdOZ KPP w Garwolinie.

Zalecenie nr 5:
wskazywanie indywidualnych cech przedmiotów przy wypełnianiu kwitów depozytowych.

Identyfikacja przedmiotów w sporządzonej dokumentacji depozytowej w PdOZ, 
polega na dokładnym opisaniu deponowanego przedmiotu, tj. w przypadku telefonu 
komórkowego podawana jest np. marka, jego typ i kolor, ewentualnie inne



charakterystyczne cechy. W kwitach depozytowych nie jest ujmowany nr IME!, ponieważ do 
jego uzyskania konieczne jest rozłożenie urządzenia, bądź ingerencja w jego właściwości. 
Powyższe mogłoby prowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku zaś deponowania kart 
płatniczych obecnie zgodnie z zaleceniem, każdorazowo w kwicie depozytowym wskazywane 
są ich numery indywidualne. Do chwili obecnej do KPP w Garwolinie nie wpłynęła żadna 
skarga dotycząca kompletności wydanych przedmiotów osób zatrzymanych znajdujących się 
w depozycie, w związku z umieszczeniem ich w PdOZ.

Zalecenie nr 6:
wyposażenie Izby w odzież i obuwie zastępcze oraz środki czystości dla osób zatrzymanych.

W KPP w Garwolinie odzież, obuwie zastępcze oraz środki czystości -  mydło i ręczniki 
znajdują się w magazynie i wydawane są z niego przez pracownika lub funkcjonariusza 
pełniącego służbę w PdOZ, w przypadku osadzania osoby zatrzymanej, co związane jest 
między innymi z zasadami przechowywania czystej odzieży i ręczników oraz terminami 
ważności środków myjących. W trakcie przedmiotowej wizytacji w PdOZ KPP w Garwolinie, 
nie było osób osadzonych, dlatego w pomieszczeniach znajdował się tylko 1 komplet odzieży 
i obuwia zastępczego oraz nie było umieszczonych środków czystości. Ponadto pomimo, 
iż sporadycznie zdarza się, że zatrzymani korzystają z odzieży i obuwia zastępczego, podjęto 
czynności mające na celu dodatkowe doposażenie jednostki w kolejne komplety ubrania 
zastępczego.

Odnosząc się do uwag dotyczących niskiej temperatury wody na potrzeby kąpieli 
osób umieszczonych w PdOZ należy zaznaczyć, że w trakcie przedmiotowej wizytacji były 
przeprowadzane prace związane z termomodernizacją budynku oraz instalowane baterie 
słoneczne, co mogło powodować czasowe niedogrzewanie wody, związane z trwającymi 
pracami instalacyjnymi. W chwili obecnej temperatura wody jest odpowiednia dla potrzeb 
kąpieli.

Zalecenie nr 7;
wydawanie osadzonym w Izbie pościeli.

W KPP w Garwolinie każdorazowo osoby osadzane w PdOZ, informowane są
o udostępnieniu do indywidualnego użytkowania pościeli. Często jednak zdarzają się 
przypadki odmowy jej przyjęcia. Są one udokumentowane przez policjantów pełniących 
służbę w PdOZ w Książce przebiegu stużby w PdOZ. Ponadto mając na uwadze przedmiotowe 
zalecenie w KPP w Garwolinie policjantom udzielono instruktażu, w trakcie którego 
przypominano szczegółowe wytyczne określone w § 9  Regulaminu pobytu osób 
umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu 
wytrzeźwienia, w celu eliminacji ewentualnych zaniedbań w tym zakresie.

Zalecenie nr 8:
naprawa uszkodzonego pisuaru.

Sanitariat został niezwłocznie naprawiony i obecnie osoby osadzane w PdOZ mogą 
z niego korzystać.

Zalecenie nr 9:
zapewnienie dywanika lub maty w pomieszczeniu przeznaczonym do dokonywania 
sprawdzenia zatrzymanych.

W KPP w Garwolinie w przypadku dokonywania kontroli osobistych i konieczności 
zdejmowania obuwia, osoby osadzane, umieszczane są na siedziskach znajdujących się 
w tzw. pomieszczeniu przejściowym. Pomieszczenie przeznaczone do dokonywania 
sprawdzenia osoby zatrzymanej zostanie zaopatrzone w dywanik lub matę po dokonaniu



Zalecenie nr 10:
uwzględnienie przy realizacji ewentualnych inwestycji budowlanych potrzeby 
dostosowania Izby do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek KPP w Garwolinie wyposażony został w sanitariat przeznaczony dla osób 
niepełnosprawnych, który znajduje się w sąsiedztwie PdOZ. W przypadku osadzenia osoby 
niepełnosprawnej, pełniący służbę w PdOZ funkcjonariusze mogą dowieźć niepełnosprawnego 
do tego pomieszczenia. Obecnie w świetle poczynionych ustaleń i zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym, montaż wszelkich urządzeń dla obsługi niepełnosprawnych 
(wystających ze ścian) w ogólnodostępnym sanitariacie dla zatrzymanych nie znajduje 
uzasadnienia ze względu na warunki bezpieczeństwa osób zatrzymanych, korzystających 
z tego pomieszczenia.

Zalecenie nr 11:
pouczenie policjantów pełniących służbę w PdOZ o konieczności zwrócenia uwagi osobom 
udzielającym świadczeń medycznych na rzetelność uzupełniania dokumentacji medycznej.

W KPP w Garwolinie powyższe zagadnienie zostało omówione z policjantami 
pełniącymi służbę w PdOZ, w trakcie narady służbowej. Ponadto sposób realizacji 
wytycznych skierowanych do policjantów w tym przedmiocie, został objęty zwiększonym 
nadzorem ze strony funkcjonariuszy kontrolujących sposób pełnienia służby w PdOZ.

Zalecenie nr 12:
segregacja nowych i zużytych ustników od alkometru.

W tym przedmiocie zobligowano funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ w KPP 
w Garwolinie do oddzielania nowych i zużytych ustników od alkometru oraz wyrzucania 
wykorzystanych ustników.

Zakres zaleceń skierowanych do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiecjo Policii 

Zalecenie nr 1:
zapewnienie Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie środków 
finansowych na realizację przedstawionych powyżej zaleceń

Mając na uwadze przedstawione uwagi w Raporcie przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych 
do Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, stwierdzone w toku wizytacji 
informuję, że zostały zapewnione środki finansowe w niezbędnym zakresie na realizację 
przedłożonych zaleceń o wynikach, których zostaliście Państwo poinformowani powyżej.

Zalecenie nr 2:
odstąpienie od decyzji dotyczącej likwidacji pokoi lekarskich.

Warunki jakim powinny odpowiadać pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji reguluje 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 4 czerwca 2012r. 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. Przedmiotowy akt prawny 
nie przewiduje funkcjonowania w PdOZ, gabinetu lub pokoju lekarskiego. Obowiązek
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funkcjonowania pokoju lekarskiego w PdOZ nakładało Rozporządzenie MSWiA 
z dn. 21.03.2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulamin pobytu w tych pomieszczeniach, które 
utraciło moc w październiku 2008 roku.

Dyspozycja zawarta we wskazanym, obowiązującym rozporządzeniu była 
konsekwencją realizacji przedmiotowych zadań na terenie całego kraju. Również 
w większości jednostek garnizonu mazowieckiego (w tym w KPP w Garwolinie) przed 
przyjęciem osoby doprowadzanej do PdOZ, wykonuje się badanie lekarskie zatrzymanego 
w miejscowym szpitalu/zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie jest on dowożony przez 
policjantów. Lekarz w gabinecie lekarskim stwierdza możliwość osadzenia osoby zatrzymanej 
w PdOZ, co zostaje poświadczone wystawieniem stosownego zaświadczenia lekarskiego, na 
podstawie którego po powrocie do jednostki Policji zatrzymany jest umieszczany w PdOZ.
W takich przypadkach nie znajduje zastosowania pokój zaadaptowany w PdOZ na gabinet 
lekarski. Mogą być tam jedynie wykonywane badania lekarskie wobec osób umieszczonych 
w tych pomieszczeniach, w przypadku wezwania do nich (w trybie doraźnym) pogotowia 
ratunkowego. Jednak z przeprowadzonych w 2013 roku przez Wydział Konwojowy KWP 
zs. w Radomiu konsultacji telefonicznych z Naczelnikami Wydziałów Prewencji wybranych 
KMP/KPP garnizonu mazowieckiego, wynika że takie sytuacje mają miejsce od kilku do 
kilkunastu razy w roku. Należy również zaznaczyć, że wykonanie takich badań w „pokoju 
lekarskim" w PdOZ, odbywa się wyłącznie wobec osób, które po wezwaniu pomocy 
medycznej, same mogą przemieścić się z celi do tego pomieszczenia. W większości 
przypadków (również w KPP w Garwolinie), gdy zachodzi konieczność wezwania załogi 
pogotowia ratunkowego do osoby umieszczonej w PdOZ, pomoc medyczna i badanie 
przeprowadzane wobec tej osoby wykonywane jest w pokoju, w którym aktualnie przybywa 
osoba w PdOZ z uwagi na brak możliwości samodzielnego przemieszczenia się osoby 
zatrzymanej do innego pomieszczenia, jak również konieczność udzielenia szybkiej
i skutecznej pomocy. Pomimo, że badanie niejednokrotnie odbywa się w pomieszczeniu 
objętym monitoringiem, to należy zwrócić uwagę, że każdorazowo dokładane są wszelkie 
starania mające na celu zachowanie zasad nie naruszających prawa do intymności osób 
badanych oraz tajemnicy lekarskiej.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności obecnie obowiązujące, cytowane 
powyżej Rozporządzenie MSW, brak jest obligatoryjności tworzenia tego typu pomieszczeń, 
co potwierdza również Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Reasumując wyrażam przekonanie że podjęte działania skutecznie przyczynią się do 
prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zadań służbowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezwzględnej nienaruszalności praw i wolności człowieka.
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W dniu 5 grudnia 2013 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji (dalej KMP 

lub Mechanizm) przeprowadzili wizytację Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy 

Powiatowej Policji w Garwolinie. W trakcie prowadzonych czynności wizytujący uzyskali 

informację, iż w związku z decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wyrażoną 

w piśmie z dnia 8 października 2013 r. we wszystkich jednostkach garnizonu mazowieckiego 

zaplanowano likwidację pokoi lekarskich. Zgodnie z przedstawioną w piśmie argumentacją 

obowiązujące przepisy nie wprowadzają wydzielenia pokoi lekarskich, w związku z czym ich 

dalsze funkcjonowanie w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych uznano za bezzasadne.

Powyższe stanowisko zostało podtrzymane w odpowiedzi na Raport przedstawicieli 

Mechanizmu z dnia 31 marca 2014 r. We wskazanym piśmie Mazowiecki Komendant Wojewódzki 

Policji wyjaśnił ponadto, iż wskazana decyzja podjęta została także w oparciu o dane dotyczące 

liczby przypadków wezwania karetki pogotowia do osoby umieszczonej w pomieszczeniu dla osób 

zatrzymanych, która w poszczególnych jednostkach garnizonu mazowieckiego wynosiła od kilku 

do kilkunastu rocznie, a także fakt, że badania w pokoju lekarskim mogą być przeprowadzane 

jedynie wobec osób będących w stanie samodzielnie do niego się przemieścić. W większości 

przypadków, gdy zachodzi konieczność wezwania pogotowia ratunkowego do osoby umieszczonej 

w pomieszczeniu, pomoc medyczna i badanie przeprowadzane wobec tej osoby wykonywane jest w 

pokoju, w którym aktualnie przybywa osoba z uwagi na brak możliwości samodzielnego 

przemieszczenia się osoby zatrzymanej do innego pomieszczenia, jak również konieczność 

udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy.



Nie negując słuszności powyższych argumentów pragnę wskazać jedynie, że w opinii 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji decyzja Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji budzi pewne wątpliwości. Zauważyć bowiem należy, iż w przypadku 

likwidacji pokoi lekarskich badania osób zatrzymanych będą realizowane w objętych 

monitoringiem pokojach dla osób zatrzymanych, w wielu wypadkach najprawdopodobniej również 

w obecności innych osób zatrzymanych. Tym samym naruszone zostanie prawo do intymności 

osoby poddanej badaniu. Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417) każdy pacjent ma 

prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w trakcie udzielania mu świadczeń 

zdrowotnych. Także Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub 

Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu w Raporcie dla Polskiego Rządu z Wizytacji 

Przeprowadzonej w dniach 26 listopada -  8 grudnia 2009 r. [CPT/Inf (2011)20] wskazał, 

że badania lekarskie powinny być przeprowadzane poza zasięgiem słuchu i -  o ile lekarz nie 

poprosi inaczej -  poza zasięgiem wzroku funkcjonariuszy Policji, a informacje dotyczące zdrowia 

osoby zatrzymanej należy przechowywać w sposób zapewniający poszanowanie tajemnicy 

lekarskiej. Realizacja powyższych standardów z pewnością będzie bardzo utrudniona w sytuacji 

przeprowadzania badań w pokojach dla osób zatrzymanych, w obecności nie tylko funkcjonariuszy 

Policji, ale również osób współosadzonych. Utrzymanie pokoi lekarskich w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych uznać zatem należy za zasadne, nawet w sytuacji sporadycznego ich 

wykorzystywania.

Podkreślić wymaga również fakt, iż likwidacja w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 

istniejących i uprzednio wyposażonych pokoi lekarskich wydaje się niezrozumiała także ze 

względu na fakt, iż z ich dalszym funkcjonowaniem zdają się nie wiązać żadne koszty finansowe.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odniesienie się przez Pana Komendanta do 

przedstawionego w piśmie problemu likwidacji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych pokoi 

lekarskich.

?
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W nawiązaniu do pisma z dnia 07.04.2014 r. o sygnaturze M-774/477/14 uprzejmie dziękuję 

za ustosunkowanie się do uwag i zaleceń przedstawionych w Raporcie przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej 

Policji w Garwolinie. Jednocześnie pragnę odnieść się do niektórych z przedstawionych przez Pana 

Komendanta kwestii.

W zakresie identyfikacji przekazywanych do depozytu telefonów komórkowych wskazać 

należy, iż wbrew opinii Pana Komendanta ustalenie numeru IMEI nie wymaga każdorazowego 

rozłożenia aparatu telefonicznego ani tym bardziej ingerencji w jego właściwości. Numer ten 

wyświetlany jest bowiem na ekranie telefonu po wprowadzeniu następujących znaków: *#06#. 

W przypadku natomiast ustawienia indywidualnego zabezpieczenia wyświetlacza telefonu przez 

właściciela ustalenie numeru IMEI możliwe jest poprzez zdjęcie tylnej osłony aparatu oraz wyjęcie 

baterii. Czynność ta nie wymaga dokonania poważnej ingerencji w aparat telefoniczny, 

a zatem ryzyko zniszczenia telefonu w ten sposób należy uznać za znikome. W opinii 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji poprzestanie na wpisaniu w kwicie 

depozytowym wyłącznie marki, typu i koloru telefonu uzasadnione jest jedynie w przypadku 

aparatów telefonicznych, których budowa uniemożliwia ich rozłożenie przy jednoczesnym 

indywidualnym zabezpieczeniu wyświetlacza aparatu. Tym samym pracownicy Mechanizmu 

podtrzymują zawarte w Raporcie zalecenie wskazywania indywidualnych cech przedmiotów przy 

wypełnianiu kwitów depozytowych.



Zalecenie wyposażenia Izby w odzież i obuwie zastępcze, a także środki czystości dla osób 

zatrzymanych związane było z faktem, iż w czasie wizytacji w magazynie pościeli czystej 

znajdowały się jedynie 2 bluzy i 1 para obuwia zastępczego. Z kolei środków czystości 

niezbędnych do utrzymania higieny osobistej przedstawiciele KMP nie dostrzegli w żadnym 

z pomieszczeń Izby. Wbrew zapewnieniom Pana Komendanta, iż w KPP w Garwolinie odzież, 

obuwie zastępcze oraz środki czystości - mydło i ręczniki znajdują się w magazynie, funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zarówno w czasie oglądu, jak i podsumowania 

przeprowadzonych czynności nie przekazali informacji odnośnie faktu, że odzież i obuwie 

zastępcze, a także środki czystości znajdują się w innym magazynie na terenie Komendy, pomimo 

uwag w tym zakresie podnoszonych przez przedstawicieli Mechanizmu.

Pragnę poinformować ponadto, że w nawiązaniu do kwestii likwidacji pokoi lekarskich oraz 

dostosowania Izby do potrzeb osób niepełnosprawnych skierowano pisma odpowiednio do 

Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 

Głównej Policji z prośbą o odniesienie się do przedstawionego przez przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji w tych obszarach stanowiska.



W odpowiedzi na pismo 1. dz. KMP.570.17.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

likwidacji pokoi lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (PdOZ) funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu 

mazowieckiego, na wstępie chciałbym szczególnie podkreślić, iż Policja podejmuje wszelkie działania 

na podstawie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. >v 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. 2012, poz. 638) zwane dalej rozporządzeniem (...), w Rozdziale 2 

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

samym regulacje prawne w tym zakresie nie nakładają obowiązku tworzenia w PdOZ pokoju 

lekarskiego.

Z uwagi na fakt, iż bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, którzy pozostają pod opieką Policji, 

jest szczególnie ważne, pragnę przybliżyć pragmatykę wykonywania czynności podejmowanych 

i związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych. W obszarze tych czynności 

należy wyodrębnić dwa tryby postępowania.

Pierwszy z nich dotyczy badań lekarskich osób przed ich przyjęciem do PdOZ. W takiej 

sytuacji, badanie lekarskie zatrzymanego wykonywane jest w najbliższym podmiocie wykonującym 

działalność leczniczą (szpitalu lub zakładzie opieki zdrowotnej), właściwym ze względu na stan 

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

osadzenia osoby zatrzymanej w PdOZ, co zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw
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Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, 

(Dz. U. 2012, poz. 1102) zostaje poświadczone wystawieniem stosownego zaświadczenia lekarskiego. 

W zaświadczeniu tym, lekarz stwierdza brak przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby 

w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, (...) albo wystąpienie przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby (...) oraz 

konieczność skierowania jej do podmiotu leczniczego.

Przedmiotowe zaświadczenie lekarskie stanowi dokument wymagany wraz z kopią protokołu 

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

Drugi z trybów postępowania dotyczy sytuacji, kiedy to osoba przebywa już w PdOZ. 

a następuje nagłe pogorszenie stanu jej zdrowia, spowodowane np. zamachem na własne życie lub 

zdrowie lub inną sytuacją wynikającą z czynników chorobotwórczych. W takim przypadku policjant 

pełniący służbę w PdOZ podejmuje natychmiastowe czynności mające na celu udzielenie pierwszej 

pomocy. Ponadto, równocześnie powiadamia dyżurnego jednostki Policji o zaistniałym zdarzeniu celem 

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

przeprowadzane wobec osoby wykonywane są w miejscu właściwym do przeprowadzenia czynności 

ratujących zdrowie lub życie. Do miejsc tych należy zaliczyć zarówno pokój PdOZ, w którym 

przebywa osoba jak również może to być korytarz tegoż PdOZ, kiedy sytuacja i okoliczności wymagają 

większej przestrzeni. Jednakże bardzo często, przybyły ma miejsce zespół medyczny, podejmuje 

decyzję o przewiezieniu takiej osoby do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej z uwagi na 

konieczność wykonania dodatkowych badań specjalistycznych. We wszystkich tych sytuacjach decyzję 

co do miejsca badań podejmuje właściwy personel ratownictwa medycznego.

Pomimo, że badania mogą odbywać się w pomieszczeniach objętych monitoringiem, to należy 

zwrócić uwagę, że policjanci każdorazowo dokładają wszelkich starań mających na celu zachowanie 

zasad nie naruszających prawa do intymności osób badanych oraz tajemnicy lekarskiej, a inny 

współumieszczony przebywający aktualnie w tym pokoju jest przeprowadzany do drugiego 

pomieszczenia w PdOZ. Konieczność przeniesienia takiej osoby wynika chociażby z faktu 

przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w PdOZ, dotyczących 

bezpieczeństwa osób zatrzymanych jak również policjantów pełniących w nich służbę, czy też 

personelu medycznego podejmującego w tym czasie czynności medyczne.

Należy zwrócić uwagę, iż analogicznym przykładem, odzwierciedlającym taką sytuację może 

być fakt udzielania pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku nagłego 

zagrożenia zdrowotnego osoby znajdującej się w miejscu publicznym. Wówczas najważniejsze dla
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policjanta, podejmującego w tym zakresie interwencję, jest udzielenie tej osobie pomocy 

i przeprowadzenie czynności mających na celu uratowanie jej życia, bez względu na fakt obecności 

osób postronnych lub kamer monitoringu miejskiego.

Bezspornym jest, iż w okresie poprzedzającym obowiązywanie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń (...), w PdOZ istniały pokoje 

lekarskie. Szczególne obostrzenia sanitarne dotyczące wyposażenia częstokroć rodziły wątpliwości 

pozapolicyjnych podmiotów kontrolujących. Tym bardziej, Ze wykorzystanie ich było bardzo 

sporadyczne, ponieważ to lekarz decydował o miejscu udzielenia pomocy medycznej, co zazwyczaj 

odbywało się w pokoju, w którym przebywała osoba zatrzymana.

Szczególnego wyartykułowania, jako generalnej zasady odnoszącej się do trybu i sposobu 

postępowania w tym zakresie, wymaga fakt podejmowania przez lekarza przybyłego do PdOZ decyzji, 

co do miejsca przeprowadzenia badania, jak również decyzji o obecności policjanta przy takich 

badaniach. Odniesienie się do tego trybu postępowania znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję,

Należy zauważyć, iż w obecnym stanie prawnym, który nie przewiduje w składzie PdOZ pokoju 

lekarskiego, odstąpienie od ich tworzenia pozwoliło wykorzystać te pomieszczenia w celu adaptacji na 

pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Przyczyniło się to, m.in. do 

możliwości wygospodarowania dodatkowej powierzchni dla osób umieszczanych w PdOZ, a tym 

samym polepszenie warunków pobytu osób pozostających w odosobnieniu.

Jednakże, w mojej ocenie w żadnej mierze nie ma to wpływu na bezpieczeństwo osób badanych czy 

też naruszenia ich prawa do intymności w trakcie trwania badania.

Mając powyższe na uwadze, decyzję Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, 

uznać należy jako właściwą i nie tylko opartą o obowiązujące w tej materii przepisy ale podyktowaną 

także właściwym wykorzystaniem pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych i dbałością 

o zapewnienie optymalnych warunków bytowych tym osobom.

Jednocześnie informuję, że do Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, jako komórki 

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

zakresie nie wpływały informacje dotyczące skarg osób zatrzymanych, składanych w związku 

z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi, zarówno przed umieszczeniem w PdOZ, jak też 

w sytuacjach związanych z ratowaniem życia w związku z nagłym zagrożeniem zdrowotnym.



W nawiązaniu do pisma z dnia 28 maja 2014 r. o sygnaturze Ek-3857/3298/14 pragnę 

wskazać, iż nie mogę podzielić przytoczonych w nim argumentów przemawiających, w ocenie Pana 

Komendanta, za słusznością decyzji odnośnie likwidacji pokoi lekarskich w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych (zwanych dalej PdOZ) jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.

Przede wszystkim zauważyć należy, że przedstawiona przez Pana Komendanta pragmatyka 

wykonywania czynności podejmowanych i związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób 

zatrzymanych nie uwzględnia sytuacji, w której osoba zatrzymana nie jest poddana badaniom 

lekarskim przed przyjęciem do PdOZ. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 5 października 2012 r. w sprawne badań lekarskich osób zatrzymanych przez 

Policję (Dz. U. poz. 1102) obligatoryjne badanie lekarskie zapewnia się jedynie kategoriom osób 

wymienionych w §1 ust. 3, a na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu pobytu osób w pomieszczeniach 

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia stanowiącym załącznik do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń 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) -  osobom doprowadzonym do pomieszczenia w celu wytrzeźwienia. Wobec
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powyższego nieuzasadnionym jest, wynikające z odpowiedzi Pana Komendanta, założenie, 

że w przypadku każdej osoby, która mogłaby wymagać interwencji lekarskiej w trakcie pobytu 

w PdOZ, zostałoby uprzednio wydane zaświadczenie o występowaniu przeciwskazań do osadzenia 

w pomieszczeniu.

Co więcej, także fakt wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do umieszczenia 

w PdOZ nie wyklucza sytuacji wystąpienia u osoby osadzonej dolegliwości uzasadniających 

wezwanie pogotowia ratunkowego. Nie zawsze jednak pogorszenie stanu zdrowia związane jest 

z wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego (np. dokonania zamachu na własne życie lub zdrowie) 

lub ma na tyle gwałtowny przebieg, że wymaga natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy 

oraz przeprowadzenia badań w pomieszczeniu, w którym znajduje się osoba zatrzymana. 

Dokonywana każdorazowo przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, w trakcie 

wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych, analiza książki wizyt lekarskich wskazuje bowiem, 

iż w wielu wypadkach stan zdrowia osadzonych i zgłaszane przez nich dolegliwości nie 

uniemożliwiają im przejścia do gabinetu lekarskiego i poddania się badaniom w warunkach 

poszanowania intymności i prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej.

Zastrzeżenia budzi także przywołany przez Pana Komendanta argument o wyprowadzaniu 

współosadzonych do innych pomieszczeń w sytuacji przeprowadzania badań lekarskich w pokoju 

przeznaczonym dla osób zatrzymanych. Wystarczy bowiem wskazać, iż w przypadku pełnego 

obłożenia PdOZ realizacja takich przemieszczeń nie będzie możliwa, a badanie lekarskie będzie się 

odbywało zarówno w obecności funkcjonariuszy, jak i innych osób zatrzymanych.

W odniesieniu z kolei do kwestii wykorzystywania likwidowanych gabinetów lekarskich na 

potrzeby pokoi dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pragnę 

zauważyć, iż np. w przypadku Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji 

w Garwolinie, podczas wizytacji której przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji po raz 

pierwszy zaobserwowali analizowany w niniejszym piśmie problem, przekształcenie takie nie 

będzie możliwe z uwagi na usytuowanie pokoju lekarskiego poza PdOZ. Tym samym nie można 

uznać, że jego likwidacja w tej jednostce w jakimkolwiek stopniu przyczyni się do poprawy 

warunków pobytu osób zatrzymanych. Istnieje ponadto obawa, iż także w innych PdOZ 

pomieszczenia po zlikwidowanych gabinetach lekarskich będą wykorzystywane nie na potrzeby 

osadzonych, ale np. w celu przechowywania dokumentów, co przedstawiciele Krajowego 

Mechanizmu Prewencji obserwują w odniesieniu do nieużywanych pomieszczeń kuchennych.

Reasumując, podkreślić należy, iż Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz 

Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) w Raporcie z wizyty 

przeprowadzonej w Polsce w dniach 5-17 czerwca 2013 r. wezwał polskie władze do dokonania



implementacji zalecenia wskazanego w sprawozdaniu z wizyty w roku 2009, by wszystkie badania 

lekarskie były przeprowadzane poza zasięgiem słuchu oraz, jeżeli lekarz nie zarządzi inaczej, poza 

zasięgiem wzroku funkcjonariuszy Policji.



W odpow iedzi na pism o KM P.570.17 .2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., w  zakresie likwidacji 

pokoi lekarskich w  pom ieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu 

wytrzeźwienia (PdOZ, pom ieszczenie) informuję, iż podtrzymuję stanowisko wyrażone w treści pisma 

E k-3857/3298/14 z dnia 28 maja 2014 r. w rzeczonej sprawie.

Na w stępie pragnę zaznaczyć, że w przedm iotowym  piśm ie E k-3857/3298/14 wskazano na 

pragmatykę wykonywania czynności podejmowanych i związanych z przeprowadzaniem badań 

lekarskich osób zatrzymanych w  dwóch sytuacjach: przed przyjęciem osoby do PdOZ oraz gdy osoba 

przebywa już w PdOZ. Jak słusznie zauważono w  treści pisma KMP.570.17.2014, badania lekarskie 

osób um ieszczanych w PdOZ odbywają się w  oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw 

W ewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. vr sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję 

(Dz. U. 2012. poz. 1102). Ponadto, osoby doprowadzone w celu wytrzeźwienia obligatoryjnie 

poddawane są badaniu lekarskiemu, co wynika z dyspozycji § 4 ust. 2 Regulaminu pobytu osób 

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia stanowiącego  

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw W ewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w spranie 

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. 2012, poz. 638).

Niem niej jednak należy zauważyć, iż drugi z opisanych trybów postępowania wobec osób  

przebywających w  PdOZ uw zględnia również okoliczność, w której osoba ta nie została poddana 

badaniu lekarskiemu przed przyjęciem do pom ieszczenia. Jak już uprzednio wskazano w treści pisma 

E k-3857/3298/14. w przypadku, gdy nastąpi pogorszenie stanu zdrowia tej osoby, policjant pełniący



służbę podejmuje niezw łoczne działania mające na celu udzielenie jej pom ocy oraz powiadamia 

dyżurnego jednostki Policji o zdarzeniu, celem  wezw ania zespołu ratownictwa m edycznego. Po 

przybyciu do PdOZ. badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz udzielający jej 

świadczeń zdrowotnych na miejscu, po czym  na zasadzie § 5 ust. I rozporządzenia w sprawie badań 

lekarskich (...) stwierdza: brak przeciwwskazań m edycznych do przebywania tej osoby 

w  pom ieszczeniu ( . . . ) ,  albo wystąpienie przeciwwskazań m edycznych do przebywania tej osoby 

w pom ieszczeniu ( . . . )  oraz konieczność skierowania jej do podmiotu leczniczego, poprzez wystaw ienie 

stosow nego zaświadczenia.

Natomiast na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż wskazując w treści pisma Ek- 

3857/3298/14 tryb postępowania zw iązany z udzieleniem osobie zatrzymanej pom ocy lekarskiej 

w  trakcie ich pobytu w PdOZ. bynajmniej nie wskazano hipotezy, jakoby każdej osobie, która mogłaby 

wym agać interwencji lekarskiej w trakcie pobytu w PdOZ, zostałoby uprzednio wydane zaświadczenie

0  występowaniu przeciwwskazań do osadzenia w  pom ieszczeniu. W ysnucie takowego założenia jest 

błędne i m oże wynikać z niew łaściwej interpretacji obowiązujących w tej materii przepisów prawa.

Natomiast słusznym  jest założenie, że sam fakt wydania zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań m edycznych do przebywania tej osoby w  pom ieszczeniu, nie wyklucza sytuacji 

wystąpienia u osoby tam przebywającej dolegliw ości uzasadniających wezw anie pogotowia  

ratunkowego. Niem niej jednak, to na lekarzu przeprowadzającym badanie osoby zatrzymanej, 

spoczyw a obow iązek właściwej oceny stanu jej zdrowia, a w konsekwencji wystawienia stosownego  

zaświadczenia. Zaświadczenie to, jak sama treść wskazuje jest bardzo ważnym dokumentem, który 

z jednej strony stanowi sw oistego rodzaju informację o stanie zdrowia tej osoby, z drugiej zaś jest 

gwarantem dla funkcjonariusza Policji o m ożliw ości pobytu takiej osoby w odosobnionych warunkach 

PdOZ.

Natomiast w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia tej osoby, rola policjanta pełniącego  

służbę w  PdOZ ogranicza się jedynie do udzielenia jej pom ocy oraz poinformowania dyżurnego 

jednostki, w  celu w ezwania pogotow ia ratunkowego. Natomiast należy mieć na w zględzie, 

iż funkcjonariusze Policji nie posiadają specjalistycznej w iedzy medycznej w zakresie diagnozowania

1 oceny stanu zdrowia osób zatrzymanych. Dlatego też nie są w stanie przewidzieć, czy stan zdrowia 

osoby zatrzymanej ulegnie pogorszeniu w  trakcie jej pobytu w  pom ieszczeniu, pom im o wystawienia 

stosow nego zaświadczenia o m ożliw ości jej pobytu w PdOZ.

N iezależnie od pow yższego na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż ochrona życia  

i zdrowia ludzi stanowi dla Policji zadanie priorytetowe. Z tego też względu, każdy policjant w  trakcie



szkolenia zaw odow ego przechodzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Niemniej jednak program tego szkolenia ukierunkowany jest na zdobycie podstawowej wiedzy  

merytorycznej i praktycznej w zakresie udzielania pom ocy w nagłych przypadkach, czy to zamachu na 

własne życie lub zdrowie, czy też nagłej choroby. Dlatego też, w przypadku pogorszenia się stanu 

zdrowia osoby zatrzymanej przebywającej w  PdOZ, zadaniem policjanta znajdującego się na miejscu 

zdarzenia jest udzielenie tej osob ie pierwszej pom ocy, w celu ograniczenia dalszej ekspansji skutków  

powstałych w  wyniku targnięcia się na w łasne życie  lub zdrowie czy też chorobotwórczych.

Za słuszny natomiast należy uznać pogląd, iż pogorszenie stanu zdrowia osoby przebywającej 

w PdOZ nie zaw sze charakteryzuje się gwałtownym  przebiegiem. Niemniej jednak, w mojej 

ocenie nieuzasadnionym jest, aby przem ieszczać taką osobę do innego pom ieszczenia z uwagi na fakt. 

iż policjanci nie mają dostatecznej w iedzy medycznej do zdiagnozowania przyczyny objawów, które 

wystąpiły. N ależy mieć bowiem na w zględzie, iż niektóre jednostki chorobowe mogą charakteryzować 

się łagodnym przebiegiem w  początkowym stadium (np. w ylew ), niemniej jednak każdy 

nieuzasadniony ruch pacjenta m oże stanowić zagrożenie nie tylko dla jego  zdrowia, ale rów nież i życia.

Zatem optymalnym rozwiązaniem jest udzielanie pom ocy medycznej i przeprowadzanie badania 

lekarskiego takiej osoby w  miejscu w łaściw ym  do przeprowadzenia czynności ratujących życie lub 

zdrowie, wskazanym przez personel zespołu ratownictwa m edycznego. W przypadku, gdy wskazanym  

miejscem do przeprowadzenia badania lekarskiego jest pokój PdOZ, funkcjonariusze Policji 

każdorazowo dokładają wszelkich starań w  celu stworzenia optymalnych warunków do w łaściw ego  

przeprowadzenia badania tej osoby, z jednoczesnym  poszanowaniem  jej intymności oraz tajemnicy 

lekarskiej. W tym celu dokonują przeprowadzenia osoby w spółum ieszczonej w pokoju PdOZ, do 

innego pom ieszczenia. Mając na w zględzie, iż badanie lekarskie osoby przebywającej w PdOZ trwa 

zazwyczaj około kilkunastu minut, w  przypadku pełnego wykorzystania pom ieszczeń PdOZ, osoba ta 

pozostaje poza pom ieszczeniem , a nadzór nad nią sprawowany jest, przy zachowaniu szczególnego  

trybu, przez w yznaczonego do tego funkcjonariusza Policji.

Odnosząc się do kwestii braku m ożliw ości wykorzystania pom ieszczeń pozostałych po 

zlikwidowanych pokojach lekarskich usytuowanych poza PdOZ informuję, iż ze w zględów  

logistycznych przekształcenie ich w pokoje dla osób  zatrzymanych byłoby niezasadne.

Zapewne istnieją takie przypadki, że pom ieszczenia te mogą być wykorzystane w  pewnym  

obszarze do innych celów , jednakże daleki byłbym od generalizowania jednostkowych przypadków  

i w  oparciu o  takie spostrzeżenia budowanie obrazu nieprawidłowości realizowanych działań, czy też 

braku poszanowania praw człow ieka. Jednocześnie informuję, iż brak dodatkowego pokoju



w niektórych PdOZ, nie wpłynął w  żadnym stopniu na m ożliw ość zapewnienia prawidłowego toku 

pełnienia służby w tych pom ieszczeniach.

N iezależnie od pow yższego chciałbym  szczególn ie podkreślić, że funkcjonariusze Policji 

działają na podstawie i w' granicach przewidzianych przepisami prawa. Natomiast policjanci pełniący 

służbę w PdOZ niejednokrotnie charakteryzują się w ieloletnim  doświadczeniem  w zakresie 

prawidłowego pełnienia służby w  tych pom ieszczeniach. N ależy mieć przy tym na w zględzie, 

iż wypracowane przepisami prawa oraz w ieloletnią pragmatyką warunki i sposób pełnienia służby 

w PdOZ pozwalają na zapew nienie bezpieczeństwa osób um ieszczonych w  tych pom ieszczeniach, przy 

jednoczesnym  zapewnieniu przestrzegania w szelkich gwarantowanych im praw. Z tego też względu, 

w mojej ocenie, niezasadnym jest negow anie przez przedstawicieli KMP wizytujących poszczególne  

pom ieszczenia PdOZ. metod i form wykonyw ania zadań w tych pom ieszczeniach, które gwarantują 

przebywającym w  nich osobom  nie tylko bezpieczeństw o ale przede wszystkim  ochronę najwyższego  

dobra, jakim jest zdrowie i życie tych osób.

W odniesieniu do zalecenia Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz 

Nieludzkiem u lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) w zakresie przeprowadzania badań 

lekarskich poza zasięgiem  słuchu oraz. jeżeli lekarz nie zarządzi inaczej, poza zasięgiem  wzroku 

funkcjonariuszy Policji informuję, iż kwestię obecności policjanta w trakcie badania lekarskiego 

reguluje rozporządzenie w sprawie badań lekarskich (...). Na zasadzie § 4 ust. 2 decyzję o obecności 

policjanta w trakcie badania lekarskiego osoby zatrzymanej podejmuje lekarz wykonujący to badanie. 

N ależy przy tym pamiętać, że w PdOZ um ieszczane są osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu  

wytrzeźwienia, których zachow anie m oże charakteryzować się wysokim  stopniem agresywności. Z tego 

też względu, to lekarz przeprowadzający badanie takiej osoby podejmuje decyzje o obecności policjanta 

w trakcie badania, biorąc uprzednio pod uwagę bezpieczeństw o własne oraz towarzyszącego mu 

personelu m edycznego.

N iezależnie od pow yższego, zasadnym jest odniesienie się do pewnej niekonsekwencji 

wynikającej z przedm iotowego zalecenia wskazanego przez CPT. Otóż niezrozumiałym jest, w jaki 

sposób wszystkie badanie lekarskie osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia  

mają odbywać się poza zasięgiem  słuchu policjantów, natomiast -  jeżeli lekarz nie zarządzi inaczej, 

poza zasięgiem  wzroku funkcjonariuszy. Zatem w  tym miejscu pojawia się pytanie, w  jaki sposób ma 

zostać przeprowadzone badanie lekarskie poza zasięgiem  słuchu funkcjonariusza Policji w  przypadku, 

gdy lekarz zarządzi badanie w jeg o  obecności?



Konkludując stwierdzić należy, że o ile prawa osób um ieszczonych w PdOZ są obszarem  

pozostającym w szczególnym  zainteresowaniu Policji, o tyle życie i zdrow ie tych osób jest dobrem 

najwyższym. Z tego też względu Policja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony życia

i zdrowia osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia w PdOZ, z jednoczesnym  

poszanowaniem przysługujących im praw.

W obec pow yższego uważam, że obecne rozwiązania, zarówno prawne jak i stosowana 

pragmatyka, są optymalne w zakresie zapewnienia w łaściw ego przestrzegania bezpieczeństwa, przy 

jednoczesnym  poszanowaniu w szelkich praw osób um ieszczonych w  PdOZ. u których przeprowadzane 

są badania lekarskie.
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Notatka służbowa

W toku prowadzonej korespondencji w kwestii likwidacji pokoi lekarskich w 

pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach 

Policji garnizonu mazowieckiego w piśmie z dnia 04.08.2014 r. uzyskano informację, iż I Zastępca 

K omendanta Głównego Policji, mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez Zastępcę Rzecznika Praw 

Obywatelskich w wystąpieniach generalnych z dni 30.04.2014 r. oraz 27.06.2014 r., podtrzymuje 

decyzję M azowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiotowej sprawie.

Problem likwidacji pokoi lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonym w celu wytrzeźwienia pozostaje nadal w  zakresie zainteresowania Rzecznika Praw 

Obywatelskich.
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