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Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej w załączeniu przesyła 
stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej wobec zaleceń 
przedstawionych w Raporcie przedstawicieli Krajowego M echanizm u Prewencji 
z wizytacji Pom ieszczeń dla Osób Zatrzym anych, które miało m iejsce w  dniu 
14.07.2014 roku.
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Stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej wobec zaleceń 
^Pfzedstawionych w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

KOMENDA P^0WIAT0|^^^ l̂fĉ jj Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych z dnia 13.08.2014 roku
w e js w ó j z ^ o  m ałopolski*

Zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
i stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej:

1. Zaprzestanie praktyki rozbierania zatrzymanych podczas dokonywania 
sprawdzania przed osadzeniem w PdOZ;

Stanowisko: §5 ust.2 Regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stanowiący załącznik 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w 
sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w
celu wytrzeźwienia......zobowiązuje funkcjonariusza Policji do szczegółowego
sprawdzenia osoby, w celu odebrania rzeczy, które stanowią zagrożenie dla porządku i 
bezpieczeństwa w pomieszczeniu.
Zgodnie z §21 ust. 3 Zarządzenia nr 130 Komendanta Głównego Policji, sprawdzenie 
polega na stwierdzeniu czy osoba umieszczona w pomieszczeniu ma przy sobie 
przedmioty, których posiadanie jest zabronione w celi jest zabronione i odebranie tych 
rzeczy w przypadku ujawnienia.
Należy podkreślić, iż z pragmatyki pełnienia służby w pomieszczeniu wynika, że 
zdarzają się przypadki ukrywania przez osoby tam przyjmowane i umieszczane, 
niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet 
życia tych osób, jak też innych przebywających w PdOZ. Przedmioty te są ukry wane 
zarówno w odzieży jak też na ciele lub w miejscach intymnych.
Podczas sprawdzenia wykorzystywane jest urządzenie do wykrywania metali, jednak 

może okazać się niewystarczające. Przedmioty niebezpieczne takie jak: środki 
odurzające, leki psychotropowe, szkło, ceramika lub przedmioty wykonane z różnych 
metali, które nie są sygnalizowane wykorzystywane urządzenie mogą stanowić 
poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
Dlatego lustracja ciała osoby przyjmowanej do PdOZ łącznie z miejscami zakrytymi 
przez bieliznę jest niezbędna i zapewnia optymalne bezpieczeństwo osoby 
zatrzymanej. Jednocześnie należy stwierdzić, że każdy przypadek gdy osoba 
umieszczona w PdOZ wchodzi w posiadanie przedmiotów , które mogą stanowić 
zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa, może świadczyć o wykonaniu obowiązków 
policjanta w sposób nieprawidłowy.

2. Zmiana organizacji pracy funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ, zgodnie z 
uwagami zawarty mi w pkt 5 Raportu;

Stanowisko: Służba pełniona jednoosobowo w PdOZ K.PP Sucha Beskidzka jest 
zgodna z obowiązującym Zarządzeniem nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 
7 sierpnia 2012 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
Należy zaznaczyć, że przyjęcie, przekazanie, zwolnienie lub wydanie osoby z PdOZ



jest czynnością zaplanowaną. W przypadku zbiegu czynności w czasie, policjant 
pełniący służbę w PdOZ planuje ich wykonanie mając na uwadze zachowania czasów 
formalnych. Także biorąc pod uwagę czynność: przyjęcia i zwolnienia- w pierwszej 
kolejności zostanie wykonana druga.

Jednoosobowa służba w PdOZ KPP Sucha Beskidzka wydaje się być wystarczającą- 
biorąe pod uwagę, że w skład pomieszczenia wchodzą 4 dwuosobowe pokoje.
Zgodnie z §10 ust.2 Zarządzeniem nr 130 Komendanta Głównego Policji w 
pomieszczeniu cyt. W tym samym czasie nie otwiera się więcej niż jednych drzwi co 
podyktowane jest względami bezpieczeństwa. A zatem, nawet w przypadku 
dwuosobowej służby w PdOZ czynności związane z przyjęciem osoby, 
umożliwieniem innej skorzystania z toalety lub zwolnienie nie mogą być 
przeprowadzone w tym samym czasie.

Ponadto zgodnie z §2 ust.3 kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant, 
jeśli uzna to za konieczne dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia, może 
dodatkowo skierować policjantów do służby w pomieszczeniu.

3. Zaprzestanie przeprowadzania badań lekarskich w obecności funkcjonariusza 
Policji, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt 4 Raportu;

Stanowisko: Badania lekarskie osoby umieszczanej w PdOZ przeprowadzane są w 
placówkach leczniczych, bezpośrednio przed przyjęciem do pomieszczenia. Zgodnie 
z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 
r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, decyzję o obecności 
policjanta w trakcie badania lekarskiego osoby zatrzymanej podejmuje lekarz 
wykonujący to badanie. W powyższym zakresie zgodnie z § 32 ust 1 Zarządzenia nr 
360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form 
wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (z późn, zm.), policjant 
ustala z lekarzem dyżurnym sposób postępowania wobec osoby zatrzymanej 
zapewniający bezpieczne przeprowadzenie niezbędnych czynności medycznych, w 
tym przeprowadzenie badania lub zabiegu w obecności policjanta, jeżeli nie ma w 
tym zakresie przeciwskazań natury medycznej.
Należy podkreślić że w skład pomieszczenia nie wchodzi pokój lekarski, gdyż nie 
jest on wymieniony wr Rozporządzeniu MSW z dnia 4 czerwca 2012 r, w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu 
wytrzeźwienia.
W przypadku gdy osoba umieszczona w  PdOZ znalazła się w stanie nagiego 
zagrożenia zdrowotnego określonego w przepisach o państwowym ratownictwie 
medycznym, policjant niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do skutecznego 
powiadomienia dyspozytora medycznego o stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
osoby zatrzymanej i postępuje zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami - 
§1 . 2 .  Rozporz. MSW z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób 
zatrzymanych przez Policję. W powyższym przypadku, osobie zatrzymanej zostaje 
udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc przez lekarza lub ratownika medycznego 
(częściej), który nie ma uprawień do przeprowadzenia badań lekarskich.
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-4. Remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych;

Stanowisko: Obecnie PdOZ KPP Sucha Beskidzka są w trakcie kapitalnego remontu, 
którego celem jest podwyższenie warunków pobytu, w tym bezpieczeństwa, osób 
osadzonych w pomieszczeniach jak i służby funkcjonariuszy Policji. Planowane 
zakończenie remontu PdOZ- grudzień 2014 r.

5. Pouczenie policjantów pełniących służbę w PdOZ o konieczności zwrócenia 
uwagi lekarzom na potrzebę każdorazowego rzetelnego wypełniania książki 
wizyt lekarskich;

Stanowisko: Po otrzymaniu Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji, kwestia prawidłowego wypełniania książki wizyt lekarskich została 
omówiona z policjantami pełniącymi służbę w PdOZ.

6. Zorganizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem, umiejętności interpersonalnych, 
itp.;

Stanowisko: Policjanci pełniący w PdOZ są przeszkoleni z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy; ponadto w planie doskonalenia zawodowego na rok 2015, zostanie 
przeprowadzone kolejne szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i umiejętności 
interpersonalnych.

7. Zapewnienie intymnych warunków osobom korzystającym z prysznica;

S ta n o w is k o :  Zalecenie zostało uwzględnione podczas trwającego remontu PdOZ. 
Zastosowano wyższe, wahadłowe drzwi kabiny prysznica, które będą zasłaniać całą 
sylwetkę osoby średniego wzrostu, zapewniając jej większe poczucie intymności.

8. Wydawanie przebywającym w PdOZ pełnego asortymentu, o który m mowa w 
§9 ust.6 regulaminu

Stanowisko: Policjanci niezmiennie stosują się do §9 ust.6 Regulaminu pobytu osób 
umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia. Zwrócono policjantom uwagę, aby w przypadku odmowy przyjęcia 
przez osadzonego należnego asortymentu- odnotowano ten fakt w książce przebiegu 
służby.

9, Zamieszczanie w karcie zapoznania z regulaminem godzin wykonania tej 
czynności;

Stanowisko: Od dnia 14 lipca 2014 roku nie stwierdzono braku określenia 
dokładnego czasu zapoznania z regulaminem osób, które były osadzone.



10. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Stanowisko: W związku z powyższym zaleceniem zwrócono się do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie o przeznaczenie środków finansowych na 
przystosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością.
Pismo zostało rozpatrzone odmownie z uwagi na to, że w pomieszczeniu jest tylko 
jeden węzeł WC i nie ma możliwości technicznych dodatkowo przystosować go 
w pełnym zakresie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wskazano, że osoby 
z niepełnosprawnością ruchową oraz o obniżonej sprawności fizycznej mogą zostać 
osadzone w Regionalnym PdOZ w Krakowie, ul. Mogilska 109(około 50 km od 
Suchej Beskidzkiej), gdzie znajdują się pomieszczenia przystosowane dla osób z 
niepełnosprawnością.

11. Zwiększenie czcionki regulaminów wywieszonych w pokojach dla 
zatrzymanych;

Stanowisko: Czcionka regulaminu zostanie powiększona, tym samym stanie się 
bardziej przejrzysty.

Sporządzi!
asp.szt. Paweł Siwiec menc
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Uprzejmie dziękuję za przesłanie odpowiedzi na Raport przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji kierowanej przez Pana Komendanta jednostki.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że zagadnienie określenia zakresu czynności 

szczegółowego sprawdzenia ma charakter systemowy. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w 

wystąpieniu generalnym z dnia 22 grudnia 2014 r. skierowanym do Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zaznaczył pilną potrzebę uregulowania w ustawie kontroli 

osobistej osoby zatrzymanej lub doprowadzonej do wytrzeźwienia w PdOZ. W przywołanym 

piśmie Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, że sprawdzenie rozumiane jako 

kontrola osobista ingeruje w chronione w art. 41 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo 

do nietykalności i wolności osobistej, którego ograniczenia lub pozbawienie może nastąpić tylko na 

zasadach i w trybie określonym w ustawie. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, Policja 

powinna być uprawniona do wykonywania szczegółowych kontroli, celem odebrania przedmiotów 

potencjalnie niebezpiecznych. Nie może się to jednak odbywać bez właściwej z punktu widzenia 

standardu konstytucyjnego podstawy prawnej.

W odniesieniu do zalecenia dotyczącego jednoosobowej służby w PdOZ, pragnę 

podtrzymać sformułowane w Raporcie z wizytacji zalecenie. W opinii przedstawicieli Mechanizmu 

sytuacja, w której w placówce, gdzie służbę pełni jeden policjant, a w Izbie przebywa co najmniej 

dwóch zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia, powoduje, że nie jest on w stanie nie 

tylko zagwarantować pełnego bezpieczeństwa tym osobom, ale także pełnej realizacji uprawnień 

tych osób.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Teł. centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

b i urorzeczn ika@brpo. gov. p I
www.nx>.eov.Dl



Ponadto chciałbym poinformować, że potrzeba sformułowania zalecenia dotyczącego 

zaprzestania przeprowadzania badań lekarskich w obecności funkcjonariusza Policji, za wyjątkiem 

wskazanych sytuacji, oparta było na informacji, że co do zasady policjant jest zawsze obecny 

podczas udzielania ww. świadczeń medycznych. W odpowiedzi na Raport wskazano natomiast, że 

policjant ustala z lekarzem dyżurnym sposób postępowania wobec osoby zatrzymanej zapewniający 

bezpieczne przeprowadzanie niezbędnych czynności medycznych (§ 32 Zarządzenia nr 360 

Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez 

policjantów konwojów i doprowadzeń [Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 6 poz. 29 ze zm.]). W opinii 

przedstawicieli KMP to właśnie lekarz powinien decydować czy w konkretnej sytuacji udział 

policjanta w badaniu jest konieczny.


