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Biura Praw Obywatelskich 

Krajowego Mechanizmu Prewencji

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2018 roku dotyczące wizytacji zapobiegawczej 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji 

w Wysokiem Mazowieckiem informuję, że moje stanowisko w stosunku do uwag i wniosków 

zawartych w raporcie powizytacyjnym jest zbieżne z odpowiedzią przedstawioną przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.
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BIURO Warszawa, 2 1 09. 2018
R Z E C Z N I K A  PRAW O B Y W A T E L S K I C H  

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.7.2018.KK
Pan
podinsp. K rzysztof W oźniewski 
K om endant Pow iatow y Policji w  
W ysokiem  M azowieckiem

ul. Ludowa 13
18-200 W ysokie M azowieckie

przeprowadzili wizytację zapobiegawczą Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. 

Wszelkie uwagi i wnioski, wynikające z czynności podjętych w trakcie pobytu przedstawicieli 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w tej jednostce, przedstawione zostały w Raporcie 

powizytacyjnym, który został wysłany Panu Komendantowi w dniu 7 sierpnia 2018 r. z prośbą 

o ustosunkowanie się do uwag i wniosków w nim zawartych. Do dnia dzisiejszego do Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich nie wpłynęła odpowiedź od Pana Komendanta. Jednakże nadesłano 

odpowiedz na niniejszy Raport z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W związku z powyższym, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 958), zwracam się z uprzejmą 

prośbą o wskazanie czy odpowiedź przedstawiona przez KWP w Białymstoku jest zbieżna z 

Państwa stanowiskiem w stosunku do Raportu powizytacyjnego, w terminie 14 dni od otrzymania 

niniejszego pisma.
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

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

biurorzecznika@brpo.gov.pl 
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W odpowiedzi na-pismo nr ICMP.570.7.2018.KK z dnia 7 sierpnia 2018 roku 

dotyczące ustosunkowania się do uwag i wniosków zawartych w raporcie przedstawicieli

lub doprowadzonych w ceiu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem 

Mazowieckiem, poniżei przedstawiam zalecenia zawarte w przedmiotowym raporcie oraz 

zajete stanowisko co do sposobu ich realizacji

1. Rozważenie możliwości poddawania badaniom lekarskim wszystkich zatrzy manych przed 

ich umieszczeniem w PdOZ.

Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu pobytu osób w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stanowiącym załącznik nr 1 

do Rozporządzenia MSW 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, przed umieszczeniem w PdOZ badaniu 

lekarskiemu poddaje się zawsze osobę doprowadzaną w celu wytrzeźwienia. Natomiast 

zgodnie z § 4 ust. 1 tegoż regulaminu, przyjmowane do pomieszczenia osoby zatrzymane 

poddaje się badaniom lekarskim i udziela sie im niezbędnej pomocy medycznej 

w przepadkach i na zasadach określonych w przepisach w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję, np. gdy osoba zatrzymana żąda przeprowadzenia badania lub 

posiada widoczne obrażenia ciała. Wprowadzenie obligatoryjnego badania lekarskiego każdej 

osoby przyjmowanej do PdOZ wiązałoby się nie tylko z koniecznością zapewnienia środków

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych



finansowych na ten cel, ale także angażowaniem policjantów do innych działań niż ochrona 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania porządku publicznego.

2. Zaprzestanie rozbierania osób zatrzy manych i dokonywanie sprawdzenia w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami.

Podniesiona problematyka uregulowana została w § 5 ust. 2 Regulaminu pobytu osób 

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

4 czerwca 2012 r. 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 zgodnie z którym, osobę przyjmowaną do pomieszczenia oraz w nim umieszczoną 

poddaje się szczegółowemu sprawdzeniu (...).

Ponadto przedmiotowa tematyka została uregulowana również w § 21 zarządzenia 

nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form  

wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, zgodnie z którym policjant jest zobowiązany sprawdzić osobę zatrzymaną, 

doprowadzoną w celu wytrzeźwienia, skazaną lub tymczasowo aresztowaną:

- przed przyjęciem jej do pomieszczenia, wydaniem, przekazaniem lub zwolnieniem;

- po opuszczeniu przez nią pokoju i powrocie do niego;

- przed przeniesieniem jej do innego pokoju;

- w przypadku zaginięcia elementu wyposażenia pomieszczenia;

- w innych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami oraz w/ględami bezpieczeństwa.

Powyższy przepis określa czynność sprawdzenia, która polega na stwierdzeniu, 

czy osoba umieszczona w pomieszczeniu posiada przedmioty, których posiadanie w PdOZ 

jest zabronione i odebraniu tych przedmiotów w prz>padku ich ujawnienia.

Należy zauważyć, iż z pragmatyki pełnienia służby w PdOZ wynika, że zdarzają się 

przypadki ukrywania przez osoby przyjmowane i umieszczane w pomieszczeniach, 

niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, zarówno 

ich samych, jak też innych osób. Przedmioty te są ukrywane w odzieży oraz w naturalnych 

otworach ciała. Sprawdzenie osoby ręcznym detektorem metali nie zawsze przynosi 

oczekiwany rezultat ponieważ małe, często wykonane ze stopów różnych metali elementy nie 

są sygnalizowane przez urządzenie.

Z tego też względu, przyjmowany tryb sprawdzania odzieży i ciała osób 

przyjmowanych do pomieszczenia, polegający na każdorazowej lustracji osoby przyjmowanej



lub przebywającej w PdOZ, łącznie z miejscami intymnymi, zakrytymi przez bieliznę 

jest prawidłowy. Taki tryb przeprowadzania czynności sprawdzenia odzieży i ciała osoby 

realizowalny jest w warunkach zapewniających poszanowanie intymności i godności ludzkiej 

w aspekcie zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa osobie umieszczanej, jak też innym 

osobom przebywającym w PdOZ.

3. Umieszczenie w każdym z pomieszczeń dla osób osób zatrzymanych Regulaminu oraz 

wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka.

W raporcie wskazano, iż regulamin znajdował się tylko w jednym pomieszczeniu 

co mija się z prawdą, ponieważ regulamin pobytu w PdOZ wraz z listą instytucji stojących 

na straży praw człowieka znajdował się w trzech pokojach, a w czwartym pokoju został 

zerwany z drzwi pomieszczenia tuż przed wizytacją i znajdował się na półce korytarza przy 

drzwiach pokoju.

4. Sporządzenie listy adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną w danym 

okręgu oraz udostępnianie je j na życzenie zatrzymanych.

Przedmiotowa lista adwokatów świadczących usługi w powiecie wysokomazowieckim 

znajduje się stanowisku kierowania Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem 

Mazowieckiem. Przedstawiana jest dla osób zatrzymanych, którzy w chwili sporządzania 

protokołu zatrzymaniu żadaji* kontaktu z adwokatem. Odnosząc się do braku podpisu 

potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem pobytu w PdOZ osoby doprowadzonej 

do w\trzezwienia, faktycznie nie dopilnowano aby osoba złożyła podpis. Jednakże w książce 

przebiegu służby d\żumv pomieszczenia (...) odnotował fakt zapoznania się 

doprowadzonego z regulaminem.

5. Rozważenie możliwości samodzielnej realizacji przysługującego zatrzymanym prawa 

do pow iadomienia osoby trzeciej, zaś ty lko w sytuacjach szczególnych, realizowanie tego 

prawa za pośrednictwem funkcjonariuszy Policji.

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 oraz 261 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks 

postępowania karnego, na żądanie osoby zatrzymanej Policja ma obowiązek poinformować 

osobę najbliższa o fakcie zatrzymania. W świetle obowiązujących przepisów, to na Policji 

spoczywa obowiązek powiadomienia osoby najbliższej dla zatrzymanego o jego zatrzymaniu, 

w przypadku złożenia takiego żądania. Tak więc, Policja nie ma obowdazku umożliwiania 

osobie zatrzymanej osobistego kontaktu z osobą trzecią w celu poinformowania o fakcie 

zatrzymania. Należy zauważ; ć, iż przedmiotowe rozwiązanie ma bowiem na celu 

zabezpieczenie prawidłowego toku procesu karnego i jego ochronę przed ewentualną próbą 

matactwa ze strony zatrzymanego.



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

działał w nocy bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia.

Odnos/ąc się do ww. zalecenia, na chwilę obecną brak jest środków finansowych 

w budżecie KWP na realizację przedmiotowych potrzeb w pomieszczeniach PdOZ KPP 

w Wysokiem Mazowieckiem. W przypadku pojawienia się takich środków zostanie 

zrealizowana modernizacja monitoringu polegająca na wymianie istniejącego systemu 

analogowego na monitoring cyfrowy IP. W pomieszczeniach (...) zamontowane zostaną 

panoramiczne kamery IP 3 Mpx zapewniające pełne pole widzenia. Powyższe kamery 

posiadają również funkcję widzenia „dzień -  noc” bez konieczności zastosowania 

dodatkowego oświetlenia nocnego.

7. Włączanie do tematyki szkoleń dla funkcjonariuszy1 zagadnień związanych z komunikacją 

interpersonalną, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu oraz systematyczne 

promowanie i odświeżanie wiedzy z zakresu ochrony praw człowieka i zapobiegania 

torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu oraz karaniu.

Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie i realizację szkolenia 

w przedmiotowym zakresie w ramach zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego w 2019 

roku, przy wsparciu Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw 

Człowieka.

W ykonano  w  1 cgz. NK 

- przesłano pocztą elektroniczną


