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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.
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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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