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Raport

Krajowego Mechanizmu Prewencji z

Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych 

w Celu Wytrzeźwienia przy Komisariacie Policji w Biskupcu

1. Wprowadzenie

Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie 

zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, 

poz. 192) oraz działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 

1 października 2012 roku, do Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komisariacie Policji w Biskupcu (dalej: 

PdOZ lub Izba), udali się pracownicy Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” 

(dalej: KMP lub Mechanizm): Dorota Krzysztoń (kryminolog) oraz Małgorzata Molak 

(pedagog resocjalizacyjny).

Celem wizytacji zapobiegawczej było zbadanie sytuacji osób zatrzymanych i 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, poprzez sprawdzenie warunków ich 

pobytu w Izbie oraz sposobu traktowania przez personel. Dokonano oceny ich 

ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym 

traktowaniem albo karaniem.

Przeprowadzone czynności polegały na:

-  wysłuchaniu informacji na temat funkcjonowania Izby przedstawionej przez 

komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu - podinsp. mgr. Stanisława 

Moroza i zastępcę komendanta - asp. szt. mgr. Roberta Stangreciaka;



-  oglądzie wszystkich pomieszczeń Izby, w tym sprawdzeniu stanu wyposażenia 

pokoi dla zatrzymanych;

-  zapoznaniu się z następującą dokumentacją PdOZ: Regulaminem pobytu osób 

umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 

w celu wytrzeźwienia, książką wizyt lekarskich, książkami przebiegu służby, 

wybranymi protokołami zatrzymań.

W trakcie wizytacji sporządzono dokumentację fotograficzną.

Po przeprowadzonych czynnościach, przedstawiciele Krajowego 

Mechanizmu Prewencji przekazali komendantowi i jego zastępcy, dokonane na ich 

podstawie ustalenia oraz wysłuchali uwag i wyjaśnień.

Ponadto, po zakończeniu wizytacji analizie poddano: zestawienie liczbowe 

osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych policji od 

stycznia 2011 r., protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej dnia 26 czerwca 

2012 roku, protokół kontroli sędziego penitencjarnego przeprowadzonej w dniach 

5 i 12 października 2010 roku, harmonogram szkoleń funkcjonariuszy 

oddelegowanych do służby w PdOZ z 2011 i 2012 roku.

2. Legalność zatrzymania

Izba przeznaczona jest dla kobiet i mężczyzn, zatrzymanych w związku 

z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia. Na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego, koszt pobytu 

osoby nietrzeźwej wynosi 102 złote.

Z analizy informacji przekazanych przez kierownika Izby wynika, iż w 

okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, w Izbie zatrzymano 

687 osoby (w 2012 roku -  213 osób), w tym podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa -  213 osób (w 2012 roku -  72 osoby), w związku z popełnieniem 

wykroczenia -  4 osoby, na polecenie sądu lub prokuratora -150 osób oraz 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia -  235 osób (w 2012 roku -  58 osób). 

Dodatkowo, od 6 czerwca 2012 -  27 osób osadzono w Komendzie Miejskiej 

Policji w Olsztynie.
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doprowadzonych w celu wytrzeźwienia -  235 osób (w 2012 roku -  58 osób). 

Dodatkowo, od 6 czerwca 2012 -  27 osób osadzono w Komendzie Miejskiej 

Policji w Olsztynie.

W dniu wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji, w Izbie nie przebywały 

osoby zatrzymane ani doprowadzone w celu wytrzeźwienia.

Przedstawiciele Mechanizmu zostali poinformowani, iż umieszczania w 

PdOZ w Biskupcu dokonuje się w sytuacjach wyjątkowych, a regułą jest 

przekazywanie zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do 

Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Komendant i jego zastępca nie wskazali 

precyzyjnie, od jakiego momentu funkcjonuje wspomniana wyżej praktyka. Nie 

zostało sporządzone oficjalne stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w tej 

sprawie. Przedstawicielom Mechanizmu wyjaśniono, że wygaszenie działalności 

wizytowanej placówki opiera się jedynie na umowie ustnej między Komendantem 

Komisariatu Policji w Biskupcu a Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie. 

Wyjaśnienia wymaga, na jakiej podstawie prawnej zawarte zostało opisane 

porozumienie. KMP zwraca uwagę, że zatrzymani i doprowadzeni w celu 

wytrzeźwienia mieszkańcy Biskupca i okolic, w opisanej sytuacji muszą pokonać 

dużą odległość w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania i pracy. Nadto, 

Mechanizm uważa, że konieczne jest uregulowanie zasad przyjęcia i trybu 

przekazania zatrzymanych.

3. Traktowanie przez personel wizytowanej jednostki

Kontrola osobista zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

odbywa się w toalecie. Czynności związane z przyjęciem kobiet dokonywane są 

przez funkcjonariuszki zatrudnione w Komisariacie.

W analizowanym okresie nie stosowano w PdOZ środków przymusu 

bezpośredniego. Wizytującym przekazano także informację, iż nie miały miejsca 

wydarzenia nadzwyczajne. Tymczasem, w książce przebiegu służby zauważono 

zapis o mężczyźnie doprowadzonym w celu wytrzeźwienia, który uderzał rękoma, 

nogami i głową w drzwi pomieszczenia. W wyniku samoagresji nosił ślady krwi 

na twarzy. Zastępca komendanta poinformował przedstawicieli KMP, iż w takim
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wypadku powinien zostać wezwany lekarz, co jednak nie miało miejsca. Zdaniem 

Mechanizmu, w sytuacji dokonania samouszkodzenia przez osobę przebywającą w 

PdOZ, konieczne jest wezwanie pogotowia oraz postępowanie według procedury 

w wypadku samoagresji. Omówiony powyżej incydent jest niedopuszczalny, 

dlatego też KMP zwraca się z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

Uwagę Mechanizmu wzbudził brak zapisów w książce przebiegu służby o 

korzystaniu z prysznica i dokonywaniu zakupów, mimo szczegółowych informacji 

w innych zakresach. Zachodzi zatem wątpliwość, czy są one proponowane. 

Niepokojące są także sporadyczne informacje o doprowadzeniu do toalety, 

podczas gdy zaspokajanie potrzeb fizjologicznych jest podstawą funkcjonowania 

człowieka.

4. Prawo do ochrony zdrowia

Według informacji uzyskanych od zastępcy Komendanta wynika, że przed 

przyjęciem badane są osoby doprowadzone do wytrzeźwienia oraz zatrzymani na 

ich żądanie.

W razie pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe. 

Podobnie, w przypadku przyjęcia osoby, wobec której zachodzi podejrzenie o 

konieczności interwencji medycznej. W Izbie panuje zasada, że osoba ta zostanie 

przyjęta do Izby dopiero po badaniu lekarskim. Zastępca Komendanta 

poinformował wizytujących, że w związku z długim czasem oczekiwania (2-3 

godziny) na karetkę pogotowia ratunkowego, wystosowane zostało pismo do 

współpracującego z Izbą Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Badanie lekarskie przeprowadzane jest w zakładzie opieki zdrowotnej. W 

razie konieczności, konsultacja medyczna przeprowadzana jest w PdOZ. Pomoc 

udzielana jest w pokoju osoby potrzebującej interwencji lekarza, który na czas 

badania opuszczają inni zatrzymani (o ile w nim przebywają), bądź pacjent 

przechodzi do innego pomieszczenia. Mechanizm odebrał informację, że 

funkcjonariusze Policji pełniący służbę w PdOZ towarzyszą podczas badania lub 

pozostają za uchylonymi drzwiami pomieszczenia, w którym jest ono 

przeprowadzane. W związku z tym KMP zaleca, aby udzielanie świadczeń
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medycznych odbywało się poza zasięgiem słuchu i wzroku funkcjonariuszy Policji, o 

ile lekarz nie wyrazi na to prośby. W przeciwnym razie naruszane jest prawo do 

intymności i poszanowania godności zatrzymanych oraz prawo do tajemnicy 

medycznej.

Osoba chora zakaźnie, przebywająca w Izbie, jest izolowana. Po jej 

opuszczeniu, pomieszczenie jest odkażane, a rzeczy jej udostępniane (koc, pościel 

itp.) są przekazywane do dezynfekcji.

Wszelkie kwestie dotyczące realizacji prawa zatrzymanych do ochrony 

zdrowia odnotowywane są w następujących dokumentach: w książce przebiegu 

służby, książce wizyt lekarskich oraz teczkach zatrzymanych (protokół 

zatrzymania oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do przebywania 

w PdOZ).

Część protokołów zatrzymań zawierała informację o badaniu lekarskim, 

jednak nie były one dołączone do akt zatrzymanych i doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia. Zapisy w książce wizyt lekarskich i książce przebiegu służby o 

badaniach podczas pobytu w PdOZ, u części osób, nie były potwierdzone 

dołączonym zaświadczeniem. Mechanizm uważa, że dokumentacja w Izbie 

powinna stanowić komplet, tzn. do każdego protokołu zatrzymania należy 

dołączyć zaświadczenie z każdego przeprowadzonego wobec zatrzymanego czy 

doprowadzonego w celu wytrzeźwienia, badania.

Wizytujący dostrzegli, iż zaświadczenia lekarskie osób doprowadzonych w 

celu wytrzeźwienia są niezgodne z wzorem będącym załącznikiem do 

rozporządzenia. KMP zaleca więc korzystanie z obowiązujących druków.

Analiza dokumentacji medycznej wykazała nieprawidłowości. Przede 

wszystkim zapisy zarówno w książce wizyt lekarskich, jak i na zaświadczeniach są 

nieczytelne. Uniemożliwiają więc zapoznanie się ze stwierdzonymi chorobami, 

obrażeniami, czy zaleceniami. Ponadto, we wspomnianej wyżej książce brakowało 

danych części badanych osób, przyczyny badania i przeprowadzonych czynności. 

W związku z powyższym, Mechanizm zaleca bieżące zobowiązywanie przez 

funkcjonariuszy Policji, pracowników służby zdrowia do starannego i rzetelnego 

prowadzenia dokumentacji.
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5. Prawo do informacji

Dokumentem regulującym prawa i obowiązki osób zatrzymanych

i umieszczanych w celu wytrzeźwienia w PdOZ jest Regulamin. Jest on zgodny z 

załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób 

zatrzymanych łub 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. z 2012 r., poz. 638), 

zwanego dalej: rozporządzeniem. Regulamin, podobnie jak wykaz instytucji 

stojących na straży praw człowieka, nie jest jednak umieszczony w pokojach dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, a na drzwiach 

wejściowych do PdOZ. W związku z powyższym, Mechanizm przypomina o 

obowiązku wynikającym z § 16 ust. 2 rozporządzenia. Obecnie, zapoznanie z 

regulaminem dokonywane jest przez dyżurnego (jak również o prawie do złożenia 

zażalenia).

Powiadomienie rodziny realizowane jest przez dyżurnego komisariatu, jako 

część procedury zatrzymania, co odnotowywane jest w protokole. Może nastąpić 

także po przyjęciu do PdOZ, na prośbę osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w 

celu wytrzeźwienia. Z dyżurki możliwe jest połączenie telefoniczne zarówno na 

terenie Polski, jak i poza jej granicami. Zastępca komendanta poinformował 

wizytujących, iż istnieje ewentualność osobistego powiadomienia, w obecności 

funkcjonariusza Policji. W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

informowanie osoby trzeciej powinno być w pierwszej kolejności samodzielne, zaś 

tylko w sytuacjach szczególnych - za pośrednictwem funkcjonariuszy Policji.

Zastępca komendanta poinformował wizytujących, iż w Izbie dostępna jest 

angielska i rosyjska wersja Regulaminu. W razie potrzeby, istnieje także 

możliwość wydrukowania tekstów w innych wersjach językowych, które są 

dostępne na stronie Komendy Głównej Policji.

Analiza dokumentacji wykazała, iż brakuje podpisów w karcie zapoznania się 

z Regulaminem. W związku z powyższym, Mechanizm zaleca, aby każda osoba
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zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia sygnowała zaznajomienie jej 

z treścią ww. dokumentu.

6. Personel

W Komisariacie Policji w Biskupcu nie ma obsady etatowej dla PdOZ. 

Komendant poinformował wizytujących, że w związku z generowaniem nadgodzin 

dla funkcjonariuszy Policji oddelegowywanych do służby w Izbie, jak zostało 

wspomniane w rozdziale 2., postanowiono o przyjmowaniu do PdOZ jedynie w 

wyjątkowych przypadkach. Do momentu podjęcia wspomnianej decyzji, policjanci 

pełnili dyżury tak, aby łącznie z dyżurnym jednostki, na zmianie pozostawały

2 osoby.

Czynności związane z przeszukaniem kobiet wykonuje funkcjonariuszka 

Policji.

W 2011 roku przeprowadzono 12 szkoleń dla funkcjonariuszy Komisariatu 

Policji w Biskupcu, w tym 3 związane z pełnieniem służby w PdOZ: zasady 

zatrzymania osób z powodu procesowego, administracyjnego i do wytrzeźwienia 

oraz zatrzymanie nieletniego, zasady pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, środki przymusu 

bezpośredniego -  przypadki, zasady użycia, dokumentowania oraz zakazy 

stosowania. Wymienione szkolenia zostały przeprowadzone także w 2012 roku.

7. Warunki bytowe

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia usytuowane są na parterze Komisariatu Policji Biskupcu. W skład 

Izby wchodzą 3 pokoje (5 miejsc): 2 pokoje 2-osobowe i 1-osobowy.

Pokoje wyposażone są w przymocowane do podłogi, nieposiadające ostrych 

kantów, łóżka. Okna zabezpieczone są metalową siatką wewnątrz oraz kratą na 

zewnątrz. Punkty świetlne znajdują się za siatką, a grzejniki -  metalową przesłoną.

Pomieszczenia Izby wyposażone są w wentylację mechaniczną. 

Zainstalowana jest w nich instalacja przyzywowa. W trakcie przeprowadzanego



oglądu zauważono, że w jednym z pokoi jest ona niesprawna (wyrwany przycisk). 

W związku z powyższym, Mechanizm zaleca naprawę zniszczonego elementu.

Izba nie jest objęta monitoringiem.

Dokonany przez wizytujących ogląd pozwolił stwierdzić nieprawidłowości 

związane z nierespektowaniem przepisów rozporządzenia, a mianowicie:

- brakiem stolików i taboretów (§8  ust. 1 pkt 7);

- niewystarczającym do czytania i pisania oświetleniem (§ 8 ust. 1 pkt 4), przy 

czym w 2 pokojach stwierdzono, że oświetlenie nie działa;

- niewydzieloną częścią depozytową dla osób zakaźnie chorych (§ 10). Z 

informacji przekazanych przez zastępcę komendanta, wynika, że wszystkie rzeczy 

należące do osób zakaźnie chorych, przechowywane są w workach;

- niewydzieloną częścią na pościel brudną w magazynie bielizny pościelowej 

(§ 10). Umieszczana jest ona w koszu znajdującym się w toalecie, co nie tylko jest 

niezgodne z rozporządzeniem, ale stwarza również zagrożenie dla osób 

korzystających z sanitariatów;

- wejściem do pomieszczenia, wyposażonym jedynie w stalową kratę, bez drzwi o 

wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi lub elektronicznymi(§ 6); 

Wobec powyższego, Mechanizm zaleca wyeliminowanie nieprawidłowości we 

wskazanych wyżej zakresach.

Co więcej, na korytarzu Izby znajduje się wieszak stwarzający, w ocenie 

KMP, zagrożenie dla bezpieczeństwa zatrzymanych, doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia oraz funkcjonariuszy Policji. Istnieje np. ryzyko zachwiania się 

osoby nietrzeźwej i uszkodzenie ciała. Może ponadto posłużyć jako niebezpieczne 

narzędzie. W związku z powyższym, Mechanizm zaleca usunięcie wieszaka z 

korytarza.

W Izbie wyodrębniony jest sanitariat z 1 stanowiskiem prysznicowym, 

1 kabiną ustępową i 1 umywalką. Do dyspozycji zatrzymanych i doprowadzonych 

w celu wytrzeźwienia zamontowano dozownik z mydłem oraz ręczniki papierowe. 

Mechanizm stoi na stanowisku, że właściwym byłoby udostępnienie osobom 

korzystającym z prysznica ręczników bawełnianych.
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W Komisariacie wyodrębnione jest ambulatorium, wyposażone w kozetkę, 

biurko, szafkę na leki i środki opatrunkowe oraz umywalkę. Nie jest ono jednak 

używane przez lekarzy odbywających wizyty w PdOZ. Zdaniem Mechanizmu, 

badania powinny być przeprowadzane w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.

W Komisariacie wyodrębniony jest również magazyn rzeczy czystych z szafą 

przeznaczoną na koce, materace, prześcieradła, poduszki oraz ubrania zastępcze. 

W pomieszczeniu tym przechowywany jest także kaftan bezpieczeństwa, 

zachowany w dobrym stanie. Uwagę wizytujących wzbudził fakt, iż część koców, 

poduszek i pościeli leżała na podłodze. W związku z tym, Mechanizm zaleca, aby 

rzeczy przeznaczone dla zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

przetrzymywane były w odpowiednich warunkach.

Zastępca komendanta przekazał wizytującym informację, iż posiłki 

dostarczane są przez zewnętrzną firmę w jednorazowych pojemnikach i wydawane 

z reguły w stałych godzinach, także w weekendy. Przechowywane są w torbie 

termicznej, zamkniętej w pomieszczeniu, które niegdyś było pokojem do 

przygotowywania posiłków. W związku z tym, że posiadanie przez Izbę termosu 

uznano za zbyt kosztowne ze względu na konieczność jego wyparzania, 

zdecydowano się na sprowadzanie napojów w jednorazowych kubkach. 

Rozwiązanie to obejmuje także zapewnienie napojów osobom nietrzeźwym, które 

realizowane jest także przy wsparciu dyżurnego, który sporadycznie parzy kawę.

Zatrzymanym oraz doprowadzonym wydaje się na noc materace, koce, 

poduszki oraz pościel. Według informacji przekazanych przez zastępcę 

komendanta wynika, że zezwala się na otrzymanie poduszki w porze dziennej, o 

ile nie zachodzi obawa, że zostanie ona wykorzystana do celów przestępczych.

Izba dysponuje ubraniami zastępczymi. Osoba zatrzymana lub doprowadzona 

w celu wytrzeźwienia może zachować swoje obuwie, o ile odda sznurowadła.

Rzcczy ccnnc, które zatrzymany posiada przy sobie w trakcie zatrzymania, są 

wpisywane w kwit depozytowy i przechowywane w zamykanej szafie pancernej, 

znajdującej się przy dyżurce.

W PdOZ nie ma wydzielonego pomieszczenia do używania wyrobów 

tytoniowych przez osoby zatrzymane. Z informacji udzielonej przez komendanta



wynika, że w budynku Komisariatu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Dodał, że 

zatrzymani, którzy zostali odebrani na czynności procesowe, mogą palić na terenie 

posesji, o ile zezwolą na to funkcjonariusze Policji biorący za nich 

odpowiedzialność. Mechanizm zaleca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych 

warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach 

przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 97, poz. 564), umożliwienie palenia wyrobów tytoniowych 

osobom zatrzymanym i doprowadzonym w celu wytrzeźwienia.

Zatrzymanym i doprowadzonym w celu wytrzeźwienia nie udostępnia się 

prasy. Istnieje możliwość jej zakupu za pośrednictwem funkcjonariuszy Policji. 

Mechanizm stoi na stanowisku, że rozwiązanie to jest niewystarczające i należy 

zaopatrzyć Izbę w gazety do dyspozycji przebywających w niej osób, o czym 

mówi § 10 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia.

Izba nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 

sanitariatach brakuje uchwytów, wejścia do pokoi są wąskie z wyraźnymi 

progami. Budynek Komisariatu nie posiada podjazdu, ani windy.

7. Zalecenia

Na podstawie art. 19 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie 

zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, Krajowy Mechanizm Prewencji zaleca:

Komendantowi Miejskiemu Policji:

1. formalne ustanowienie zasad przyjęcia i trybu przekazania zatrzymanych 

Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie;

2. wyjaśnienie sytuacji, w której nie została wezwana karetka, mimo dokonania 

przez zatrzymanego samouszkodzenia;

3. stworzenie procedury postępowania w przypadku samouszkodzeń osób 

przebywających w Izbie;
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4. przeprowadzanie badań poza zasięgiem wzroku i słuchu funkcjonariuszy 

Policji, chyba że lekarz wyrazi na to prośbę;

5. udostępnianie, zgodnie z rozporządzeniem, kopii Regulaminu pobytu osób 

umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz adresów instytucji stojących na 

straży praw człowieka na wewnętrznej stronie drzwi pookoi dla 

zatrzymanych;

6. przedkładanie do podpisania przez zatrzymanych i doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia karty zapoznania z Regulaminem (po faktycznym jego 

zapoznaniu się);

7. zwracanie uwagi na prowadzenie w sposób rzetelny, czytelny i szczegółowy 

dokumentacji medycznej (odnotowywanie godziny przeprowadzania badania, 

dokonywanie wpisu wyniku badania w książce przebiegu służby podawanie 

przyczyny skierowania na badania zatrzymanego, dołączanie do akt 

zaświadczenia lekarskiego zgodnego z załącznikiem do rozporządzenia);

8. wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia w stoliki i taborety, adekwatnie do ich pojemności;

9. naprawę uszkodzonej instalacji przyzywowej;

10. zapewnienie we wszystkich pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, światła umożliwiającego czytanie i 

pisanie;

11. zaopatrzenie Izby w prasę dla zatrzymanych i doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia;

12. wyodrębnienie w magazynie bielizny pościelowej części na pościel brudną;

13. wyodrębnienie części depozytowej dla osób chorych zakaźnie;

14. zlikwidowanie koszy na bieliznę i ubrania znajdujących się w toalecie;

15. wyznaczenie miejsca do palenia wyrobów tytoniowych;

16. usunięcie z korytarza PdOZ wieszaka na ubrania.
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I

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji:
i

1. zapewnienie środków finansowych na realizację zaleceń nr 8, 9 i 10. i

Sporządziła:

W imieniu Zespołu podpisuje
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