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BMP-0790-4-1/2020/MM 
   

 Pan 
 Adam Bodnar 
 Rzecznik Praw Obywatelskich 
 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

w odpowiedzi na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

poszanowania praw osób pozbawionych wolności, skierowane do Prezesa Rady Ministrów1, uprzejmie przedstawiam 

informacje w zakresie dotyczącym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).  

 Komenda Główna Policji w przekazanym stanowisku poinformowała, że w dniu 13 marca 2020 r. do wszystkich 

komend wojewódzkich/Stołecznej Policji zostały przesłane Zalecane procedury postępowania przy przyjęciu osoby 

zatrzymanej do wyznaczonego pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), 

podejrzewanej o zakażenie SARS–CoV-2 (koronawirus), zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA. 

Zgodnie z ww. procedurami, policjanci delegowani do pełnienia służby w wyznaczonych pomieszczeniach  

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), przeznaczonych dla osób z podejrzeniem 

objawów COVID-19 lub wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, powinni zostać przeszkoleni 

przez przedstawicieli służby BHP lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz wyposażeni w niezbędne środki 

ochronne przewidziane dla tego typu ochrony osobistej. Pomieszczenie musi być zaopatrzone w środki dezynfekcyjne  

na bazie alkoholu, w ilości niezbędnej do zapewnienia bieżącej dezynfekcji PdOZ oraz w niezbędne środki ochronne. 

Ponadto w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba zatrzymana, należy zmyć oraz zdezynfekować wszystkie 

powierzchnie i wyposażenie, jak również zdezynfekować tzw. drogę dojścia osoby umieszczonej, tj. miejsca i urządzenia, 

których osoba mogła dotykać. 

Należy podkreślić, że osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia, które są umieszczane  

w policyjnych miejscach prawnej izolacji, korzystają w pełni z przysługujących im praw. Są one poddawane badaniom 

lekarskim na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września  

2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję2. Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 lit. c wymienionego 

rozporządzenia, osobę zatrzymaną poddaje się badaniu lekarskiemu w przypadku, gdy m.in. z posiadanych przez Policję 

informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest osoba chora zakaźnie.  

Ponadto do wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznej Policji została przesłana Procedura postępowania  

w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r., 

zaakceptowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA. Osoby zatrzymane, z podejrzeniem objawów  

COVID-19 lub wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, są umieszczane w wyodrębnionych 

PdOZ przeznaczonych wyłącznie dla osób z objawami zakażenia lub podejrzeniem choroby. Policjanci pełniący służbę  

w policyjnych miejscach prawnej izolacji, w przypadku kontaktu z osobą z podejrzeniem objawów COVID-19 lub wobec 

których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, podlegają procedurom na zasadach ogólnych.  

Sposób postępowania policjantów ze wskazanymi osobami w czasie ich transportu został uwzględniony  

w Zalecanych procedurach postępowania przy przyjęciu osoby zatrzymanej do wyznaczonego pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), podejrzewanej o zakażenie SARS–CoV-2 (koronawirus) 

(pkt II „Postępowanie związane z transportem osób z podejrzeniem/potwierdzeniem zarażeniem SARS–CoV-2”). 

 

                                                           
1 Które następnie zostało przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu udzielenia odpowiedzi z innymi właściwymi resortami.  
2 Dz.U. poz. 1102 
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 Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Straży Granicznej, wszystkie wytyczne, zarówno 

krajowego Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA, jak i WHO dotyczące zwalczania pandemii COVID-19, zostały 

przesłane do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców oraz do wszystkich placówek Straży Granicznej, gdzie  

są wykorzystywane w czasie codziennej służby. 

Mając na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie przed zagrożeniem, jakim jest COVID-19 osób umieszczonych  

w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, wprowadzono – na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego MSWiA – ujednolicony tryb postępowania, mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ww. wirusa 

oraz minimalizowanie skutków zagrożenia zakażeniem. Wdrożone procedury w strzeżonych ośrodkach  

dla cudzoziemców polegają m.in. na obowiązku każdorazowego przeprowadzenia badań lekarskich zatrzymanych 

cudzoziemców przed umieszczeniem ich w strzeżonym ośrodku. 

Opieka medyczna dla cudzoziemców, którzy przebywają w strzeżonych ośrodkach jest realizowana przez 

wykwalifikowany personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych), psychologów, terapeutów oraz 

opiekunów socjalnych. We wszystkich ośrodkach lekarz przyjmuje zgodnie z wyznaczonym grafikiem, który znajduje się 

na tablicy informacyjnej ośrodka, natomiast pielęgniarki lub ratownik medyczny pełnią dyżur w systemie zmianowym 

przez wszystkie dni w tygodniu. Na konsultacje psychologiczne cudzoziemcy są umawiani indywidualnie zgodnie  

z potrzebami lub w ramach skierowań wystawionych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.  

Ponadto usługi/konsultacje psychologiczne na rzecz cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku  

są realizowane także przez psychologa „zewnętrznego” na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej. W większości 

strzeżonych ośrodków są również prowadzone tzw. teleporady w przypadku nagłej potrzeby konsultacji przy braku 

obecności lekarza na miejscu.  

Aby jak najlepiej zabezpieczać prawa cudzoziemców w sytuacji wprowadzenia całkowitego zakazu widzeń  

w strzeżonych ośrodkach (w sposób bezpośredni), zostały podjęte odpowiednie działania kompensacyjne. 

Zintensyfikowanie kontaktu cudzoziemców z osobami bliskimi, jak również z organizacjami pozarządowymi 

świadczącymi pomoc cudzoziemcom, zostało zapewnione przy użyciu m.in. komunikatora internetowego  

(wirtualne widzenia). 

W zakresie higieny w miejscach detencji cudzoziemcom zapewniono odpowiednie preparaty dezynfekcyjne oraz 

środki higieniczne. Osoby przebywające w detencji są informowane o koronawirusie SARS-CoV-2 wraz z omówieniem 

sposobów postępowania wobec zagrożenia.  

Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała, że personel medyczny zatrudniony w strzeżonych ośrodkach 

został zapoznany z zasadami postępowania – opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA –  

w stosunku do osób podejrzanych o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem. Ponadto jest utrzymywany  

stały kontakt z właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Jednocześnie w miejscach 

detencji wprowadzono codzienną dezynfekcję części wspólnych obiektu. Cudzoziemcom, funkcjonariuszom  

Straży Granicznej, pracownikom i personelowi medycznemu, a także personelowi sprzątającemu zapewniono 

odpowiednie preparaty dezynfekcyjne oraz środki higieniczne, w tym maseczki ochronne i rękawiczki. 

Wymaga podkreślenia, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju, działania wymienionych służb 

podlegają stałej modyfikacji.  

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z up. Bartosz Grodecki  

Podsekretarz Stanu 

    /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 

Otrzymuje do wiadomości:  
Ministerstwo Sprawiedliwości - dotyczy pisma o sygn. DWOiP-II.053.2.2020 


