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Pan 
Grzegorz Schetyna 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
WARSZAWA 

Szanowny Panie Premierze 

Uprzejmie dziękuję za odpowiedź z dnia 7 stycznia br. (1. dz. BMP-079-
10324/07/JD) w sprawie pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek 
organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia. 

W piśmie tym Pan Minister podkreślał, iż niezgodność uregulowań zawartych 
w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu 
doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz 
organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego oraz w § 3 ust. 1 Regulaminu pobytu osób 
umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
zostanie wyeliminowana. Informował Pan również, iż trwają prace końcowe nad 
zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w 
jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych 
pomieszczeniach. 

W swoim piśmie wskazał Pan również na wątpliwość, czy odgórne ustalenie 
wysokości opłaty za pobyt osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia do jednostki 
Policji, nie będzie stanowiło ingerencji w kompetencje komendantów wojewódzkich 
Policji. W moim przekonaniu zróżnicowanie przedmiotowej opłaty jest 
nieuzasadnione i niesprawiedliwe. Nie znajduje ono również odzwierciedlenia w 
standardzie pomieszczeń dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do 
jednostek organizacyjnych Policji w poszczególnych województwach. 
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W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Ministra o informację, czy 
wskazywane powyżej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 marca 2003 r. zostało już znowelizowane, usuwając niezgodności w 
zakresie poddawania badaniom lekarskim osób doprowadzonych do jednostek Policji 
w celu wytrzeźwienia. Ponadto, uprzejmie proszę Pana Ministra o ponowne 
rozważenie zasadności wprowadzenia jednolitej opłaty za pobyt osoby 
doprowadzonej w celu wytrzeźwienia do jednostki organizacyjnej Policji i 
ewentualne podjęcie inicjatywy legislacyjnej dającej podstawę do jej ustalenia przez 
Komendanta Głównego Policji. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


