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Sprawdzenie osoby oraz kontrola pomieszczeń dla osób zatrzymanych należą do bardzo ważnych  
czynności z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno osób osadzonych, jak i policjantów peł-
niących służbę w pomieszczeniu. Dane statystyczne opracowane przez Wydział Konwojowy Biura 

Prewencji KGP zawarte w Informacjach dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych gar-
nizonach, do których doszło podczas realizacji konwojów i doprowadzeń oraz pełnienia służby w poli-
cyjnych miejscach prawnej izolacji wykazują, że najczęściej przyczyną wydarzeń nadzwyczajnych jest 
niedokładne sprawdzenie osoby przy jej przyjęciu, wydaniu i przekazaniu oraz w innych okolicznościach 
związanych m.in. z opuszczeniem pokoju, przeniesieniem do innego pokoju, skorzystaniem z toalety. 
Drugim czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest kontrola pomieszczeń pod względem tech-
nicznym: sprawdzenie okien, krat, urządzeń technicznych oraz stanu wyposażenia, czy nie zawierają 
cech wskazujących na dokonanie zamachu czy też podjęcia próby ucieczki.
Autorka ma nadzieję, że ta publikacja uświadomi zarówno policjantom odbywającym szkolenie zawodo-
we podstawowe, jak i uczestniczącym w kursach specjalistycznych rolę i znaczenie tych jakże ważnych 
czynności w trakcie pełnienia służby w PDOZ, jakimi są sprawdzenie osoby oraz kontrola pomieszczeń.

Przedmowa
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Służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych regulują następujące akty prawne: 
1) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń prze-

znaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, 
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych po-
mieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, 
pokoi i izb (Dz. U. poz. 638, z późn. zm.);

3) zarządzenie nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przej-
ściowym (Dz. Urz. KGP poz. 30, z późn. zm.);

4) zarządzenie nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczaso-
wym pomieszczeniu przejściowym (Dz. Urz. KGP poz. 31, z późn. zm.);

5) zarządzenie 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 wytrzeź-
wienia (Dz. Urz. KGP poz. 42, z późn. zm.).

Podstawy Prawne 
funkcjonowania Pdoz1
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Dyżurny zmiany, policjant pełniący służbę w pomieszczeniu, jest zobowiązany sprawdzić osobę zatrzy-
maną, doprowadzoną w celu wytrzeźwienia, skazaną lub tymczasowo aresztowaną przed jej przyjęciem 
do pomieszczenia. Do sprawdzenia, o którym mowa, można wykorzystać środki techniczne. Sprawdze-
nie polega na stwierdzeniu, czy osoba umieszczona w pomieszczeniu ma przedmioty, których posia-
danie w pomieszczeniu jest zabronione, i odebraniu tych przedmiotów w przypadku ich ujawnienia. 
Sprawdzenia powinien dokonać w miarę możliwości policjant tej samej płci co osoba, wobec której 
czynność ta jest przeprowadzana. Sprawdzenie osoby należy odnotować w książce przebiegu służby,  
a nazwę lub rodzaj ujawnionych przedmiotów wpisać z oznaczeniem ich cech indywidualnych do kwitu 
depozytowego. W przypadku ujawnienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie należy 
niezwłocznie powiadomić kierownika jednostki lub wyznaczonego przez niego policjanta albo dyżurne-
go jednostki, który sprawuje nadzór nad pełnieniem służby w pomieszczeniu, w celu uzgodnienia przez 
niego dalszego sposobu postępowania z tymi przedmiotami z kierownikiem komórki lub jednostki or-
ganizacyjnej Policji lub uprawnionego podmiotu, do dyspozycji którego pozostaje osoba umieszczona 
w pomieszczeniu1.
Policjant przyjmujący osobę do pomieszczenia jest zobowiązany w szczególności:
1) sprawdzić zgodność danych osobowych osoby przyjmowanej z danymi zawartymi w dokumentach, 

stanowiących podstawę jej przyjęcia;
2) przeprowadzić rozmowę z:

a) wykonującym doprowadzenie lub konwój na temat zachowania osoby przyjmowanej podczas 
jej zatrzymania, doprowadzenia lub konwoju w celu ustalenia, czy nie wymaga szczególnego 
nadzoru,

b) osobą przyjmowaną w celu uzyskania dodatkowych informacji co do jej stanu zdrowia oraz ewen-
tualnej potrzeby przeprowadzenia badań lekarskich;

3) wezwać osobę przyjmowaną do wydania przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest 
zabronione, a następnie sprawdzić, czy nie posiada ona takich przedmiotów;

4) przyjąć depozyt w obecności wykonującego doprowadzenie lub konwój i wypełnić kwit depozytowy;
5) przedłożyć kwit depozytowy do podpisu osobie przyjmowanej oraz wykonującemu doprowadzenie 

lub konwój;
6) umieścić depozyt w worku lub kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przyjmowanej oraz 

numerem kwitu depozytowego, a następnie złożyć depozyt w magazynie depozytowym;

1 Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywa-
nia zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP  
poz. 42, z późn. zm.), § 21.

sPrawdzenie osoby  
przed jej przyjęciem do pdoz2
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7) udokumentować przyjęcie osoby do pomieszczenia w książce ewidencji osób i w książce przebiegu 
służby2.

Osoba przyjmowana do pomieszczenia przekazuje do depozytu: 
a) środki płatnicze i przedmioty wartościowe, w szczególności obrączkę, sygnet, pierścionek i zegarek, 
b) dokumenty tożsamości, środki łączności oraz urządzenia techniczne służące do rejestrowania i od-

twarzania informacji, 
c) przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu,  

w szczególności przedmioty posiadające ostre krawędzie lub zakończenie, środki służące do obez-
władniania, dopuszczone do obrotu produkty lecznicze oraz alkohol, a także sznurowadła, pasek, 
szalik oraz zapałki i zapalniczkę, inne przedmioty, których wymiary lub ilość naruszają ustalony po-
rządek bądź bezpieczeństwo pobytu w pomieszczeniu. 

Przedmioty, o których mowa powyżej, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depo-
zytowego. Kwit depozytowy podpisuje osoba przyjmowana do pomieszczenia oraz policjant, który zde-
ponował przedmioty w nim wyszczególnione3.
Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu pobytu w PDOZ4: „osobę przyjmowaną do pomieszczenia oraz  
w nim umieszczoną poddaje się szczegółowemu sprawdzeniu w celu odebrania rzeczy, o których mowa  
w ust. 1 pkt 2. Sprawdzenia tej osoby oraz odzieży na niej w warunkach zapewniających poszanowanie 
jej intymności dokonuje w miarę możliwości policjant tej samej płci”. Użyte w regulaminie sformułowa-
nie odzieży na niej wskazuje, że funkcjonariusz Policji jest uprawniony do dokonywania czynności bez 
pozostawienia zatrzymanego w samej bieliźnie. Praktyka stosowana w wizytowanych PDOZ wykracza 
jednak poza ramy tej czynności.
Przedstawiciele KMP (Krajowego Mechanizmu Prewencji) rekomendują więc odstąpienie od 
sprawdzenia polegającego na pozostawieniu zatrzymanego w samej bieliźnie. Za niedopuszczalne 
należy także uznać dokonywanie szczegółowego sprawdzenia osoby zatrzymanej w monitorowanym 
pomieszczeniu. W ocenie wizytujących narusza to godność osoby zatrzymanej i praktyka ta powinna 
zostać jak najszybciej wyeliminowana. Warto też odnieść się do podstawy prawnej omawianej czyn-
ności, która – jak wskazano wyżej – dopuszcza sprawdzenie osoby oraz odzieży na niej „w warunkach 
zapewniających poszanowanie jej intymności” (z § 5 ust. 2 Regulaminu pobytu w PDOZ). Z uwagi na 
powyższe przedstawiciele KMP zalecają dokonywanie sprawdzenia osoby zatrzymanej w warun-
kach zapewniających poszanowanie jej intymności. Przedstawiciele KMP dostrzegają również pro-
blem systemowy braku regulacji ustawowych dotyczących tego, jaki może być zakres tzw. szczegóło-
wego sprawdzenia osoby zatrzymanej. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w dniu 29 sierpnia 2014 r. 
do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 17/14) w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) wielu przepisów dających 
służbom (Policji, Żandarmerii Wojskowej itd.) możliwość dokonywania przeszukania czy też kontroli 
osobistych bez zdefiniowania tych czynności (określenia sposobu ich wykonania) i umożliwienia ich za-
skarżenia. Problem ten stał się również przedmiotem wystąpienia generalnego Zastępcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich skierowanego w dniu 22 grudnia 2014 r. do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich Policja powinna być uprawniona do wykonywania 
szczegółowych kontroli/sprawdzenia celem odebrania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. Nie 

2 Tamże, § 16.
3 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, tym-
czasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, 
pokojach i izbach oraz sposobu postępowania zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb – dalej: regulamin 
(Dz. U. poz. 638, z późn. zm.).

4 Tamże.

2Sprawdzenie osoby przed przyjęciem jej do pdoz
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może się to jednak odbywać bez właściwej, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, podstawy 
prawnej. Należy wskazać, iż w odpowiedzi z dnia 2 kwietnia 2015 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych podzielił pogląd RPO, wskazując, iż czynność sprawdzenia szczegółowego powin-
na być uregulowana w ustawie. Powyższa kwestia w dalszym ciągu jest monitorowana przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich5.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) w art. 15 w ust. 1 dodany został m.in. pkt 9b dotyczący znalezienia 
i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości może spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa przeprowadzonych czynności osób: 
 ‒ doprowadzanych przez Policję na polecenie lub zarządzenie uprawnionego organu lub w związku  

z realizacją czynności określonych przepisami prawa lub osób w stanie nietrzeźwości doprowa-
dzanych przez Policję w celu wytrzeźwienia do siedziby jednostki organizacyjnej Policji lub innego 
miejsca określonego przepisami prawa lub wskazanego przez uprawniony organ, na polecenie lub 
zarządzenie którego dokonuje się doprowadzenia, w tym osób doprowadzanych umieszczonych  
w jednostkach organizacyjnych Policji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeźwienia, 

 ‒ zatrzymywanych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–3, osób zatrzymanych, przyjmowanych 
do jednostek organizacyjnych Policji do pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
 w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych lub policyj-
nych izb dziecka lub umieszczanych w tych pomieszczeniach, 

 ‒ pozbawionych wolności, w tym przebywających w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakła-
dach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka lub innych ośrodkach 
dla nieletnich, a także osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych przekazywanych na pod-
stawie umów międzynarodowych, podczas wykonywania w stosunku do tych osób przez Policję, na 
polecenie sądu lub prokuratora, czynności polegających na przemieszczaniu tych osób w związku  
z wykonywaniem czynności procesowych lub innych czynności określonych przez sąd lub prokuratora.

Sprawdzenie prewencyjne, o którym mowa w artykule 15g ustawy o Policji, polega na manualnym 
sprawdzeniu osoby, zawartości jej odzieży oraz przedmiotów znajdujących się na jej ciele lub przez nią 
posiadanych, sprawdzeniu za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów 
i urządzeń niebezpiecznych lub których posiadanie jest zabronione, w szczególności broni, materia-
łów wybuchowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, sprawdzeniu 
biochemicznym, lub z wykorzystaniem psa służbowego w zakresie niezbędnym do realizacji celu po-
dejmowanych czynności w danych okolicznościach oraz w sposób możliwie najmniej naruszający dobra 
osobiste osoby, wobec której czynności są wykonywane. 
W stosunku do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. a, osób doprowadzonych w związku 
z realizacją czynności określonych przepisami prawa lub osób doprowadzanych przez Policję w celu 
wytrzeźwienia, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. b tiret pierwsze, zaistniały przesłanki, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, dokonuje się kontroli osobistej na zasadach i w sposób określony 
w art. 15d. 
W stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzanych lub konwojowanych, sprawdzenie prewencyjne,  
o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9, może polegać również na: 
1) żądaniu zdjęcia przez osobę odzieży i obuwia, 
2) zdjęciu osobie odzieży i obuwia w przypadku niewykonania żądania, o którym mowa w pkt 1, 

5 Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub do-
prowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju w roku 2016, Warszawa 2016, 
s. 6–7.
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3) dokonaniu oględzin ciała tych osób oraz sprawdzeniu zdjętej odzieży i obuwia, w tym z wykorzysta-
niem środków, o których mowa w ust. 1, 

4) żądaniu wydania oraz oddania do depozytu lub w celu zajęcia lub zabezpieczenia: 
a) środków płatniczych i przedmiotów wartościowych, dokumentów tożsamości, środków łączności 

oraz urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji, 
b) przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa osoby pod-

danej sprawdzeniu prewencyjnemu lub innych osób albo bezpieczeństwa przeprowadzanych 
czynności, w tym broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia lub przedmiotów mogących stanowić dowód w postępowaniu pro-
wadzonym w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, lub podlegających 
przepadkowi,

c) przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa osoby znajdują-
cej się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w po-
koju przejściowym, w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym lub w policyjnej izbie dziecka, 
w szczególności przedmiotów posiadających ostre krawędzie lub zakończenie, środków służących 
do obezwładniania, dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, produktów zawierających 
alkohol, sznurowadeł, pasków, szalików, zapałek, zapalniczek lub innych przedmiotów, których 
wymiary lub ilość naruszają ustalony porządek bądź bezpieczeństwo pobytu w pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokoju przejściowym,  
w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym lub w policyjnej izbie dziecka,

5) odebraniu przedmiotów, o których mowa w pkt 4, oraz ich przyjęciu do depozytu, zabezpieczeniu 
lub zajęciu – w szczególności gdy czynności te przeprowadza się w przypadku zatrzymywania 
osoby zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2–3, umieszczania osoby w jednostce organizacyjnej Policji  
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokoju 
przejściowym, w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym lub w policyjnej izbie dziecka, przej-
mowania osoby w związku z wykonywanymi czynnościami przez Policję, a także po zakończeniu 
widzenia lub innej czynności związanej z kontaktem osoby zatrzymanej, konwojowanej lub dopro-
wadzonej z innymi osobami lub po każdorazowej utracie kontaktu wzrokowego z osobą konwojo-
waną lub doprowadzaną. 

Czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, wykonuje się w sposób umożliwiający osobie pozostawie-
nie części odzieży na ciele, a po sprawdzeniu zdjętej odzieży – jej włożenie przed zdjęciem pozostałej 
niesprawdzonej części odzieży oraz w warunkach zapewniających poszanowanie jej intymności. 
Do sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9, przepisy art. 15d ust. 5, 6 i 14 
stosuje się odpowiednio. 
W przypadku gdy w toku sprawdzenia prewencyjnego osób zatrzymanych, doprowadzonych lub kon-
wojowanych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. b, ujawniono broń lub przedmioty, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, sprawdzenie to traktuje się jako kontrolę osobistą oraz stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 15d.
Osobie, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. b: 
1) umieszczonej w jednostce organizacyjnej Policji w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub do-

prowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokoju przejściowym, w tymczasowym pomieszczeniu przej-
ściowym lub w policyjnej izbie dziecka, która ukończyła 18 lat i upoważniła pisemnie wskazaną przez 
siebie osobę do odbioru przedmiotów w miejscu ich zdeponowania, umożliwia się rozporządzanie 
przekazanymi do depozytu przedmiotami, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a i c, z wyjątkiem 
przekazania tych przedmiotów osobie zatrzymanej, osobie konwojowanej lub doprowadzanej oraz  
korzystania z tych przedmiotów i ich posiadana przez te osoby, a także z wyjątkiem przedmiotów, 
które zostały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpieczenia bądź egzekucji administracyjnej; 

2Sprawdzenie osoby przed przyjęciem jej do pdoz
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2) zwalnianej z pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia  
z pokoju przejściowego, z tymczasowego pomieszczenia przejściowego lub z policyjnej izby dziecka 
wydaje się przedmioty przyjęte do depozytu, z wyjątkiem przedmiotów, które zostały zatrzymane lub 
zajęte w drodze zabezpieczenia, podlegających przepadkowi bądź egzekucji administracyjnej. 

W przypadku zwalniania osoby z pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, z pokoju przejściowego, z tymczasowego pomieszczenia przejściowego lub z policyjnej 
izby dziecka w celu jej przekazania do wykonania czynności procesowych lub innych czynności okre-
ślonych przez sąd lub prokuratora, środki, dokumenty tożsamości, urządzenia techniczne i przedmioty,  
o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a i c, z wyjątkiem sznurowadeł, paska i szalika, przejmuje na czas do-
prowadzenia lub konwoju policjant realizujący doprowadzenie lub konwój6.
18 lipca 2019 r. ogłoszone zostały zmiany do rozporządzenia MSW 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 zapisami obrazu z tych po-
mieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638, z późn. zm.). Przedmiotowe rozporządzenie zmieniające, które 
zaczęło obowiązywać od sierpnia 2019 r., uwzględnia czynność „sprawdzenia prewencyjnego”, jakiej 
poddana jest osoba przyjmowana do pomieszczenia i w niej umieszczana7.

6 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 
7 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządze-

nie 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 zapisami obrazu z tych pomieszczeń, 
pokoi i izb (Dz. U. z 2019 r. poz. 1341).
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Policjant wydający osobę zatrzymaną jest zobowiązany w szczególności:
1) zażądać od przejmującego osobę zatrzymaną okazania legitymacji służbowej i sprawdzić zgodność 

danych w niej zawartych z danymi zawartymi w nakazie wydania;
2) sprawdzić czy osoba zatrzymana nie posiada przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest 

zabronione;
3) przedłożyć do podpisu osobie przejmującej osobę zatrzymaną nakaz wydania osoby zatrzymanej;
4) odnotować w książce przebiegu służby i w książce ewidencji osób wydanie osoby zatrzymanej oraz 

jej powrót, a w nakazie wydania osoby zatrzymanej odnotować datę i godzinę powrotu tej osoby do 
pokoju lub pomieszczenia.

Policjant przekazujący osobę zatrzymaną, tymczasowo aresztowaną lub skazaną jest zobowiązany  
w szczególności:
1) zażądać od przejmującego osobę zatrzymaną okazania legitymacji służbowej i sprawdzić zgodność 

danych w niej zawartych z danymi zawartymi w nakazie przekazania osoby zatrzymanej, a od przej-
mującego osobę tymczasowo aresztowaną lub skazaną – zażądać legitymacji służbowej i innych 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do przejęcia tej osoby;

2) sprawdzić, czy osoba zatrzymana, tymczasowo aresztowana lub skazana nie posiada przedmiotów, 
których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione;

3) przekazać za pokwitowaniem depozyt oraz:
a) zwrócić osobie zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub skazanej przedmioty, których użycie 

nie stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka,
b) przekazać przejmującemu dokumenty tożsamości, środki płatnicze, przedmioty wartościowe, 

środki łączności oraz przedmioty, których użycie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 
człowieka podczas doprowadzenia lub konwoju;

4) odnotować w kwicie depozytowym odmowę potwierdzenia odbioru depozytu przez osobę zatrzy-
maną, tymczasowo aresztowaną lub skazaną, a następnie przedłożyć kwit depozytowy do podpi-
su przejmującemu osobę zatrzymaną, tymczasowo aresztowaną lub skazaną w celu potwierdzenia 
zwrotu depozytu;

5) odnotować w książce przebiegu służby i w książce ewidencji osób przekazanie osoby zatrzymanej, 
tymczasowo aresztowanej lub skazanej.

Policjant zwalniający osobę zatrzymaną jest zobowiązany w szczególności:
1) sprawdzić, czy nie posiada ona przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione;
2) zwrócić osobie zatrzymanej za pokwitowaniem depozyt oraz przedłożyć jej do podpisu kwit depozytowy;
3) odnotować w kwicie depozytowym odmowę potwierdzenia odbioru depozytu przez osobę zatrzy-

maną, a następnie w celu potwierdzenia zwrotu depozytu przedłożyć kwit depozytowy do podpisu 
osobie, w obecności której nastąpiła odmowa;

4) odnotować zwolnienie osoby zatrzymanej w książce przebiegu służby, podając przyczynę zwolnienia, 
oraz w książce ewidencji osób, podając datę i godzinę zwolnienia8.

8 Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r., § 17–19.

Sprawdzenie oSoby w związku  
z jej wydaniem, przekazaniem  

lub zwolnieniem z Pdoz3
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Dyżurny zmiany, policjant pełniący służbę w pomieszczeniu, jest zobowiązany sprawdzić osobę zatrzy-
maną, doprowadzoną w celu wytrzeźwienia, skazaną lub tymczasowo aresztowaną również w innych 
okolicznościach, m.in. po opuszczeniu przez nią pokoju i po powrocie do niego, przed przeniesieniem 
jej do innego pokoju, w przypadku zaginięcia elementu wyposażenia pomieszczenia oraz w innych  
sytuacjach uzasadnionych okolicznościami oraz względami bezpieczeństwa9.
Wejścia i wyjścia pomieszczeń i oddziałów oraz drzwi do pokoi powinny być zamknięte na klucz,  
a otwierane tylko w razie uzasadnionej potrzeby, na czas niezbędny do wykonania zadań służbowych. 
W tym samym czasie nie otwiera się więcej niż jednych drzwi.
Każdorazowo przed otworzeniem drzwi pokoju, w którym przebywa osoba umieszczona w pomieszcze-
niu, policjant jest zobowiązany sprawdzić przez wizjer jej zachowanie.
W pokoju, w którym przebywa osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub zatrzymana w związku 
z popełnieniem lub podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa 
ze szczególnym okrucieństwem, przestępstwa z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, 
przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, przestępstwa  
o charakterze terrorystycznym, lub osoba, która przejawia agresję wobec otoczenia, zdradza zamiar 
dokonania zamachu na zdrowie lub życie człowieka lub zamiar ucieczki, może znajdować się w stanie 
apatii (zwana dalej „osobą wymagającą szczególnego nadzoru”), otworzenie drzwi wraz ze zwolnieniem 
łańcucha zabezpieczającego następuje w obecności innego policjanta, po uprzednim powiadomieniu 
dyżurnego zmiany lub dyżurnego jednostki.
Dyżurny jednostki lub policjant wyznaczony przez kierownika jednostki przechowuje klucze do zam-
ków drzwi i krat, wejść do pomieszczenia i wyjść z niego oraz otwiera i zamyka drzwi i kraty zgodnie  
z umownymi sygnałami, przekazywanymi przez policjantów pełniących służbę w pomieszczeniu. Klucze 
w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje więcej niż jeden oddział, mogą być przechowywane w pokoju 
dyżurnego zmiany, pod warunkiem że jego pokój oddzielony jest stalową kratą od pokoi osób umiesz-
czonych w pomieszczeniu.
Zabrania się przekazywania kluczy osobom nieuprawnionym, pozostawiania ich bez nadzoru lub  
w zamkach drzwi lub krat. Policjant pełniący służbę na oddziale jest zobowiązany kontrolować zachowa-
nie osób umieszczonych w pomieszczeniu na bieżąco, przez wizjer drzwi pokoju. 
Decyzje o objęciu z innych przyczyn szczególnym nadzorem osoby umieszczonej w pomieszczeniu 
może podjąć policjant pełniący służbę w pomieszczeniu, dyżurny zmiany, dyżurny jednostki, kierownik 
komórki organizacyjnej Policji, do którego dyspozycji osoba pozostaje, kierownik jednostki lub policjant 
przez niego wyznaczony. Objęcie szczególnym nadzorem odnotowuje się w książce ewidencji osób 

9 Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r., § 21.

sPrawdzenie osoby w innych 
okolicznościach uzaSadnionych 

względami bezpieczeńStwa4
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umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
zwanej dalej „książką ewidencji osób”. W książce przebiegu służby odnotowuje się przyczynę objęcia 
osoby szczególnym nadzorem oraz stopień, imię i nazwisko policjanta, który podjął decyzję o objęciu 
szczególnym nadzorem. Kontrole oraz zachowanie osób umieszczonych w pomieszczeniu odnotowuje 
się w książce przebiegu służby.
Policjant pełniący służbę w pomieszczeniu może umożliwić przebywanie poza pokojem osoby umiesz-
czonej w pomieszczeniu jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz gdy poza pokojami nie przebywa 
inna taka osoba. W trakcie przebywania osoby poza pokojem policjant jest obowiązany zapewnić stały 
jej nadzór.
Policjant pełniący służbę w pomieszczeniu może umożliwić przebywanie poza pokojem więcej niż jed-
nej osoby umieszczonej w pomieszczeniu, jeżeli zapewniony jest indywidualny nadzór nad każdą osobą 
przebywającą poza pokojem. Przebywanie poza pokojem osoby umieszczonej w pomieszczeniu odno-
towuje się w książce przebiegu służby10.
W godzinach od 22.00 do 6.00 otworzenie drzwi wraz ze zwolnieniem łańcucha zabezpieczającego na-
stępuje w obecności innego policjanta, po uprzednim powiadomieniu dyżurnego zmiany lub dyżurnego 
jednostki.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia osoby przebywającej w pokoju oraz pod warunkiem 
uprzedniego uruchomienia instalacji alarmowej do otworzenia drzwi tego pokoju wraz ze zwolnieniem 
łańcucha zabezpieczającego nie wymaga się obecności innego policjanta oraz uprzedniego powiado-
mienia dyżurnego zmiany lub dyżurnego jednostki.
Kontrola zachowania osób umieszczonych w pomieszczeniu przez wizjer drzwi pokoju odbywa się nie 
rzadziej niż co 30 minut, a w stosunku do osoby wymagającej szczególnego nadzoru – nie rzadziej niż 
co 15 minut. W przypadku gdy do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób umieszczonych w pokoju 
wykorzystywane są działające w systemie całodobowym urządzenia monitorujące, służące do obserwo-
wania i rejestrowania obrazu, kontrola zachowania osób umieszczonych w pomieszczeniu przez wizjer 
drzwi pokoju odbywa się nie rzadziej niż co 60 minut, a w stosunku do osoby wymagającej szczególne-
go nadzoru – nie rzadziej niż co 30 minut.
W przypadku sprawdzenia funkcji życiowych, takich jak tętno i oddech, osoby w stanie nietrzeźwości 
niedającej wyraźnych oznak życia policjant pełniący służbę w pomieszczeniu wykonuje tę czynność na 
bieżąco, nie rzadziej niż co 60 minut. W godzinach od 22.00 do 06.00 otworzenie drzwi wraz ze zwol-
nieniem łańcucha zabezpieczającego następuje po uprzednim powiadomieniu dyżurnego zmiany lub 
dyżurnego jednostki11.

10 Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r., § 10–13.
11 Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie  

w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych  
w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP poz. 33, z późn. zm.), § 10–12.

4Sprawdzenie osoby w innych okolicznościach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa
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Z praktyki wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych miejscach prawnej 
izolacji wynika, że zdarzają się przypadki ukrywania przez osoby umieszczane w PDOZ niebezpiecz-
nych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, zarówno ich samych, 
jak też innych osób. Przedmioty te są ukrywane zarówno w odzieży, jak też na ciele, w tym również  
w miejscach intymnych. Sprawdzenie osoby ręcznym detektorem metali nie zawsze przynosi oczekiwa-
ny rezultat, ponieważ małe, często wykonane ze stopów różnych metali elementy nie są sygnalizowane 
przez urządzenie.
Dokonana w tym zakresie analiza pozwoliła na przygotowanie poniższego zestawienia ze wskazaniem 
miejsc i rodzajów ujawnionych przedmiotów:

I. PRZEDMIOTY UKRYTE W MIEJSCACH INTYMNYCH:
1) w odbycie:

-	 opakowany nożyk wymienny do cięcia papieru,
-	 telefon komórkowy,
-	 zapalniczka,
-	 szklana rurka z suszem roślinnym,
-	 substancje psychotropowe zamknięte w woreczkach strunowych;

2) w pochwie:
-	 tabletki psychotropowe,
-	 żyletka,
-	 woreczek foliowy dodatkowo umieszczony w jednorazowej rękawiczce lateksowej;

3) pod męskim przyrodzeniem:
-	 zapalniczka,
-	 mała szklana buteleczka z alkoholem;

4) wkład od długopisu ukryty w penisie;
5) scyzoryk ukryty pomiędzy pośladkami;
6) ostrze żyletki ukryte pomiędzy pośladkami;
7) zapalniczka ukryta pod piersią kobiety.

II. PRZEDMIOTY UKRYTE W INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA:
1) przedmioty ukryte w ustach:

-	 skalpel chirurgiczny,
-	 fragment ostrza jednorazowej maszynki do golenia,
-	 drut,

wykaz miejSc i rodzajów  
ujawnionych przedmiotów  

Przy osobach umieszczanych w Pdoz5
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-	 kawałek żyletki w uzębieniu,
-	 woreczek strunowy z zawartością suszu pod językiem;

2) substancje odurzające ukryte pod fałdą brzuszną u osoby otyłej;
3) spinacz biurowy ukryty we włosach kobiety;
4) metalowy drut, którym owinięta była klatka piersiowa oraz genitalia;
5) połowa żyletki przyklejona do nieogolonej pachy;
6) woreczek foliowy z zawartością białego proszku ukryty pod pachą;
7) blister tabletek przyklejony do wewnętrznej strony stopy;
8) papierek z zawartością białego proszku ukryty między palcami stopy.

III. PRZEDMIOTY UKRYTE W BIELIŹNIE:
1) w majtkach:

-	 scyzoryk,
-	 mała waga elektroniczna,
-	 telefon komórkowy ukryty w miejscu męskiego przyrodzenia,
-	 woreczek strunowy z zawartością ukryty w okolicach męskiego przyrodzenia,
-	 narkotyki znajdujące się w torebce przymocowanej do wewnętrznej strony slipów;

2) pod gumką majtek:
-	 ostrze maszynki od maszynki jednorazowej,
-	 metalowe szpilki,
-	 składany nóż;

3) folia aluminiowa z zawartością białych kryształków;
4) klucz ukryty przez kobietę w bieliźnie od strony waginy;
5) nożyk ukryty przez kobietę w podpasce;
6) żyletka ukryta w staniku.

IV. PRZEDMIOTY UKRYTE W ODZIEŻY:
1) połowa żyletki ukryta w skórzanym pasku;
2) połowa żyletki ukryta w języku buta;
3) żyletka ukryta wewnątrz czapki z daszkiem;
4) strzykawka ukryta w skarpetce;
5) zapalniczka ukryta w skarpetce;
6) skalpel chirurgiczny ukryty w kieszeni spodni znajdującej się wewnątrz drugiej kieszeni;
7) nóż ukryty pod ubraniem w spodniach na wysokości paska;
8) przedmioty ukryte w odzieży wierzchniej:

-	 gwóźdź ciesielski,
-	 nóż myśliwski;

9) przedmioty ukryte w specjalnych zaszewkach wykonanych w różnych częściach garderoby:
-	 pilniki,
-	 obcinaki do paznokci, zapalniczki12.

Kwestia sprawdzenia osoby w PDOZ jest w ciągłym zainteresowaniu instytucji stojących na straży 
praw człowieka, m.in. przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji. Rzecznik Praw Obywatelskich  

12 Informacja dotycząca przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, ujawnionych podczas 
czynności sprawdzenia osób konwojowanych i doprowadzanych oraz umieszczanych w policyjnych miejscach praw-
nej izolacji, Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, luty 2017.

5wykaz miejsc i rodzajów ujawnionych przedmiotów  
przy osobach umieszczanych w pdoz



A. Twardo

18

sprawDZanie osób oraZ kontrola pomiesZcZeń 
Dla osób ZatrZymanych 

w swoich wystąpieniach podziela konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno osobom za-
trzymanym, jak i funkcjonariuszom Policji, niemniej jednak w jego ocenie tak daleko idąca ingerencja 
w prawo do prywatności nie może odbywać się bez właściwych w świetle Konstytucji RP regulacji 
prawnych.
Policja podjęła już działania zmierzające do uregulowania przedmiotowej kwestii na poziomie usta-
wowym, wyrazem tego jest podpisanie w dniu 20 grudnia 2018 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, która 
została opublikowana w dniu 21 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 2399). Policjanci w ramach realizowanych 
czynności służbowych od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o Policji mają prawo dokonywania 
sprawdzenia prewencyjnego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o Policji w celu: (…..) 
b) znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości może spowodo-
wać zagrożenie życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa przeprowadzonych czynności osób: 
(…)
 ‒ zatrzymanych w przypadkach określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2–3 ustawy o Policji, osób zatrzyma-

nych, przyjmowanych do jednostek organizacyjnych Policji do pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przej-
ściowych lub policyjnych izb dziecka lub umieszczanych w tych pomieszczeniach (….). 

W art. 15g ustawy o Policji opisany został sposób dokonywania sprawdzenia prewencyjnego.
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Policjant pełniący służbę w pomieszczeniu lub pracownik zobowiązany jest do przeglądu wyposażenia 
pomieszczenia oraz poprawności działania znajdujących się w nim urządzeń, w tym urządzeń wpływa-
jących na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu. Przegląd przeprowadza się 
podczas każdej zmiany służby oraz w innych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. 
Przegląd polega na sprawdzeniu stanu siatek, krat, okien, drzwi, podłóg, ścian, sufitów, oświetlenia, 
instalacji przyzywowej lub alarmowej i pozostałego wyposażenia pomieszczenia w celu stwierdzenia, 
czy nie noszą one oznak uszkodzeń lub zmian wskazujących na przygotowywanie ucieczki lub zama-
chu.  W przypadku ujawnienia uszkodzeń lub zmian, o których mowa wyżej, policjant pełniący służbę 
w pomieszczeniu lub pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika jednostki lub 
wyznaczonego przez niego policjanta albo dyżurnego jednostki w celu wyłączenia z użytkowania tej 
części pomieszczenia, w której ujawniono uszkodzenia lub zmiany, do czasu ich usunięcia. W przy-
padku zaginięcia przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczenia policjant pełniący służbę  
w pomieszczeniu zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia osób w nim umieszczonych, prze-
prowadzenia szczegółowego przeglądu pomieszczenia oraz przedsięwzięcia czynności mających na 
celu odnalezienie zaginionych przedmiotów. Jeżeli w pokoju przebywa osoba skazana, tymczasowo 
aresztowana, zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia, przegląd, o którym mowa, przepro-
wadza policjant. Wykonanie ww. czynności należy odnotować w książce przebiegu służby13.

13 Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r., § 22.

kontrola  
pomieSzczeń w pdoz6
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