
Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzy-
manych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia,
zwane dalej „pomieszczeniem”, powinno byç zlokalizo-
wane na kondygnacji parterowej lub wy˝szej budynku.

2. Pomieszczenie mo˝e byç usytuowane w sutere-
nie, po dopuszczeniu przez organy Paƒstwowej Inspek-
cji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji do u˝ytku, a tak˝e po zapewnieniu w nim:

1) oÊwietlenia naturalnego;

2) izolacji przeciwwilgociowej.

§ 2. 1. W sk∏ad pomieszczenia wchodzà:

1) izba dy˝urna;

2) pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeêwienia;

3) pokój lekarski;

4) pokój, w którym podgrzewa si´ i porcjuje posi∏ki;

5) zmywalnia naczyƒ i sprz´tu;

6) magazyny do przechowywania: rzeczy przekaza-
nych do depozytu, z wyodr´bnionymi miejscami
przeznaczonymi do przechowywania rzeczy osób
chorych zakaênie, poÊcieli czystej oraz brudnej;

7) umywalnie;

8) ust´py.

2. W pomieszczeniu mo˝e byç wydzielona szatnia
dla policjantów pe∏niàcych tam s∏u˝b´.

§ 3. Je˝eli ze wzgl´dów technicznych nie jest mo˝-
liwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów lub maga-
zynów oraz szatni, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3—6
i ust. 2, dopuszcza si´ ich usytuowanie poza pomiesz-
czeniem, lecz w tym samym budynku jednostki organi-
zacyjnej Policji.

§ 4. Wszystkie wejÊcia i wyjÊcia z pomieszczenia
powinny mieç stalowà krat´ oraz drzwi o wzmocnionej
konstrukcji z atestowanymi zamkami.

§ 5. Pomieszczenie oraz jego wyposa˝enie powin-
no spe∏niaç nast´pujàce warunki:

1) tynki powinny byç wykonane z zaprawy cemento-
wo-wapiennej oraz malowane farbà klejowà lub
emulsyjnà, a od pod∏ogi do wysokoÊci 1,5 m malo-
wane farbà olejnà;

2) punkty Êwietlne powinny byç umieszczone na sufi-
cie, a gniazda wtykowe zainstalowane w niezb´d-
nych miejscach.

§ 6. 1. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeêwienia oraz ich wyposa˝enie
powinny spe∏niaç nast´pujàce warunki:

1) zapewniaç powierzchni´ pokoju przypadajàcà na
jednà osob´ w rozmiarze nie mniejszym ni˝ 3 m2;

2) mieç Êciany wewn´trzne i zewn´trzne wykonane
z ceg∏y pe∏nej na zaprawie cementowej, o gruboÊci
co najmniej 1,5 ceg∏y, lub z innych materia∏ów
o nie mniejszej wytrzyma∏oÊci;

3) mieç pod∏og´ trwa∏à i zmywalnà;

4) mieç okna uchylne w gruboÊci Êciany muru o po-
wierzchni w stosunku do powierzchni pod∏ogi nie
mniejszej ni˝ 1:8, z zainstalowanà na zewnàtrz kra-
tà z pr´tów lub p∏askowników, a od wewnàtrz siat-
kà stalowà;

5) byç wyposa˝one w punkty Êwietlne zapewniajàce
oÊwietlenie odpowiednie do czytania i pisania, zabez-
pieczone siatkà stalowà lub niet∏ukàcym si´ szk∏em;

6) mieç ogrzewanie zapewniajàce temperatur´ wed∏ug
norm okreÊlonych dla pomieszczeƒ mieszkalnych;

7) mieç wentylacj´ grawitacyjnà lub mechanicznà,
zapewniajàcà pó∏torakrotnà wymian´ powietrza
w ciàgu godziny, z otworem wentylacyjnym zabez-
pieczonym siatkà stalowà;

8) byç wyposa˝one w prycze jednoosobowe oraz sto-
∏y i taborety drewniane bez ostrych kraw´dzi, przy-
mocowane do pod∏ogi lub Êciany;

9) mieç zainstalowane przyciski do wzywania obs∏u-
gi pomieszczenia pod bezpiecznym napi´ciem
elektrycznym;

10) mieç drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasu-
wami i atestowanym zamkiem oraz ∏aƒcuchem za-
bezpieczajàcym, otwierane na zewnàtrz, z wizje-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji
przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia, oraz regulaminu pobytu

w tych pomieszczeniach

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688.



rem sto˝kowym na wysokoÊci 1,5 m, zabezpieczo-
nym od strony pokoju szk∏em hartowanym i z dru-
giej strony ruchomà zas∏onà.

2. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeêwienia mogà byç wyposa˝one
w ust´p przenoÊny lub sta∏y umieszczony w miejscu
zapewniajàcym intymnoÊç.

§ 7. 1. Izba dy˝urna powinna mieç otwieranà drew-
nianà barier´ oraz byç wyposa˝ona w instalacj´ telefo-
nicznà majàcà po∏àczenie wy∏àcznie z dy˝urnym jed-
nostki organizacyjnej Policji.

2. Pokój lekarski powinien byç wyposa˝ony w umy-
walk´ z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody, biurko, krze-
s∏o, wieszak, kozetk´ lekarskà oraz szafk´ na leki i pod-
stawowy sprz´t medyczny do badania i udzielania
pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokój, w którym podgrzewa si´ posi∏ki, powinien
byç wyposa˝ony w odpowiednie urzàdzenie grzewcze,
zlewozmywak dwukomorowy z dop∏ywem ciep∏ej
i zimnej wody oraz w stó∏, szafki kuchenne, lodówk´
i sprz´t sto∏owo-kuchenny.

4. Zmywalnia naczyƒ i sprz´tu powinna byç wypo-
sa˝ona w zlewozmywak dwukomorowy z dop∏ywem
ciep∏ej i zimnej wody oraz w zawór ze z∏àczkà do w´˝a.

5. Umywalnie i ust´py powinny spe∏niaç nast´pu-
jàce warunki:

1) w umywalniach — umywalki z dop∏ywem ciep∏ej
i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie
jak kabina, o której mowa w pkt 3;

2) w ust´pach — umywalka z dop∏ywem ciep∏ej i zim-
nej wody oraz miski ust´powe sp∏ukiwane za po-
mocà automatu ukrytego w Êcianie;

3) miski ust´powe umieszczone w kabinach oddzielo-
nych przegrodami o wysokoÊci 1 m, trwale przy-
twierdzonymi do pod∏ogi i Êciany, z drzwiami
o górnej kraw´dzi 1 m i dolnej 0,3 m nad pod∏ogà;

4) posadzka w umywalniach i ust´pach zmywalna,
nienasiàkliwa i nieÊliska.

6. Ciep∏a woda jest doprowadzana do umywalni,
natrysków oraz ust´pów poprzez mieszacz, który powi-

nien byç zabezpieczony przed dost´pem osób zatrzy-
manych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia.

7. Drzwi do umywalni z natryskiem i ust´pów wy-
posa˝a si´ w matowà szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a lub
w zwyk∏à szyb´ zabezpieczonà obustronnie siatkà sta-
lowà.

8. Na Êcianach korytarzy, obok drzwi ka˝dego poko-
ju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeêwienia, powinny byç zamocowane pó∏ki drew-
niane s∏u˝àce do stawiania naczyƒ z posi∏kami.

§ 8. 1. Pomieszczenie wyposa˝a si´ w instalacj´
alarmowà (dêwi´kowo-Êwietlnà) na wypadek nag∏ej
koniecznoÊci zawiadomienia dy˝urnego jednostki or-
ganizacyjnej Policji o zaistnia∏ym zagro˝eniu bezpie-
czeƒstwa przebywajàcych tam osób.

2. Instalacj´, o której mowa w ust. 1, stanowià:

1) dzwonki alarmowe i punkty Êwietlne w pokoju dy-
˝urnego jednostki lub innym miejscu, z którego sy-
gna∏ alarmowy zostanie niezw∏ocznie odebrany;

2) przyciski dzwonków umieszczone:

a) w izbie dy˝urnej,

b) na Êcianach korytarza przy drzwiach ka˝dego po-
koju dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeêwienia,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju, w którym podgrzewa si´ i porcjuje po-
si∏ki,

e) w umywalniach i ust´pach.

§ 9. Osoba umieszczona w pomieszczeniu jest obo-
wiàzana przestrzegaç regulaminu pobytu w pomiesz-
czeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeêwienia, stanowiàcego za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 21 marca 2003 r. (poz. 547)

REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH

LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEèWIENIA

§ 1. 1. Osob´ zatrzymanà lub doprowadzonà w ce-
lu wytrzeêwienia przyjmowanà do pomieszczenia bez-
zw∏ocznie informuje si´ o przys∏ugujàcych jej prawach
i cià˝àcych na niej obowiàzkach oraz zapoznaje si´ z re-
gulaminem pobytu w pomieszczeniu.

2. Osobie zatrzymanej lub doprowadzonej w celu
wytrzeêwienia nieznajàcej j´zyka polskiego zapewnia
si´ mo˝liwoÊç porozumiewania si´ w sprawach doty-
czàcych pobytu w pomieszczeniu za poÊrednictwem
t∏umacza.



3. Je˝eli kontakt z osobà zatrzymanà lub doprowa-
dzonà w celu wytrzeêwienia przyjmowanà do pomiesz-
czenia jest utrudniony z uwagi na zak∏ócenie Êwiado-
moÊci, czynnoÊci okreÊlone w ust. 1 nale˝y wykonaç po
ustaniu przyczyny odstàpienia od realizacji tego obo-
wiàzku.

§ 2. W pomieszczeniu nie umieszcza si´ matek kar-
miàcych i kobiet w cià˝y od siódmego miesiàca cià˝y.

§ 3. 1. Osob´, o której mowa w § 1 ust. 1, w uzasad-
nionych przypadkach poddaje si´ niezw∏ocznie bada-
niom lekarskim, a tak˝e zabiegom sanitarnym.

2. Badania i zabiegi, o których mowa w ust. 1, prze-
prowadza z zachowaniem wskazaƒ wiedzy lekarskiej
uprawniony pracownik ochrony zdrowia, dokumentu-
jàc ich przebieg i wyniki.

3. Badaƒ lub zabiegów, o których mowa w ust. 1,
nie przeprowadza si´, gdy osoba zatrzymana lub do-
prowadzona w celu wytrzeêwienia przyjmowana do
pomieszczenia by∏a poddana wczeÊniej badaniu lekar-
skiemu oraz zabiegom sanitarnym, a powtórne ich
przeprowadzenie nie jest konieczne.

§ 4. 1. Przy przyj´ciu do pomieszczenia osoba za-
trzymana lub doprowadzona w celu wytrzeêwienia jest
obowiàzana podaç dane osobowe oraz informacje
o miejscu zameldowania, a tak˝e o stanie zdrowia.

2. Osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wy-
trzeêwienia przed przyj´ciem do pomieszczenia jest
obowiàzana przekazaç do depozytu:

1) dokumenty to˝samoÊci, Êrodki p∏atnicze i przed-
mioty wartoÊciowe, w tym obràczk´, sygnet, pier-
Êcionek i zegarek;

2) Êrodki ∏àcznoÊci, urzàdzenia techniczne s∏u˝àce do
rejestrowania i odtwarzania informacji;

3) przedmioty, które mogà stanowiç zagro˝enie dla
porzàdku lub bezpieczeƒstwa w pomieszczeniu,
a w szczególnoÊci: brzytwy, ˝yletki, narz´dzia do
ci´cia metalu, Êrodki s∏u˝àce do obezw∏adniania,
Êrodki odurzajàce, substancje psychotropowe oraz
alkohol, a tak˝e sznurowad∏a, pasek, szalik oraz za-
pa∏ki i zapalniczk´;

4) przedmioty, których wymiary lub iloÊç naruszajà
ustalony porzàdek lub bezpieczeƒstwo pobytu
w pomieszczeniu.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, powinna byç
sprawdzona w czasie kontroli osobistej w celu odebra-
nia dokumentów, Êrodków p∏atniczych i przedmiotów,
które nale˝y przekazaç do depozytu.

§ 5. 1. Przedmioty, o których mowa w § 4 ust. 2, wpi-
suje si´ z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu
depozytowego, który podpisuje osoba zatrzymana lub
doprowadzona w celu wytrzeêwienia przyjmowana do
pomieszczenia oraz policjant, który dokona∏ odebrania
tych rzeczy.

2. Odmow´ lub niemo˝noÊç z∏o˝enia podpisu przez
osob´ zatrzymanà lub doprowadzonà w celu wytrzeê-
wienia przyjmowanà do pomieszczenia odnotowuje
si´ w kwicie depozytowym, wskazujàc na obecnoÊç

przy tej czynnoÊci innego policjanta, poÊwiadczonà
z∏o˝eniem przez niego podpisu.

§ 6. 1. Osoba zatrzymana lub doprowadzona w ce-
lu wytrzeêwienia przyj´ta do pomieszczenia zajmuje,
wskazany przez policjanta odpowiadajàcego za funk-
cjonowanie pomieszczenia lub pe∏niàcego s∏u˝b´
w pomieszczeniu, pokój dla osób zatrzymanych lub do-
prowadzonych w celu wytrzeêwienia i miejsce wyzna-
czone do spania.

2. Osoby odmiennej p∏ci umieszcza si´ oddzielnie.

3. Osoby doprowadzonej w celu wytrzeêwienia nie
umieszcza si´ w pokoju dla osób zatrzymanych lub do-
prowadzonych w celu wytrzeêwienia wspólnie z oso-
bami trzeêwymi, a tej, która nie ukoƒczy∏a 18 lat —
wspólnie z pe∏noletnimi.

§ 7. 1. Osoba zatrzymana lub doprowadzona w ce-
lu wytrzeêwienia przebywajàca w pomieszczeniu ko-
rzysta z w∏asnej odzie˝y, bielizny i obuwia.

2. Je˝eli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie
nadajà si´ do u˝ytku lub je˝eli ich u˝ywanie jest niedo-
puszczalne ze wzgl´dów higienicznych, osoba ta mo˝e
otrzymaç je odp∏atnie. W przypadku gdy nie mo˝e ona
dokonaç ich zakupu, wyposa˝enie w te przedmioty na-
st´puje nieodp∏atnie.

3. Osoba umieszczona w pomieszczeniu otrzymuje
nieodp∏atnie Êrodki czystoÊci niezb´dne do utrzymania
higieny osobistej, w tym w szczególnoÊci myd∏o i r´cz-
nik, na czas potrzeby u˝ycia.

4. Na czas ciszy nocnej, a tak˝e gdy jest to uzasad-
nione w innej porze dnia, osobie zatrzymanej udost´p-
nia si´ do indywidualnego u˝ytkowania materac, pod-
g∏ówek, koc (w porze jesienno-zimowej dwa koce) oraz
poÊciel — dwa przeÊcierad∏a i pow∏oczk´.

5. Osoba doprowadzona w celu wytrzeêwienia
otrzymuje przedmioty, o których mowa w ust. 4, na
czas pobytu w pomieszczeniu.

§ 8. 1. Osoba umieszczona w pomieszczeniu ma
prawo do:

1) rozporzàdzania przekazanymi do depozytu przed-
miotami, o których mowa w § 4 ust. 2, je˝eli przed-
mioty te nie zosta∏y zabezpieczone w trybie przepi-
sów o egzekucji administracyjnej;

2) otrzymywania trzy razy dziennie posi∏ku (w tym co
najmniej jednego posi∏ku goràcego), napojów w ce-
lu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan
zdrowia tej osoby — diety wed∏ug wskazaƒ lekarza;
wartoÊç energetyczna posi∏ków powinna wynosiç
nie mniej ni˝ 2600 kcal, a dla kobiety w cià˝y i osoby,
która nie ukoƒczy∏a 18 lat — nie mniej ni˝ 3200 kcal.
Posi∏ki wydaje si´ w nast´pujàcych godzinach: Ênia-
danie 0700—0800 (w dni Êwiàteczne 0800—0900),
obiad 1200—1400, kolacja 1800—1900. Nie otrzymuje
posi∏ku osoba zatrzymana w stanie nietrzeêwoÊci,
której pobyt w pomieszczeniu nie przekracza 12 go-
dzin. Osoba doprowadzona w celu wytrzeêwienia
otrzymuje tylko napój do zaspokojenia pragnienia,
na przyk∏ad: herbat´, kaw´ lub wod´;
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3) korzystania z opieki lekarskiej;

4) korzystania z urzàdzeƒ sanitarnych i Êrodków czysto-
Êci niezb´dnych do utrzymania higieny osobistej;

5) posiadania przedmiotów kultu religijnego (pod wa-
runkiem ˝e ich w∏aÊciwoÊci nie b´dà stanowiç za-
gro˝enia dla bezpieczeƒstwa w pomieszczeniu),
wykonywania praktyk religijnych i korzystania
z pos∏ug religijnych w sposób niezak∏ócajàcy po-
rzàdku i bezpieczeƒstwa w pomieszczeniu;

6) korzystania z prasy;

7) zakupu z w∏asnych Êrodków pieni´˝nych wyrobów
tytoniowych, prasy i posiadania jej w pokoju dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeêwienia oraz przedmiotów osobistego u˝yt-
ku, s∏u˝àcych do utrzymania higieny osobistej,
i posiadania ich w pokoju dla osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia, pod
warunkiem ˝e przedmioty te oraz ich opakowania
nie stanowià zagro˝enia dla porzàdku lub bezpie-
czeƒstwa w pomieszczeniu;

8) palenia tytoniu, za zezwoleniem policjanta pe∏nià-
cego s∏u˝b´ w pomieszczeniu, w miejscu do tego
wyznaczonym;

9) otrzymywania — po skontrolowaniu w jej obecnoÊci
— paczek z odzie˝à, obuwiem i innymi przedmiota-
mi osobistego u˝ytku oraz ze Êrodkami opatrunko-
wymi i higienicznymi, a tak˝e z lekami, które mogà
byç udost´pnione za zgodà lekarza; leki osobie prze-
bywajàcej w pomieszczeniu wydaje lekarz lub poli-
cjant wed∏ug ustaleƒ dokonanych z lekarzem;

10) sk∏adania próÊb, skarg i wniosków do policjanta
odpowiadajàcego za funkcjonowanie pomieszcze-
nia i komendanta jednostki organizacyjnej Policji,
w której jest usytuowane pomieszczenie.

2. Realizacj´ praw, wyszczególnionych w ust. 1
pkt 7, nale˝y zapewniç za poÊrednictwem policjanta,

nie cz´Êciej ni˝ raz dziennie, odpowiednio w miar´
mo˝liwoÊci.

§ 9. Osoba umieszczona w pomieszczeniu jest obo-
wiàzana:

1) przestrzegaç regulaminu pobytu w pomieszczeniu;

2) wykonywaç polecenia policjanta pe∏niàcego s∏u˝b´
w pomieszczeniu;

3) przestrzegaç ciszy nocnej w godzinach 2200—0600,
a w dni Êwiàteczne do godziny 0700;

4) przestrzegaç zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego;

5) dbaç o higien´ osobistà i czystoÊç pomieszczenia;

6) korzystaç z wyposa˝enia pomieszczenia zgodnie
z jego przeznaczeniem;

7) niezw∏ocznie powiadomiç policjanta pe∏niàcego
s∏u˝b´ w pomieszczeniu o wystàpieniu choroby,
samookaleczeniu lub innym groênym w skutkach
zdarzeniu.

§ 10. 1. Osobie zwalnianej z pomieszczenia przeka-
zuje si´ dokumenty, Êrodki p∏atnicze i przedmioty przy-
j´te do depozytu. Ârodków p∏atniczych i przedmiotów
nie wydaje si´ z depozytu, je˝eli zosta∏y zatrzymane lub
zaj´te w drodze zabezpieczenia lub egzekucji admini-
stracyjnej.

2. W przypadku przekazania osoby zwalnianej z po-
mieszczenia, cz´Êç depozytu, a zw∏aszcza dokumenty
to˝samoÊci, Êrodki ∏àcznoÊci i przedmioty, o których
mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, z wyjàtkiem sznurowade∏, pa-
ska i szalika, przejmuje na czas trwania konwoju do-
wódca konwoju lub konwojent, a nast´pnie dokumen-
ty, Êrodki p∏atnicze i rzeczy sà przekazywane osobie
uprawnionej w miejscu docelowym konwoju.

3. Przedmioty zdane do depozytu mo˝na wydaç
osobie upowa˝nionej na podstawie pisemnego wnio-
sku w∏aÊciciela depozytu.
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