
Dziennik Ustaw Nr 192 — 10546 — Poz. 1187

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, jakim powinny odpowiadaç pomieszcze-
nia w jednostkach organizacyjnych Policji prze-
znaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeêwienia;

2) regulamin pobytu w tych pomieszczeniach.

§ 2. 1. Pomieszczenie przeznaczone dla osób za-
trzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwie-
nia, zwane dalej „pomieszczeniem”, powinno znajdo-
waç si´ na kondygnacji parterowej lub wy˝szej bu-
dynku. 

2. Pomieszczenie mo˝e znajdowaç si´ tak˝e w su-
terenie w przypadku ∏àcznego spe∏nienia nast´pujà-
cych warunków:

1) uzyskania pozwolenia Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji; 

2) zapewnienia oÊwietlenia naturalnego;

3) wyposa˝enia w izolacj´ przeciwwilgociowà.

§ 3. 1. W sk∏ad pomieszczeƒ wchodzà:

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

2) pokój dy˝urnego;

3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posi∏-
ków oraz zmywania naczyƒ;

4) magazyn do przechowywania rzeczy przekaza-
nych do depozytu oraz bielizny poÊcielowej;

5) pokoje sanitarne s∏u˝àce do utrzymania higieny
osobistej, w tym umywalnie, natryski i ubikacje. 

2. W sk∏ad pomieszczeƒ mo˝e wchodziç:

1) szatnia dla policjantów pe∏niàcych tam s∏u˝b´;

2) pokój do przeprowadzania i dokumentowania
czynnoÊci s∏u˝bowych z udzia∏em osoby umiesz-
czonej w pomieszczeniu.

3. Nie wymaga si´ wydzielenia w pomieszcze-
niach: 

1) pokoju dy˝urnego — w przypadku braku etatowej
s∏u˝by ochronnej;

2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posi∏-
ków z urzàdzeniami do zmywania naczyƒ
— w przypadku dowozu gotowych posi∏ków w na-
czyniach jednorazowych. 

§ 4. Je˝eli ze wzgl´dów technicznych nie jest mo˝-
liwe wydzielenie w pomieszczeniach pokojów, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni dla poli-
cjantów, dopuszcza si´ ich usytuowanie poza po-
mieszczeniami. 

§ 5. Wszystkie wejÊcia do pomieszczeƒ i wyjÊcia
z nich powinny byç wyposa˝one w stalowà krat´ oraz
drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mecha-
nicznymi.

§ 6. 1. Pomieszczenia powinny spe∏niaç nast´pujà-
ce warunki:

1) mieç Êciany:

a) o odpornoÊci mechanicznej nie ni˝szej ni˝ mur
wykonany z ceg∏y pe∏nej na zaprawie cemento-
wej, o gruboÊci co najmniej 25 centymetrów,

b) pokryte pow∏okà lub ok∏adzinà zmywalnà, od-
pornà na dzia∏anie wilgoci oraz preparatów
czyszczàco-dezynfekujàcych;

2) mieç punkty Êwietlne zabezpieczone przed uszko-
dzeniem, przewody doprowadzajàce napi´cie
elektryczne po∏o˝one podtynkowo oraz elektrycz-
ne gniazda wtykowe zainstalowane w niezb´d-
nych miejscach.

2. Na Êcianach korytarzy, przy drzwiach wejÊcio-
wych do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeêwienia, mogà byç zamocowa-
ne pó∏ki s∏u˝àce do stawiania naczyƒ z posi∏kami.

§ 7. 1. Pokoje dla osób zatrzymanych lub dopro-
wadzonych w celu wytrzeêwienia powinny spe∏niaç
nast´pujàce warunki:

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

2) mieç pod∏og´ trwa∏à i zmywalnà, odpornà na
dzia∏anie wilgoci oraz preparatów czyszczàco-
-dezynfekujàcych;

1187

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 paêdziernika 2008 r.

w sprawie pomieszczeƒ w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych 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 podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r.
Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.
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3) mieç okna uchylne w gruboÊci muru o powierzch-
ni 1:8 w stosunku do powierzchni pod∏ogi, z zain-
stalowanà na zewnàtrz kratà z pr´tów lub p∏askow-
ników stalowych, a od wewnàtrz siatkà stalowà;
w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien
nieotwieralnych o konstrukcji antyw∏amaniowej
dopuszcza si´ odstàpienie od instalowania siatki
stalowej wewn´trznej;

4) mieç dostateczny dop∏yw powietrza i odpowiednià
do pory roku temperatur´ wed∏ug norm okreÊ-
lonych dla pomieszczeƒ mieszkalnych, a tak˝e od-
powiednie do czytania i pisania oÊwietlenie, które-
go w∏àczniki zlokalizowane sà poza pokojem;

5) byç wyposa˝one w prycze jednoosobowe lub ma-
terace wolno le˝àce pokryte zmywalnà tkaninà
oraz sto∏y, taborety lub ∏awy bez ostrych kraw´dzi,
przymocowane do pod∏ogi lub Êciany;

6) mieç zainstalowane pod bezpiecznym napi´ciem
elektrycznym przyciski do wzywania obs∏ugi po-
mieszczenia;

7) mieç drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema
zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz ∏aƒcu-
chem zabezpieczajàcym, otwierane na zewnàtrz,
wyposa˝one w wizjer zapewniajàcy odpowiednià
widocznoÊç, zabezpieczony od strony pokoju
szk∏em hartowanym i z drugiej strony ruchomà za-
s∏onà.

2. Drzwi wejÊciowe do pokojów dla osób zatrzy-
manych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia
mogà byç wyposa˝one w drzwiczki s∏u˝àce do poda-
wania posi∏ków oraz zak∏adania kajdanek osobom
w nich umieszczonym.

3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny
byç wyposa˝one w zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce
ich otwarcie od wewnàtrz pokoju. 

4. Drzwi wejÊciowe oraz okna w pokojach dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeê-
wienia mogà byç wyposa˝one w urzàdzenia sygnali-
zujàce ich otwarcie.

§ 8. Pokój dy˝urnego powinien byç wyposa˝ony
w instalacj´ telefonicznà majàcà po∏àczenie wy∏àcznie
z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji.

§ 9. Pokój do przygotowania lub podgrzewania
posi∏ków oraz zmywania naczyƒ powinien spe∏niaç
warunki sanitarne i byç wyposa˝ony we w∏aÊciwy
sprz´t kuchenny, zgodnie z przepisami dotyczàcymi
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz higieny
Êrodków spo˝ywczych.

§ 10. Magazyn, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,
powinien mieç wyodr´bnione cz´Êci przeznaczone na:

1) rzeczy osobiste osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeêwienia;

2) rzeczy osobiste chorych zakaênie osób zatrzyma-
nych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia;

3) czystà bielizn´ poÊcielowà;

4) brudnà bielizn´ poÊcielowà.

§ 11. 1. Pokoje sanitarne, s∏u˝àce do utrzymania
higieny osobistej, powinny byç ogrzewane, oÊwietlo-
ne, wentylowane oraz byç wyposa˝one w odpowied-
nie urzàdzenia zgodnie z przepisami dotyczàcymi po-
mieszczeƒ higienicznosanitarnych w budynkach za-
mieszkania zbiorowego, o których mowa w rozporzà-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156).

2. Instalacj´ dostarczajàcà wod´ do pokoi sanitar-
nych, o których mowa w ust. 1, wyposa˝a si´ w urzà-
dzenie umo˝liwiajàce regulacj´ temperatury i stru-
mienia wody, które powinno byç zabezpieczone przed
dost´pem osób zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeêwienia.

3. Drzwi w umywalniach, natryskach i ubikacjach
wyposa˝a si´ w szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a lub
w zwyk∏à szyb´ zabezpieczonà obustronnie siatkà sta-
lowà lub pow∏okà uniemo˝liwiajàcà jej rozbicie.

§ 12. 1. Pomieszczenia wyposa˝a si´ w instalacj´
alarmowà, sygnalizujàcà dy˝urnemu jednostki orga-
nizacyjnej Policji o zagro˝eniu ˝ycia i zdrowia osób
przebywajàcych w pomieszczeniu.

2. W sk∏ad instalacji, o której mowa w ust. 1,
wchodzà punkty alarmowe umieszczone:

1) na Êcianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeêwienia;

2) w pokoju dy˝urnego;

3) w magazynie do przechowywania rzeczy przeka-
zanych do depozytu oraz bielizny poÊcielowej;

4) w szatni dla policjantów.

3. W sk∏ad instalacji, o której mowa w ust. 1, mo-
gà wchodziç osobiste przenoÊne urzàdzenia alarmo-
we uruchamiane przez policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´
w pomieszczeniach. 

§ 13. Pomieszczenia mogà byç wyposa˝one
w urzàdzenia monitorujàce, dzia∏ajàce w systemie ca-
∏odobowym, oraz inne urzàdzenia techniczne zwi´k-
szajàce poziom bezpieczeƒstwa osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia.

§ 14. Regulamin pobytu w pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wy-
trzeêwienia stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç po-
mieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji
przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeêwienia, oraz regulaminu poby-
tu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 61, poz. 547 oraz
z 2005 r. Nr 68, poz. 607).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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§ 1. 1. Osob´ zatrzymanà lub doprowadzonà w ce-
lu wytrzeêwienia, przyjmowanà do pomieszczenia,
bezzw∏ocznie:

1) informuje si´ o przys∏ugujàcych jej prawach i cià-
˝àcych na niej obowiàzkach;

2) zapoznaje si´ z niniejszym regulaminem;

3) informuje si´ o wyposa˝eniu pomieszczenia
w system ca∏odobowego monitoringu — w przy-
padku jego zainstalowania.

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 jest utrudniony z uwagi
na zak∏ócenie ÊwiadomoÊci, czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, nale˝y wykonaç po ustaniu przyczyny od-
stàpienia od realizacji tego obowiàzku.

4. Fakt wykonania obowiàzków, o których mowa
w ust. 1, nale˝y odnotowaç w ksià˝ce przebiegu s∏u˝-
by w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub do-
prowadzonych w celu wytrzeêwienia, zwanej dalej
„ksià˝kà przebiegu s∏u˝by”.

§ 2. 1. Do pomieszczenia nie przyjmuje si´: 

1) z zastrze˝eniem ust. 3 — nieletnich, którzy zgodnie
z przepisami regulujàcymi post´powanie w spra-
wach nieletnich powinni byç umieszczeni w poli-
cyjnej izbie dziecka;

2) kobiet w cià˝y od 28. tygodnia cià˝y i matek kar-
miàcych piersià;

3) osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeêwienia — w przypadku stwierdzenia nie-
prawid∏owoÊci w dokumentacji stanowiàcej pod-
staw´ ich przyj´cia;

4) osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeêwienia — w przypadku braku zaÊwiadcze-
nia lekarskiego, o którym mowa w § 6.

2. Fakt odmowy przyj´cia osoby do pomieszczenia
nale˝y odnotowaç w ksià˝ce przebiegu s∏u˝by, poda-
jàc przyczyn´ odmowy. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ wobec nie-
letnich sprawców czynów karalnych b´dàcych w sta-
nie po u˝yciu alkoholu lub podobnie dzia∏ajàcego
Êrodka.

§ 3. 1. Osob´ zatrzymanà, umieszczonà w po-
mieszczeniu, nale˝y natychmiast zwolniç:

1) gdy usta∏a przyczyna zatrzymania;

2) na polecenie lub zarzàdzenie sàdu;

3) na polecenie prokuratora;

4) przed up∏ywem 48 godzin od chwili zatrzymania,
chyba ˝e w tym czasie zosta∏a ona przekazana do
dyspozycji sàdu wraz z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania;

5) je˝eli w ciàgu 24 godzin od jej przekazania do dys-
pozycji sàdu nie dor´czono jej postanowienia
o zastosowaniu wobec niej tymczasowego aresz-
towania.

2. Co najmniej na dwie godziny przed up∏ywem
czasu zatrzymania nale˝y poinformowaç kierownika
komórki organizacyjnej Policji lub innego uprawnio-
nego organu, do dyspozycji którego umieszczono
osob´ w pomieszczeniu, o up∏ywajàcym terminie po-
bytu oraz ustaliç dalszy sposób post´powania z oso-
bà przyj´tà do pomieszczenia. 

3. Fakt przekazania informacji o poczynionych
ustaleniach, o których mowa w ust. 1 i 2, nale˝y udo-
kumentowaç w ksià˝ce przebiegu s∏u˝by. 

§ 4. Osob´ doprowadzonà w celu wytrzeêwienia
nale˝y zwolniç:

1) z chwilà wytrzeêwienia, jednak nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 24 godzin;

2) na podstawie zaÊwiadczenia lekarskiego stwier-
dzajàcego, ˝e dalszy pobyt osoby w pomieszcze-
niu mo˝e spowodowaç zagro˝enie dla jej ˝ycia lub
zdrowia.

§ 5. 1. Osob´ doprowadzonà w celu wytrzeêwienia
poddaje si´ niezw∏ocznie badaniom lekarskim,
a w uzasadnionych przypadkach tak˝e zabiegom sani-
tarnym i udziela si´ jej pierwszej pomocy medycznej.

2. W uzasadnionych przypadkach osob´ zatrzy-
manà poddaje si´ badaniom lekarskim i zabiegom
sanitarnym i udziela si´ jej pierwszej pomocy me-
dycznej.

3. Badania lekarskie i zabiegi sanitarne przeprowa-
dza z zachowaniem wskazaƒ wiedzy medycznej odpo-
wiednio — w granicach posiadanych uprawnieƒ — le-
karz, felczer, piel´gniarz lub piel´gniarka.

4. Przebieg i wyniki badaƒ lekarskich i zabiegów
sanitarnych przeprowadzonych w pomieszczeniu do-
kumentuje si´ w ksià˝ce wizyt lekarskich.

5. Badaƒ lekarskich i zabiegów sanitarnych nie
przeprowadza si´, gdy osoba zatrzymana lub dopro-
wadzona w celu wytrzeêwienia by∏a im wczeÊniej
poddawana.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 13 paêdziernika 2008 r. (poz. 1187)

REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH
LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEèWIENIA
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6. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia
u osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wy-
trzeêwienia istotnych zak∏óceƒ funkcji zdrowotnych
organizmu, natychmiast powiadamia si´ pogotowie
lub zespó∏ ratownictwa medycznego.

§ 6. Do pomieszczenia przyjmuje si´ osob´ zatrzy-
manà lub doprowadzonà w celu wytrzeêwienia po
uprzednim zbadaniu przez lekarza, który wydaje za-
Êwiadczenie o braku przeciwwskazaƒ medycznych do
przyj´cia do pomieszczenia, gdy osoba ta:

1) jest kobietà w cià˝y;

2) jest w stanie po u˝yciu alkoholu lub w stanie nie-
trzeêwoÊci albo pod dzia∏aniem Êrodków odurzajà-
cych lub psychotropowych;

3) ma widoczne obra˝enia cia∏a lub uczestniczy∏a
w bójce;

4) oÊwiadcza, ˝e cierpi na schorzenia wymagajàce
sta∏ego lub okresowego leczenia;

5) ˝àda udzielenia jej pomocy medycznej;

6) wykazuje objawy zaburzeƒ psychicznych lub z po-
siadanych informacji wynika, ˝e mo˝e byç chora
zakaênie.

§ 7. 1. Przy przyj´ciu do pomieszczenia osoba za-
trzymana lub doprowadzona w celu wytrzeêwienia
jest obowiàzana:

1) podaç dane osobowe, informacje o miejscu za-
meldowania oraz o stanie zdrowia;

2) przekazaç do depozytu:

a) dokumenty to˝samoÊci, Êrodki p∏atnicze
i przedmioty wartoÊciowe (np. obràczk´, sy-
gnet, pierÊcionek i zegarek),

b) Êrodki ∏àcznoÊci oraz urzàdzenia techniczne,
s∏u˝àce do rejestrowania i odtwarzania infor-
macji,

c) przedmioty, które mogà stanowiç zagro˝enie
dla porzàdku lub bezpieczeƒstwa w pomiesz-
czeniu, a w szczególnoÊci przedmioty posiada-
jàce ostre kraw´dzie lub zakoƒczenie (np. brzy-
twy, ˝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 zapa∏ki i zapal-
niczk´, inne przedmioty, których wymiary lub
iloÊç naruszajà ustalony porzàdek bàdê bezpie-
czeƒstwo pobytu w pomieszczeniu.

2. Osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu
wytrzeêwienia podlega szczegó∏owemu sprawdzeniu
w celu odebrania dokumentów, Êrodków p∏atniczych
i przedmiotów, które nale˝y przekazaç do depozytu.

§ 8. 1. Przedmioty, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 2, wpisuje si´ z oznaczeniem cech indywidualnych
do kwitu depozytowego, który podpisuje osoba za-
trzymana lub doprowadzona w celu wytrzeêwienia,
przyjmowana do pomieszczenia, oraz policjant, który
je zdeponowa∏.

2. Odmow´ lub niemo˝noÊç z∏o˝enia podpisu
przez osob´ zatrzymanà lub doprowadzonà w celu
wytrzeêwienia, przyjmowanà do pomieszczenia, od-
notowuje si´ w kwicie depozytowym, wskazujàc na
obecnoÊç przy tej czynnoÊci innego policjanta po-
Êwiadczonà z∏o˝eniem przez niego podpisu.

§ 9. 1. Przyj´ta do pomieszczenia osoba zatrzyma-
na lub doprowadzona w celu wytrzeêwienia zajmuje
wskazany przez policjanta, odpowiadajàcego za funk-
cjonowanie pomieszczenia lub pe∏niàcego s∏u˝b´
w pomieszczeniu, pokój dla osób zatrzymanych bàdê
doprowadzonych w celu wytrzeêwienia i miejsce wy-
znaczone do spania.

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

3. Osoby doprowadzonej w celu wytrzeêwienia nie
umieszcza si´ w pokoju wspólnie z osobami trzeêwy-
mi.

4. Osoby, która nie ukoƒczy∏a 18 lat, nie umieszcza
si´ w pokoju wspólnie z pe∏noletnimi.

§ 10. 1. Osoba zatrzymana lub doprowadzona
w celu wytrzeêwienia, przebywajàca w pomieszcze-
niu, korzysta z w∏asnej odzie˝y, bielizny i obuwia.

2. Wydaje si´ ubranie zast´pcze przyjmowanemu
do pomieszczenia zatrzymanemu skazanemu, oskar-
˝onemu, podejrzanemu lub osobie podejrzanej o: 

1) pope∏nienie przest´pstwa o charakterze terrory-
stycznym;

2) udzia∏ w zorganizowanej grupie przest´pczej;

3) pope∏nienie przest´pstwa ze szczególnym okru-
cieƒstwem, z u˝yciem broni palnej lub materia∏ów
wybuchowych.

3. Je˝eli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie
nadajà si´ do u˝ytku lub je˝eli ich u˝ywanie jest nie-
dopuszczalne ze wzgl´dów higienicznych, osoba za-
trzymana lub doprowadzona w celu wytrzeêwienia
mo˝e otrzymaç nieodp∏atnie potrzebnà odzie˝, bieli-
zn´ i obuwie.

4. Decyzj´ o nieodp∏atnym przekazaniu odzie˝y,
bielizny i obuwia osobie zatrzymanej lub doprowa-
dzonej w celu wytrzeêwienia, przebywajàcej w po-
mieszczeniu, podejmuje kierownik jednostki organiza-
cyjnej Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce usytu-
owania pomieszczeƒ lub osoba przez niego upowa˝-
niona.

5. Osoba umieszczona w pomieszczeniu otrzymu-
je nieodp∏atnie Êrodki czystoÊci niezb´dne do utrzy-
mania higieny osobistej, w tym w szczególnoÊci my-
d∏o i r´cznik, na czas potrzebny do ich u˝ycia.

6. W czasie ciszy nocnej, a tak˝e gdy jest to uza-
sadnione w innej porze dnia, osobie zatrzymanej udo-
st´pnia si´ do indywidualnego u˝ytkowania materac,
podg∏ówek, koc (w porze jesienno-zimowej dwa koce)
oraz poÊciel — dwa przeÊcierad∏a i pow∏oczk´.
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7. Osoba doprowadzona w celu wytrzeêwienia
otrzymuje przedmioty, o których mowa w ust. 6, na
czas pobytu w pomieszczeniu.

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

1) rozporzàdzania przekazanymi do depozytu przed-
miotami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, je˝eli
nie zosta∏y zatrzymane;

2) otrzymywania trzy razy dziennie posi∏ku, w tym co
najmniej jednego goràcego, napojów w celu za-
spokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan
zdrowia tej osoby — diety wed∏ug wskazaƒ leka-
rza, przy czym:

a) wartoÊç energetyczna posi∏ków, którà okreÊla
si´ wed∏ug norm zawartych w rozporzàdzeniu
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie przypad-
ków otrzymywania przez policjanta wy˝ywienia
oraz norm tego wy˝ywienia (Dz. U. Nr 166,
poz. 1366), powinna wynosiç:

— 60 % normy szkolnej SZ w wymiarze nie
mniej ni˝ 2600 kcal,

— 75 % normy szkolnej SZ w wymiarze nie
mniej ni˝ 3200 kcal dla kobiet w cià˝y i osób,
które nie ukoƒczy∏y 18 lat,

b) wysokoÊç norm wskazanych w lit. a ulega
zwi´kszeniu o 50 % w przypadku, gdy osoby
zatrzymane przebywajà w konwoju trwajàcym
ponad 6 godzin, 

c) w przypadku gdy posi∏ki dla osób zatrzymanych
sà przygotowywane w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych podleg∏ych Ministrowi
SprawiedliwoÊci, stosuje si´ normy okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie okreÊlenia
wartoÊci dziennej normy wy˝ywienia oraz ro-
dzaju diet wydawanych osobom osadzonym
w zak∏adach karnych i aresztach Êledczych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1633 oraz z 2005 r. Nr 48,
poz. 457),

d) posi∏ki wydaje si´ po up∏ywie minimum 6 go-
dzin od chwili zatrzymania, w nast´pujàcych
godzinach:

— Êniadanie 700—800,

— obiad 1200—1400,

— kolacja 1800—1900,

e) nie otrzymuje posi∏ku osoba zatrzymana w sta-
nie nietrzeêwoÊci, której pobyt w pomieszcze-
niu nie przekracza 12 godzin,

f) osoba doprowadzona w celu wytrzeêwienia
otrzymuje tylko napój do zaspokojenia prag-
nienia, w szczególnoÊci herbat´, kaw´ lub wo-
d´;

3) korzystania z opieki lekarskiej;

4) korzystania z urzàdzeƒ sanitarnych i Êrodków czy-
stoÊci niezb´dnych do utrzymania higieny osobi-
stej;

5) posiadania przedmiotów kultu religijnego — pod
warunkiem ˝e ich w∏aÊciwoÊci nie b´dà stanowiç
zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa w pomieszczeniu;

6) wykonywania praktyk religijnych i korzystania
z pos∏ug religijnych w sposób niezak∏ócajàcy po-
rzàdku i bezpieczeƒstwa w pomieszczeniu;

7) korzystania z prasy;

8) zakupu z w∏asnych Êrodków pieni´˝nych wyro-
bów tytoniowych, prasy i posiadania jej w pokoju
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeêwienia oraz przedmiotów osobiste-
go u˝ytku s∏u˝àcych do utrzymania higieny osobi-
stej i posiadania ich w pokoju pod warunkiem, ˝e
przedmioty te oraz ich opakowania nie stanowià
zagro˝enia dla porzàdku lub bezpieczeƒstwa w po-
mieszczeniu;

9) palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym
— za zezwoleniem policjanta pe∏niàcego s∏u˝b´
w pomieszczeniu;

10) otrzymywania — po skontrolowaniu w jej obecno-
Êci — paczek z odzie˝à, obuwiem i innymi przed-
miotami osobistego u˝ytku oraz ze Êrodkami opa-
trunkowymi i higienicznymi, a tak˝e z lekami, któ-
re mogà byç udost´pnione za zgodà lekarza; leki
osobie przebywajàcej w pomieszczeniu wydaje le-
karz lub policjant wed∏ug ustaleƒ dokonanych z le-
karzem;

11) 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 8 nale˝y zapewniç za poÊrednictwem policjanta,
nie cz´Êciej ni˝ raz dziennie, odpowiednio w miar´
mo˝liwoÊci.

§ 12. 1. Osoba zatrzymana lub doprowadzona
w celu wytrzeêwienia, umieszczona w pomieszczeniu,
jest obowiàzana:

1) przestrzegaç niniejszego regulaminu;

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

3) przestrzegaç ciszy nocnej w godzinach 2200—600,
a w dni Êwiàteczne do godziny 700;

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.

2. Osoba doprowadzona w celu wytrzeêwienia ma
obowiàzek uiÊciç op∏at´ za pobyt w pomieszczeniu.
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§ 13. 1. Osobie zwalnianej z pomieszczenia przeka-
zuje si´ dokumenty, Êrodki p∏atnicze i przedmioty
przyj´te do depozytu. Ârodków p∏atniczych i przed-
miotów nie wydaje si´ z depozytu, je˝eli zosta∏y za-
trzymane lub zaj´te w drodze zabezpieczenia bàdê eg-
zekucji administracyjnej.

2. W przypadku zwalniania osoby z pomieszczenia
w celu przekazania, cz´Êç depozytu, a zw∏aszcza doku-
menty to˝samoÊci, Êrodki ∏àcznoÊci, urzàdzenia tech-
niczne s∏u˝àce do rejestrowania i odtwarzania infor-

macji oraz przedmioty, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 2 lit. c, z wyjàtkiem sznurowade∏, paska i szalika,
przejmuje na czas trwania konwoju dowódca konwo-
ju lub konwojent, a nast´pnie dokumenty, Êrodki p∏at-
nicze i rzeczy sà przekazywane osobie uprawnionej
w miejscu docelowym konwoju.

3. Przedmioty przyj´te do depozytu mo˝na wydaç
osobie upowa˝nionej na podstawie pisemnego wnios-
ku w∏aÊciciela depozytu.
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