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Policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PDOZ) są 
to miejsca spełniające określone warunki techniczne, w których mogą przebywać osoby zatrzyma-
ne lub doprowadzone w trybie i przypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego oraz 

innych ustawach, zgodnie z regulaminem, jaki w tych pomieszczeniach i pokojach obowiązuje.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w skali kraju funkcjonują 302 PDOZ, które dysponują liczbą około 
4000 miejsc. Zorganizowane są w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendzie Stołecznej 
Policji, komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz – w zależności od potrzeb – w ko-
misariatach Policji, w których służba pełniona jest przez dyżurnych tych jednostek całodobowo1. 
Omawiając w niniejszej publikacji problematykę dotyczącą wydarzeń nadzwyczajnych, chciałam zwró-
cić uwagę na 2012 r., w którym odnotowano w skali kraju znaczny ich spadek. Przyczyniła się do tego 
m.in. zmiana interpretacji pojęcia określonego mianem „wydarzenia nadzwyczajnego”.
W niniejszym opracowaniu zostały również uwzględnione wprowadzone w 2018 r. zmiany przepisów 
dotyczących procedur postępowania w trakcie wydarzenia nadzwyczajnego oraz sposobu jego doku-
mentowania.
Zawarto w nim również przykładową dokumentację, jaką należy sporządzić w przypadku wydarzeń nad-
zwyczajnych, oraz informacje na temat kilku wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
W oparciu o zebrane materiały przedstawiłam najczęstsze przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych, mo-
gące być wskazówką dla początkujących policjantów, na co zwracać szczególną uwagę, pełniąc służbę 
w PDOZ.
Problematyka przedstawiona w niniejszej publikacji może okazać się pomocna zarówno dla policjantów 
odbywających szkolenie zawodowe podstawowe, jak i uczestniczących w kursach specjalistycznych.

1 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2019 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, styczeń 2020.

Przedmowa
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Podstawy Prawne 
funkcjonowania Pdoz1

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 poko-
ju przejściowym (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.).



A. Twardo

8

Wydarzenia nadzWyczajne W pdoz  
zarys problematyki 

Wydarzenie nadzwyczajne – zdarzenie w pomieszczeniu z udziałem osoby w nim umieszczonej, skut-
kujące śmiercią, ucieczką lub zamachem w celu uwolnienia tej osoby albo zamachem na życie lub zdro-
wie człowieka, skutkującym jego hospitalizacją2.
Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego określa zarządzenie  
nr 130 KGP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia – rozdział 6, z uwzględnieniem zmian  
w zarządzeniu nr 29 z dnia 20 lutego 2018 r. – § 24, § 25, § 25a.
W celu zapobieżenia wydarzeniu nadzwyczajnemu policjanci (dyżurny zmiany, policjant pełniący służbę 
w pomieszczeniu) podejmują przedsięwzięcia odpowiednie do rodzaju zagrożenia, zwane dalej „wzmo-
żonymi środkami ostrożności”. 
Wzmożone środki ostrożności polegają na: 
1) użyciu środków przymusu bezpośredniego; 
2) umieszczeniu osoby przyjętej do pomieszczenia w pokoju, w którym nie przebywają inne osoby. 
Policjant pełniący służbę w pomieszczeniu odnotowuje w książce przebiegu służby zastosowanie wzmo-
żonych środków ostrożności oraz niezwłocznie informuje o tym kierownika jednostki, wyznaczonego 
przez niego policjanta albo dyżurnego jednostki3. 
W przypadku ujawnienia wydarzenia nadzwyczajnego policjant wykonujący zadania w pomiesz-
czeniu jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skut-
ków wydarzenia nadzwyczajnego, w szczególności do: 
1) uruchomienia instalacji alarmowej; 
2) udzielenia pierwszej pomocy, jeżeli zachodzi taka potrzeba; 
3) poinformowania o wydarzeniu dyżurnego jednostki; 
4) zabezpieczenia miejsca wydarzenia nadzwyczajnego; 
5) sporządzenia notatki urzędowej z przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego i przekazania jej odpo-

wiednio bezpośredniemu przełożonemu lub dyżurnemu jednostki4.
Zgodnie z § 23 ust. 2 zarządzenia nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w spra-
wie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych  

2 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.), § 7 ust. 1 pkt 3.

3 Tamże, § 23.
4 Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeź-
wienia (Dz. Urz. KGP poz. 37), § 24 ust. 1.

Procedury PostęPowania  
w PrzyPadku zaistnienia  

wydarzenia nadzwyczajnego w Pdoz2
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w celu wytrzeźwienia, wzmożone środki ostrożności polegają na użyciu środków przymusu bezpośredniego  
i umieszczeniu osoby przyjętej do pomieszczenia w pokoju, w którym nie przebywają inne osoby5. Wyżej 
wymieniony akt prawny nie podaje jednak rodzajów środków przymusu bezpośredniego, które mogą 
być użyte w PDOZ. Natomiast zarządzenie nr 125 KGP z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejścio-
wym oraz zarządzenie nr 126 KGP z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań 
związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym pomieszczeniu przej-
ściowym określają wzmożone środki ostrożności jako polegające na użyciu środków przymusu bezpośred-
niego w postaci: siły fizycznej, kajdanek, pasów obezwładniających i kaftana bezpieczeństwa. Zarządzenie 
nr 130 nie podaje katalogu środków przymusu bezpośredniego, jakie mogą być użyte w PDOZ, więc  
w niniejszym materiale zostaną omówione tylko te, które zostały wymienione w zarządzeniu 125 i 1266.
Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego 
użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418).
W PDOZ w celu zapobieżenia wydarzeniom nadzwyczajnym mogą być stosowane następujące środki 
przymusu bezpośredniego:
1) siła fizyczna,
2) kajdanki,
3) pas obezwładniający,
4) kaftan bezpieczeństwa,
5) kask zabezpieczający.
Siły fizycznej policjant może użyć lub wykorzystać ją w przypadkach:
1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego po-

leceniem;
2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej 

osoby;
3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie zdrowie lub wol-

ność policjanta lub innej osoby;
4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty 

lub urządzenia;
6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;
7) przeciwdziałania niszczeniu mienia;
8) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
9) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
10) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
11) pokonania biernego oporu;
12) pokonania czynnego oporu;
13) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.
Siły fizycznej w postaci technik transportowych można użyć także prewencyjnie w celu zapobieżenia 
ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, zatrzymanej, konwojowanej lub umieszczonej w strzeżonym 

5 Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r., § 23.
6 Zarządzenie nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania 

zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym (Dz. Urz. KGP poz. 30,  
z późn. zm.), § 16 i zarządzenie nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod 
i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym po-
mieszczeniu przejściowym (Dz. Urz. KGP poz. 31, z późn. zm.), § 15.

2Procedury postępowania w przypadku  
zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego w Pdoz
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ośrodku, areszcie w celu wydalenia lub osoby pozbawionej wolności, a także w celu zapobieżenia obja-
wom agresji lub autoagresji tych osób.
Używając siły fizycznej lub wykorzystując siłę fizyczną, nie zadaje się uderzeń, chyba że policjant działa w celu 
odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziała ucieczce.
Kajdanek policjant może użyć w przypadkach:
1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego po-

leceniem;
2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej 

osoby;
3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie zdrowie lub wol-

ność policjanta lub innej osoby;
4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty 

lub urządzenia;
6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;
7) przeciwdziałania niszczeniu mienia;
8) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
9) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
10) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
11) pokonania czynnego oporu;
12) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.
Kajdanek można użyć także prewencyjnie w celu zapobieżenia ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, 
zatrzymanej, konwojowanej lub umieszczonej w strzeżonym ośrodku, areszcie w celu wydalenia lub 
osoby pozbawionej wolności, a także w celu zapobieżenia objawom agresji lub autoagresji tych osób.
Kajdanek można użyć także na polecenie sądu lub prokuratora.
Kajdanek używa się w celu częściowego unieruchomienia kończyn, zakłada się na ręce trzymane z tyłu.
Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi można użyć wyłącznie wobec osób:
1) agresywnych;
2) zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem broni palnej, materiałów 

wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o którym mowa w art. 115 § 20 
(przestępstwo o charakterze terrorystycznym), art. 148 (zabójstwo) lub art. 258 (zorganizowana 
grupa i związek przestępczy);

3) pozbawionych wolności.
W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w ocenie policjanta prawdopodobieństwo pod-
jęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia zachowania mogącego zagrażać życiu, 
zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu.
Kajdanek zakładanych na nogi używa się równocześnie z kajdankami zakładanymi na ręce.
Kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego używa się, jeżeli użycie innych środków przy-
musu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne, w przypadkach:
1) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wol-

ność policjanta lub innej osoby;
2) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
3) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;
4) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
5) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
6) pokonania czynnego oporu;
7) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.
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Kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego jednoczęściowego używa się w celu unierucho-
mienia rąk.
Pasa obezwładniającego wieloczęściowego używa się w celu unieruchomienia osoby.
Użycie kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego nie może utrudniać oddychania lub tamo-
wać obiegu krwi. 
Kasku zabezpieczającego można użyć w przypadku przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do au-
toagresji. Używa się go w celu zapobieżenia samookaleczeniu głowy, po uprzednim założeniu pasa obez-
władniającego jednoczęściowego lub kaftana bezpieczeństwa albo kajdanek na ręce trzymane z tylu. 
Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego w postaci: kaftana bezpieczeń-
stwa, pasa obezwładniającego i kasku zabezpieczającego podejmuje: kierownik jednostki organizacyjnej 
Policji albo osoby przez niego upoważnione, a w razie ich nieobecności dyżurny jednostki, natomiast pod-
czas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zadań służbowych przez grupę funkcjonariuszy 
– dowódca konwoju lub grupy funkcjonariuszy wykonującej doprowadzenie lub inne zadania służbowe.
Środków przymusu bezpośredniego, takich jak: siła fizyczna w postaci technik transportowych, kajdanki, 
kaftan bezpieczeństwa, pas obezwładniający i kask zabezpieczający można użyć także prewencyjnie  
w celu zapobieżenia ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, zatrzymanej, konwojowanej lub umieszczo-
nej w strzeżonym ośrodku, areszcie w celu wydalenia lub osoby pozbawionej wolności, a także w celu 
zapobieżenia objawom agresji i autoagresji tych osób7. 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) wobec osoby przyjętej albo wobec osoby zatrzymanej w jednostce 
Policji, która stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby, lub niszczy przedmioty 
znajdujące się w otoczeniu, może być zastosowany przymus bezpośredni. 
Przymus bezpośredni zastosowany w jednostce Policji polega na przytrzymaniu, unieruchomieniu lub 
izolacji. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego i zaprzestaniu jego stosowania decyduje lekarz lub 
felczer, który określa rodzaj zastosowanej formy przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje 
jego wykonanie. W jednostkach Policji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego i zaprzestaniu jego 
stosowania decyduje komendant jednostki Policji lub osoba przez niego upoważniona, a podczas ich 
nieobecności dyżurny jednostki Policji. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji osób,  
o których mowa powyżej, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje oraz przymus ten wy-
konuje funkcjonariusz Policji. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego funkcjonariusz Policji nie-
zwłocznie informuje komendanta jednostki Policji lub osobę przez niego upoważnioną, a podczas ich 
nieobecności – dyżurnego jednostki Policji. Przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego uprzedza 
się osobę, wobec której przymus ten ma być zastosowany. Stosuje się taką formę przymusu bezpo-
średniego, która jest możliwie najmniej uciążliwa dla osoby, wobec której przymus ten ma być zastoso-
wany. Przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość 
o dobro tej osoby. Stosowanie przymusu bezpośredniego przewidzianego w innych przepisach jest 
dopuszczalne jedynie po uprzednim bezskutecznym zastosowaniu przymusu bezpośredniego prze-
widzianego w ustawie lub gdyby jego zastosowanie było niecelowe. Przymus bezpośredni w formie:  
1) przytrzymania – polega na doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniu osoby z użyciem siły fizycznej; 
2) unieruchomienia – polega na dłużej trwającym obezwładnieniu osoby z użyciem pasów, uchwy-
tów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa; 3) izolacji – polega na umieszczeniu osoby pojedynczo  
w zamkniętym pomieszczeniu.
Przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji może być stosowany nie dłużej niż 4 godzi-
ny. W razie potrzeby stosowanie przymusu bezpośredniego w tych formach może być przedłużone na 
następne okresy, nie dłuższe niż 6-godzinne. 

7 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
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Funkcjonariusz Policji wyznaczony przez komendanta jednostki Policji lub osobę przez niego upoważ-
nioną, a podczas ich nieobecności – dyżurnego jednostki Policji jest obowiązany do kontroli stanu zdro-
wia osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji, nie 
rzadziej niż co 15 minut, również w czasie snu tej osoby oraz niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania 
przymusu bezpośredniego. 
Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania8.

2.1. definicja wydarzenia nadzwyczajnego w Pdoz i jej wpływ na dane statystyczne

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r.  
w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeźwienia, które całkowicie uchyliło wcześniej obowiązujące zarządzenie nr 1061  
z dnia 2 września 2009 r., pojawiła się nowa definicja wydarzenia nadzwyczajnego. Według niej wy-
darzeniem nadzwyczajnym jest zdarzenie w pomieszczeniu z udziałem osoby w nim umieszczonej, 
skutkujące śmiercią, ucieczką lub zamachem w celu uwolnienia tej osoby albo zamachem na życie lub 
zdrowie człowieka, skutkującym jego hospitalizacją9.
Natomiast zgodnie z definicją nieobowiązującego już zarządzenia nr 1061 Komendanta Głównego Policji  
z dnia 2 września 2009 r., wydarzeniem nadzwyczajnym jest zdarzenie w pomieszczeniu z udziałem 
osoby w nim umieszczonej, skutkujące zgonem, zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa, samobójstwem, usi-
łowaniem samobójstwa, ucieczką, próbą ucieczki lub zamachem w celu uwolnienia tej osoby albo zama-
chem na życie lub zdrowie człowieka10.
Interpretacja nowego pojęcia wydarzenia nadzwyczajnego nasuwała pewne wątpliwości, czego wyra-
zem były liczne zapytania docierające do Biura Prewencji KGP. Dotyczyły one przypadku, gdy osoba była 
kierowana na obserwację psychiatryczną.
Przez hospitalizację należy rozumieć przyjęcie osoby na oddział szpitalny lub specjalistyczny, które jest 
związane z wystawieniem przez lekarza karty wypisowej lub karty leczenia szpitalnego. Zatem, jeżeli do-
prowadzonemu udzielono jedynie pomocy ambulatoryjnej, nie stanowi to wydarzenia nadzwyczajnego 
w rozumieniu ww. przepisów. 
Natomiast zgodnie z interpretacją zawartą w zaakceptowanej przez Zastępcę Komendanta Główne-
go Policji insp. Cezarego Popławskiego Informacji dotyczącej funkcjonowania w 2014 r. pomieszczeń 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych i tymczasowych 
pomieszczeń przejściowych za wydarzenie nadzwyczajne należy również uznać zdarzenie skutkujące 
umieszczeniem osoby w szpitalu lub oddziale psychiatrycznym, nawet jeżeli odniesione obrażenia,  
np. w trakcie samookaleczenia, nie dawały podstaw do umieszczenia na oddziale szpitalnym z uwagi na 
stan fizyczny zatrzymanego11.
W związku ze zmianą interpretacji definicji wydarzenia nadzwyczajnego w 2012 r. w PDOZ odnotowano 
53 takie wydarzenia, to jest o 42 mniej niż w 2011 r. Liczba wydarzeń nadzwyczajnych stanowiła 0,0016% 
liczby osób umieszczonych w PDOZ. Należy zwrócić uwagę, że czynnikiem, który miał wpływ na spadek 

8 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
9 Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r., § 7 ust. 1 pkt 3.
10 Zarządzenie nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania 

zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP Nr 2,  
poz. 56), nieobowiązujące, § 1 pkt 6. 

11 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2014 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, kwiecień 2015.
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liczby wydarzeń nadzwyczajnych, była również owa zmiana klasyfikacji czynów kwalifikowanych jako 
wydarzenia nadzwyczajne w taki sposób, że nie zalicza się do tej kategorii zdarzeń, zamachów na życie 
lub zdrowie człowieka, które nie skutkują jego hospitalizacją12. Na podstawie danych statystycznych 
opracowanych przez Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP, między 2013 a 2016 r. daje się zauwa-
żyć tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę wydarzeń nadzwyczajnych.
Poddając analizie statystki z ostatnich trzech lat, w 2016 r. w PDOZ odnotowano 27 wydarzeń nadzwyczaj-
nych, co stanowiło 0,0127% liczby osób umieszczonych w PDOZ. Powyższa liczba wskazuje, że w 2016 r.  
utrzymana została pożądana tendencja spadkowa, dla porównania w 2015 r. odnotowano 39 wydarzeń 
nadzwyczajnych. W 2016 r. odnotowano 9 zgonów, co w porównaniu z rokiem 2015 stanowi spadek  
o 5 przypadków. Ponadto odnotowano 17 wydarzeń w kategorii „zamach na życie lub zdrowie”, w po-
równaniu z rokiem 2015 nastąpił spadek liczby wydarzeń również w tej kategorii – wówczas odnotowano  
25 przypadków. W analizowanym okresie doszło do 1 przypadku, w którym osoba umieszczona w PDOZ 
dokonała skutecznego zamachu na swoje życie. Spadek liczby wydarzeń nadzwyczajnych świadczy o sku-
teczności wdrażanych w poszczególnych garnizonach działań ukierunkowanych na eliminację nieprawidło-
wości pojawiających się w trakcie realizacji zadań w PDOZ, a tym samym ograniczenie liczby wydarzeń13. 
W 2017 r. w PDOZ odnotowano 30 wydarzeń nadzwyczajnych, co stanowiło 0,0125% liczby osób 
umieszczonych w PDOZ. Powyższa liczba wskazuje, że w 2017 r. nie została utrzymana pożądana ten-
dencja spadkowa (w 2016 r. – 27). Świadczy to o spadku skuteczności działań podjętych w poszcze-
gólnych garnizonach, a ukierunkowanych na ograniczenie liczby wydarzeń nadzwyczajnych. W 2017 r. 
odnotowano 9 zgonów i ta liczba nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2016. Ponadto odnotowano  
19 wydarzeń w kategorii „zamach na życie lub zdrowie”. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost 
liczby wydarzeń w tej kategorii – wówczas odnotowano 17 przypadków. W analizowanym okresie doszło 
również do 1 przypadku, w którym osoba umieszczona w PDOZ dokonała skutecznego zamachu na 
swoje życie oraz 1 przypadku, kiedy osoba umieszczona w pomieszczeniu dokonała z niego ucieczki14. 
W 2018 r. w PDOZ odnotowano 28 wydarzeń nadzwyczajnych, co stanowiło 0,01% liczby osób umieszczo-
nych w PDOZ. Odnotowano 14 zgonów, tj. o 5 więcej w porównaniu z rokiem 2017. Ponadto odnotowano 
13 wydarzeń w kategorii „zamach na życie lub zdrowie”. W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił spadek licz-
by wydarzeń w tej kategorii – wówczas było 19 przypadków. W analizowanym okresie doszło również do  
1 przypadku, w którym osoba umieszczona w PDOZ dokonała ucieczki z pomieszczenia15.

2.2. Przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie wydarzeniom nadzwyczajnym w Pdoz

Analiza wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w PDOZ w ostatnich latach wskazuje, że należy podej-
mować usystematyzowane działania zmierzające do eliminacji pojawiających się nieprawidłowości,  
a ich realizacja powinna być objęta właściwym nadzorem służbowym. Przedmiotowe działania powinny 

12 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2012 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, kwiecień 2013.

13 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2016 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2017.

14 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2017 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2018.

15 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2018 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2019.
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być ukierunkowane na: kierowanie do realizacji zadań wyłącznie policjantów posiadających przeszko-
lenie w zakresie realizacji zadań w PDOZ; szczegółowe analizowanie zaistniałych wydarzeń nadzwyczaj-
nych oraz niezwłoczne wdrażanie wynikających z nich wniosków; uwzględnianie zagadnień związanych  
z realizacją zadań w PDOZ w planach doskonalenia zawodowego, przy czym zakres tematyczny powinien 
opierać się na bieżącej analizie i obejmować lokalne potrzeby szkoleniowe w tym obszarze; wykorzystanie  
w procesie lokalnego doskonalenia zawodowego zawartych w przekazywanych informacjach przykładów, 
w których nieprawidłowe wykonywanie obowiązków doprowadziło do wydarzeń nadzwyczajnych; wycią-
ganie zdecydowanych konsekwencji dyscyplinarnych wobec policjantów naruszających elementarne zasa-
dy postępowania; kontrolowanie sposobu realizacji zadań przez przełożonych średniej kadry kierowniczej; 
dążenie do wyposażenia wszystkich PDOZ w system urządzeń monitorujących, posiadających funkcję na-
grywania obrazu wraz z możliwością odtworzenia zapisanego nagrania16.
Istotnym czynnikiem w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym pozo-
staje kwestia zwrócenia szczególnej uwagi na jakość meldunków sporządzanych z przebiegu czynności 
wyjaśniających przyczyny i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego, a następnie analiz tych wydarzeń. 
Należy pamiętać, że rzetelne sporządzenie tych opracowań ma na celu wyjaśnienie przyczyn i oko-
liczności zaistniałego wydarzenia, a co za tym idzie – również wyartykułowanie popełnionych błędów  
i formułowanie wniosków, tak by w przyszłości móc podjąć i ukierunkować konkretne działania służące 
ich eliminowaniu i tym samym zapobieganiu wydarzeniom nadzwyczajnym17.

2.3. dokumentowanie wydarzenia nadzwyczajnego w Pdoz

W przypadku ujawnienia wydarzenia nadzwyczajnego policjant wykonujący zadania w pomieszcze-
niu jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wy-
darzenia nadzwyczajnego, w szczególności do: sporządzenia notatki urzędowej z przebiegu wydarzenia 
nadzwyczajnego i przekazania jej odpowiednio bezpośredniemu przełożonemu lub dyżurnemu jednostki.
Kopię notatki urzędowej dyżurny jednostki, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwy-
czajnego, przesyła niezwłocznie do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy 
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Kierownik tej komórki po zapoznaniu się z kopią notatki urzędowej prze-
syła ją niezwłocznie do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.
W przypadku gdy pomieszczenie zostało wyposażone w urządzenia monitorujące, kierownik komórki 
organizacyjnej jednostki, a w razie jego nieobecności policjant wyznaczony przez kierownika jednostki, 
jest obowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia materiałów pochodzących z zapisu tych urządzeń.
Przyczyny i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego wyjaśniane są przez policjantów wyznaczonych 
przez kierownika jednostki. 
Z przebiegu czynności dot. wydarzenia nadzwyczajnego sporządza się meldunek, który przesyła się  
w terminie 7 dni od daty wydarzenia nadzwyczajnego do właściwej w sprawach konwojowych komórki 
organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
Meldunek powinien zawierać następujące informacje: 
1) nazwę jednostki, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego; 
2) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika jednostki lub wyznaczonego przez 

16 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2017 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2018.

17 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2016 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2017.
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niego policjanta sprawującego nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem po-
mieszczenia w jednostce, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego;

3) czas, miejsce i rodzaj wydarzenia nadzwyczajnego;
4) opis sposobu nadzoru nad:

a) realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczenia w jednostce, na obszarze właści-
wości, której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego,

b) pełnioną służbą w pomieszczeniu przez bezpośrednich przełożonych policjantów wykonujących 
te zadania;

5) stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, staż służby policjantów oraz terminy, w których 
uczestniczyli oni w doskonaleniu zawodowym; 

6) dane personalne osoby lub osób uczestniczących w wydarzeniu nadzwyczajnym; 
7) szczegółowy opis przebiegu i skutków wydarzenia nadzwyczajnego; 
8) opis czynności podjętych po wydarzeniu nadzwyczajnym oraz dane personalne osób uczestniczą-

cych w tych czynnościach; 
9) wskazanie naruszonych przepisów prawa; 
10) opis planowanych przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania możliwości wystąpienia podob-

nych wydarzeń nadzwyczajnych.
Przyczyny i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego są analizowane przez policjantów właściwej do 
spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, wyznaczonych 
przez kierownika tej komórki organizacyjnej. Ww. policjanci są obowiązani do opracowania na podsta-
wie zgromadzonych materiałów, w szczególności informacji zawartych w meldunku, analizy przyczyn  
i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego.
Analiza przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego powinna zawierać w szczególności:
1) informacje zawarte w meldunku;
2) ocenę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego;
3) informacje o zrealizowanych przez właściwą do spraw konwojowych komórkę organizacyjną komen-

dy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji zadaniach w zakresie koordynacji i nadzoru nad pełnieniem służ-
by w pomieszczeniu;

4) wnioski i propozycje rozwiązań zmierzających do wyeliminowania możliwości wystąpienia podob-
nych wydarzeń nadzwyczajnych.

Analizę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego przedkłada się do akceptacji komendanto-
wi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub jego zastępcy przed upływem 14 dni od dnia wydarzenia 
nadzwyczajnego. Kopię zaakceptowanej analizy przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego 
niezwłocznie przesyła się do:
1) właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;
2) właściwej do spraw kontroli komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
3) jednostki, której policjanci wykonywali zadania w pomieszczeniu.
W terminie do 2 miesięcy od dnia wydarzenia nadzwyczajnego, kierownik właściwej do spraw konwojo-
wych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła do właściwej do spraw 
konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji meldunek uzupełniający do analizy, do-
tyczący sposobu realizacji zawartych w niej wniosków i zaleceń18.

18 Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie  
w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP poz. 37), § 24–25a.

2Procedury postępowania w przypadku  
zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego w Pdoz



A. Twardo

16

Wydarzenia nadzWyczajne W pdoz  
zarys problematyki 

Przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz

Na podstawie meldunków i analiz przesłanych do KGP można stwierdzić, że najczęstszymi przyczynami 
wydarzeń nadzwyczajnych w PDOZ są:
1) lekceważenie elementarnych zasad pełnienia służby w PDOZ, brak doświadczenia, a w niektórych 

przypadkach również rutyna w postępowaniu z osobami umieszczonymi w pomieszczeniu;
2) odstąpienie od kontroli pomieszczeń pod kątem stanu technicznego, jak również ujawnienia niebez-

piecznych przedmiotów wniesionych i pozostawionych przez osoby zatrzymane;
3) pobieżne sprawdzenie lub odstąpienie od sprawdzenia, czy osoba przyjmowana do pomieszczenia 

posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty;
4) nieodebranie od osób umieszczonych w pomieszczeniu pościeli po zakończeniu spoczynku noc-

nego lub odebranie pościeli bez sprawdzenia, czy jest ona kompletna i nie posiada uszkodzeń  
w postaci oderwanych fragmentów umożliwiających dokonanie zamachu samobójczego;

5) niewłaściwe zabezpieczenie techniczne pomieszczeń dla osób zatrzymanych;
6) pozostawienie bez nadzoru osoby przebywającej poza pokojem;
7) odstąpienie od zastosowania „wzmożonych środków ostrożności” (pomimo wystąpienia ku temu przesłanek);
8) pełnienie służby jednoosobowo;
9) przypadkowy dobór do służby w PDOZ funkcjonariuszy mających niewielkie doświadczenie  

zawodowe;
10) niedostateczna znajomość przepisów przez funkcjonariuszy pełniących służbę w PDOZ;
11) bagatelizowanie stwierdzonych uchybień, naruszeń dyscypliny służbowej, jak i brak reakcji ze strony 

przełożonych na sposób pełnienia służby;
12) niestosowanie się do § 10 zarządzenia nr 130 KGP w zakresie dotyczącym postępowania z „osobą 

wymagającą szczególnego nadzoru”.
Przyczyny i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych, do których dochodzi w PDOZ, pozostają w szcze-
gólnym zainteresowaniu kierownictwa Komendy Głównej Policji. W chwili uzyskania wiadomości o zaist-
niałym wydarzeniu (najczęstszym źródłem uzyskiwanych informacji jest przygotowane przez dyżurnego 
KGP codzienne zestawienie wybranych zdarzeń zaistniałych na terenie kraju), w Biurze Prewencji KGP 
przygotowywana jest szczegółowa informacja dotycząca okoliczności zajścia, z którą zapoznaje się Ko-
mendant Główny Policji.  
W celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji zadań przez policjantów PDOZ Biuro Prewencji KGP 
zdecydowało o podjęciu działań zmierzających do opracowania programu kursu specjalistycznego dla 
policjantów pełniących służbę w PDOZ. Kursy specjalistyczne dla policjantów pełniących służbę w PDOZ 
odbywają się obecnie w niektórych szkołach policyjnych na terenie kraju.

Przyczyny i skutki wydarzeń 
nadzwyczajnych w Pdoz3
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Wzięto również pod uwagę możliwości rozwiązań technicznych przy ewentualnym podjęciu decyzji  
o wdrażaniu i stosowaniu przez Policję urządzeń monitorujących parametry życiowe osób nietrzeźwych 
umieszczonych w PDOZ19.

skutki wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjanta.
2. Zniweczona praca innych policjantów – zwłaszcza w przypadku zdarzeń z udziałem niebezpiecznych 

sprawców ujętych w wyniku długotrwałych działań operacyjnych.
3. Konieczność prowadzenia działań pościgowych lub poszukiwawczych – niepotrzebnie absorbująca 

dodatkowe siły i środki, które można by wykorzystać do innych zadań.
4. Zachęta dla innych pozbawionych wolności do podjęcia próby ucieczki.
5. Wzrost liczby przestępstw – przestępstwa popełniane na „ucieczce”.
6. Kompromitacja Policji – zwłaszcza, gdy do wydarzenia doszło w wyniku braku odpowiedzialności,  

a w wielu przypadkach wręcz indolencji ze strony policjantów20.

19 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2012 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, kwiecień 2013.

20 Pismo zatwierdzone przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego Wydarzenia 
nadzwyczajne w trakcie pełnienia służby w konwojach i doprowadzeniach, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, 
pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych z dnia 10 lutego 2019 r.

3Przyczyny i skutki wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz
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Na podstawie informacji dotyczących funkcjonowania PDOZ w latach 2016–2018 opracowanych przez 
Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP najczęściej dochodziło do wydarzeń nadzwyczajnych w czte-
rech kategoriach: zgon, zamach na życie lub zdrowie, samobójstwo oraz ucieczka.
W 2016 r. doszło do 9 zgonów osób w czasie, kiedy przebywały one w PDOZ. Przy czym liczba tego 
rodzaju wydarzeń uległa ponownemu zmniejszeniu – z 14 w roku 2015. W 2016 r., podobnie jak w latach 
ubiegłych, zgony dotyczyły przede wszystkim osób doprowadzonych do PDOZ w celu wytrzeźwienia. 
Na 9 odnotowanych zgonów osób umieszczonych w PDOZ – w 5 przypadkach były to osoby dopro-
wadzone do wytrzeźwienia. W dwóch przypadkach były to osoby zatrzymane, które były nietrzeźwe, 
natomiast w 2 – osoby, które były pod wpływem alkoholu21.
W 2017 r. doszło do 9 zgonów osób w czasie, kiedy przebywały one w PDOZ, i liczba ta nie uległa zmia-
nie w porównaniu z rokiem 2016. Zgony, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyły przede wszystkim 
osób nietrzeźwych. Na 9 odnotowanych zgonów osób umieszczonych w PDOZ – w 5 przypadkach były 
to osoby doprowadzone w celu wytrzeźwienia. W 3 przypadkach były to osoby zatrzymane, które były 
nietrzeźwe. Tylko 1 osoba nie była pod wpływem alkoholu22.
W 2018 r. doszło do 14 zgonów osób w czasie, kiedy przebywały one w PDOZ. Liczba ta uległa zwięk-
szeniu w porównaniu z rokiem 2017 o 5 takich przypadków. Zgony, podobnie jak w latach ubiegłych, 
dotyczyły przede wszystkim osób nietrzeźwych. Na 14 odnotowanych zgonów osób umieszczonych 
w PDOZ – w 5 przypadkach były to osoby doprowadzone do wytrzeźwienia, w 7 przypadkach były to 
osoby zatrzymane, będące w stanie nietrzeźwości. Natomiast tylko 2 zmarłe w PDOZ osoby nie były pod 
wpływem alkoholu23. 
Wobec powyższego nasuwają się wnioski, że najczęściej sytuacje związane ze zgonem dotyczą osób 
nietrzeźwych, co powinno wiązać się z podjęciem przez policjantów pełniących służbę w PDOZ działań 
mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osadzonych, a szcze-
gólnie nietrzeźwych. Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 pkt 6 zarządzenia nr 13, który dotyczy dokonywania 
sprawdzenia na bieżąco, nie rzadziej niż co 60 minut, funkcji życiowych, takich jak tętno i oddech osób 

21 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2016 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2017.

22 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2017 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2018.

23 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2018 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, luty 2019.
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nietrzeźwych niedających wyraźnych oznak życia, należałoby ukierunkować i przygotować policjantów 
pełniących służbę w PDOZ do rzetelnego i prawidłowego wykonywania obowiązków w tym zakresie. 
Niemałą rolę w tym względzie odgrywają kursy specjalistyczne dla policjantów wykonujących zadania 
związane z pełnieniem służby m.in. w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia, gdzie jednym z istotnych tematów jest udzielanie pierwszej pomocy osobom 
umieszczonym w PDOZ.
W kategorii zamach na życie lub zdrowie w 2016 r. odnotowano łącznie 17 wydarzeń nadzwyczajnych. 
Przy czym ta kategoria może być analizowana niejako w dwóch podkategoriach: znacznie poważniej-
szych gatunkowo zamachów na życie – usiłowań samobójstwa oraz zamachów na zdrowie. Analiza 
tego rodzaju wydarzeń wskazuje, że próby samobójcze stanowiły najliczniejszą kategorię – w 2016 r. 
policjanci udaremnili 10 prób targnięcia się na swoje życie przez osoby umieszczone w PDOZ. Z analiz 
przesłanych do Biura Prewencji KGP wynika, że najczęstszym sposobem zamachu na własne życie były 
próby powieszenia się, a niedoszli samobójcy próbowali wykorzystać do tego celu przede wszystkim 
własną odzież (podkoszulek, spodnie, kalesony, bluzę) oraz przedmioty stanowiące wyposażenie pokoi 
dla zatrzymanych (kawałki pościeli, ręcznik). W dwóch przypadkach były to taśma i sznurek niewia-
domego pochodzenia, w których posiadaniu były osoby przebywające w PDOZ. Zamachy na zdrowie 
stanowiły trzecią liczebnie kategorię wydarzeń nadzwyczajnych dokonanych przez osoby umieszczo-
ne w PDOZ. Odnotowano 7 przypadków i były to przede wszystkim zdarzenia dotyczące przypadków 
dokonania przez osoby umieszczone w pomieszczeniach zamachów na własne zdrowie. Jak wynika  
z analizy wydarzeń nadzwyczajnych, sposobami dokonania przez osoby umieszczone w PDOZ zama-
chów na własne zdrowie było: połknięcie metalowego wkrętu, połknięcie „białego proszku” z woreczka 
strunowego, okaleczenie okolic szyi skalpelem ukrytym w jamie ustnej, uderzenie głową w: drzwi, kratę, 
ścianę. W jednym przypadku zamach na zdrowie był skierowany nie na własną osobę, ale dokonany 
został na osobie, która była umieszczona w tym samym pokoju dla zatrzymanych i polegał na uderzeniu 
„współosadzonego” mężczyzny pięścią w głowę24.
W 2017 r. w kategorii „zamach na życie i zdrowie” odnotowanych zostało łącznie 19 wydarzeń nad-
zwyczajnych: policjanci udaremnili 11 prób targnięcia się na życie i 8 zamachów na zdrowie. Z analiz 
przesłanych do Biura Prewencji KGP wynika, że najczęstszym sposobem zamachu na własne życie były 
próby powieszenia się z wykorzystaniem własnej odzieży (koszulka) lub jej elementów (materiałowy trok 
ze spodni dresowych) albo przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoi dla zatrzymanych (kawałki 
pościeli). Natomiast sposobami dokonania zamachów na własne zdrowie było: połknięcie zapalniczki, 
która nie została odebrana podczas przyjęcia do PDOZ, połknięcie lub zadrapanie kawałkiem plastiko-
wych sztućców wydawanych do posiłków, zadrapanie metalową blaszką pochodzącą z bluzy, która nie 
została odebrana podczas umieszczania w PDOZ, uderzenie w drzwi, kratę bądź ścianę25.
W 2018 r. w kategorii „zamach na życie i zdrowie” odnotowano 13 wydarzeń nadzwyczajnych, w tym  
5 prób targnięcia się na życie. Z analiz przesłanych do Biura Prewencji KGP wynika, że najczęstszym 
sposobem zamachu na własne życie (4 przypadki) były próby powieszenia się z wykorzystaniem prze-
ścieradła oraz bluzy od piżamy. W jednym przypadku niedoszły samobójca skoczył na głowę, zeskakując 
ze stołu w pokoju PDOZ. W przypadku zamachów na zdrowie odnotowano 8 tego rodzaju zdarzeń i były 
to przypadki dotyczące dokonania przez osoby umieszczone w pomieszczeniach zamachów na własne 
zdrowie (7 przypadków) oraz w jednym przypadku był to zamach na zdrowie policjanta pełniącego 

24 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2016 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2017.

25 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2017 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2018.
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służbę w pomieszczeniu. Z analizy wydarzeń nadzwyczajnych wynika, że sposobami dokonania przez 
osoby umieszczone w PDOZ zamachów na własne zdrowie było: połknięcie metalowej łyżki do posiłku 
oraz metalowego elementu czapki, połknięcie lub zadrapanie kawałkiem plastikowych sztućców wyda-
wanych do posiłku, okaleczenie metalowym drutem z siatki zabezpieczającej okno pokoju od wewnątrz, 
uderzenie głową w kratę drzwi bądź ścianę26.
W 2016 r. doszło do 1 samobójstwa mimo wyeliminowania w 2015 r. tego rodzaju wydarzeń nadzwy-
czajnych. Zdarzenie miało miejsce w pomieszczeniu, w którym nie funkcjonował monitoring. W czasie  
kolejnego sprawdzenia zachowania się osób, które odbywało się co 30 minut, policjant pełniący służbę 
w PDOZ zauważył wiszące na podszewce od spodni dresowych ciało mężczyzny. Podszewka przywiąza-
na była do kraty zabezpieczającej zamontowaną na suficie lampę oświetleniową27.
W 2017 r., podobnie jak w 2016 r., doszło do 1 tego rodzaju wydarzenia. Zdarzenie miało miejsce  
w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje monitoring, a służba pełniona jest przez zastępcę dyżurnego 
jednostki. Mężczyzna umieszczony w PDOZ wyciągnął sznurek ze spodni, który następnie przywiązał do 
kraty w oknie. Około godziny 15.14 przygotowaną pętlę założył na szyję, odwrócił się tyłem do okna  
i powoli usiadł, co spowodowało zaciśnięcie się sznurka. Będąc w pozycji półsiedzącej z zaciśniętą na 
szyi pętlą, nie ruszał się. Reakcja policjanta pełniącego w pomieszczeniu służbę nastąpiła o godzinie 
15.55 z chwilą wejścia do pokoju28. 
W 2018 r. nie odnotowano tego rodzaju wydarzeń nadzwyczajnych w PDOZ29.
W 2016 r. nie odnotowano wydarzeń nadzwyczajnych w kategorii „ucieczka”30.
W 2017 r. doszło do 1 wydarzenia związanego z ucieczką osoby z PDOZ. Podczas pobytu w WC, w czasie 
chwilowej nieuwagi policjanta – pomocnika dyżurnego, wykorzystując fakt niezamknięcia drzwi wej-
ściowych oddzielających pomieszczenia PDOZ od pozostałych pomieszczeń KPP, osadzony mężczyzna 
wybiegł na korytarz znajdujący się poza pomieszczeniami PDOZ31.
W 2018 r. doszło do 1 wydarzenia związanego z ucieczką osoby z PDOZ. Osoba wprowadzona do po-
mieszczenia celem jej przyjęcia, w trakcie odbierania depozytu wykorzystała fakt niedomknięcia przez 
policjantów kraty zabezpieczającej wejście i odpychając funkcjonariusza, wybiegła poza PDOZ na teren 
jednostki32.

26 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2018 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, luty 2019.

27 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2016 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2017.

28 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2017 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2018.

29 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2018 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, luty 2019.

30 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2016 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2017.

31 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2017 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, marzec 2018.

32 Informacja dotycząca funkcjonowania w 2018 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka, Wydział 
Konwojowy Biura Prewencji KGP, Warszawa, luty 2019.
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Poniżej przedstawiono przykłady niektórych wydarzeń nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w PDOZ w 2018 r.  
Dotyczą one trzech kategorii: zgon, zamach na życie lub zdrowie oraz ucieczka. Z uwagi na to, iż w 2018 r. nie 
wystąpiła czwarta kategoria wydarzenia nadzwyczajnego, czyli samobójstwo, przytoczyłam przykład tego 
rodzaju wydarzenia z 2016 r.
Użyte w poniższych przykładach słownictwo i specyficzne sformułowania są zgodne z treścią zawartą  
w nr 1–12/18 Informacji dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych garnizonach, do któ-
rych doszło podczas realizacji konwojów i doprowadzeń oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach 
prawnej izolacji, opracowanych w Wydziale Konwojowym Biura Prewencji KGP. 

Komenda Miejska Policji w Katowicach – zgon
O godz. 0.30 do PDOZ w Katowicach została doprowadzona kobieta podejrzana o dokonanie uszko-
dzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymaną objęto szczególnym nadzorem i po przeprowadzeniu 
czynności związanych z osadzeniem umieszczono w pokoju, gdzie przebywała sama. Podczas pobytu 
w PDOZ zatrzymaną wydano na czynności do KMP w Sosnowcu. Po powrocie dokonano sprawdzenia  
i ponownie umieszczono w pokoju, gdzie przebywała sama.
O godz. 22.30 podczas przeprowadzania kontroli zachowania osób policjantka zauważyła, że zatrzyma-
na nie daje wyraźnych oznak życia. Funkcjonariuszka wezwała do asysty policjanta i razem weszli do po-
koju, gdzie ustalili, że zatrzymana nie reaguje na komunikaty werbalne oraz dotyk. O zaistniałym fakcie 
poinformowali dowódcę zmiany, włączyli alarm i podjęli resuscytację. Po przybyciu załogi pogotowia 
lekarz prowadzący badanie stwierdził zgon zatrzymanej.

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju – zamach na życie lub zdrowie
Policjant pełniący służbę w PDOZ zauważył, że umieszczony w jednym z pokoi mężczyzna trzyma ręce 
wyprostowane przed sobą w kierunku drzwi do pomieszczenia. Natychmiast udał się do pokoju, gdzie 
przez wizjer zobaczył u zatrzymanego ciemne plamy w okolicach zgięć łokciowych. Gdy uchylił drzwi, 
zatrzymany zachlapał krwią twarz oraz ubranie funkcjonariusza. Policjant natychmiast zamknął drzwi, 
uruchomił instalację alarmową oraz powiadomił dyżurnego jednostki o zaistniałym zdarzeniu, prosząc 
o wsparcie.
Po wejściu do pokoju policjanci zauważyli leżącego na pryczy mężczyznę z widocznymi ranami na obu 
ramionach. Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Za pośrednictwem dyżurne-
go KMP wezwano zespół pogotowia ratunkowego. Po przyjeździe załogi pogotowia i dokonaniu wstęp-
nych ustaleń ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu zatrzymanego do szpitala celem zaopatrzenia 
ran. Dokonano ponownego sprawdzenia mężczyzny, nie odnajdując żadnych przedmiotów.

Przykłady wydarzeń 
nadzwyczajnych w Pdoz5
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Zatrzymany w asyście policjantów został przewieziony do szpitala, gdzie lekarz prowadzący zaopatrzył 
rany, zlecił przeprowadzenie RTG jamy brzusznej oraz przełyku. Wynik badania RTG nie ujawnił żadnego 
ciała obcego w ww. miejscach. Po konsultacjach lekarz prowadzący podjął decyzję o konieczności prze-
transportowania ww. do szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych. W trakcie oczekiwania na transport 
medyczny, mężczyzna zapytany o przedmiot, którym dokonał samookaleczenia, oświadczył, że wyda 
przedmiot, którym dokonał czynu, po czym wyjął ze spodni z okolicy lewej kieszeni ostre narzędzie, 
którym okazało się być ostrze jednorazowej maszynki do golenia33.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie – zgon
W PDOZ w Mławie o godz. 9.00 został umieszczony mężczyzna zatrzymany na podstawie nakazu do-
prowadzenia do aresztu śledczego. Przed umieszczeniem w pomieszczeniu wykonano badanie na za-
wartość alkoholu, które wykazało u ww. 0,71 mg/l w wydychanym powietrzu, a następnie przewieziono 
go do SP ZOZ w Mławie celem przeprowadzenia badania lekarskiego. Po badaniu lekarz przedstawił 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby w PDOZ.
Około godz. 21.30 podczas kontroli zachowania osadzonych przez wizjer policjant zauważył, że mężczy-
zna siedzi na pryczy oparty o stolik. Policjant wszedł do pomieszczenia i sprawdził funkcje życiowe osa-
dzonego. Mężczyzna oddychał, zachowywał się spokojnie, jednak nie odpowiadał na zadawane pytania. 
W związku z powyższym funkcjonariusz postanowił wezwać do zatrzymanego pogotowie ratunkowe. 
Około godz. 21.40 na miejsce zdarzenia przybyła załoga pogotowia ratunkowego. Po przeprowadzeniu 
badania lekarz podjął decyzję, iż zatrzymanego należy przetransportować do szpitala, gdyż jego stan 
zdrowia nie pozwala na dalszy pobyt w PDOZ. Policjant wraz z lekarzem przeszli na korytarz PDOZ, do 
stolika, gdzie przeprowadzający badanie dokonał wpisu w książce wizyt lekarskich, wskazując koniecz-
ność hospitalizowania zatrzymanego, natomiast zatrzymany pozostał w celi pod opieką ratowników, 
którzy podali mu lekarstwa.
Po uzupełnieniu danych pacjenta lekarz wrócił do pokoju i polecił sanitariuszom przynieść nosze  
z karetki, a sam pozostał z osadzonym. W tym czasie policjant udał się do drzwi wejściowych celem otwo-
rzenia kraty wejściowej sanitariuszom. Podczas zamykania kraty lekarz krzyknął, żeby pospieszyć się z przy-
niesieniem noszy, ponieważ stan pacjenta pogorszył się, a on sam przystępuje do reanimacji. Po powrocie 
do pokoju pracowników służb medycznych prowadzono resuscytację, m.in. za pomocą defibrylatora. Jednak 
pomimo szybko podjętej akcji przywrócenia czynności życiowych ok. 22.18 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Komenda Miejska Policji w Gliwicach – zamach na życie lub zdrowie
Policjant pełniący służbę w PDOZ zauważył na ekranie monitoringu, że mężczyzna umieszczony w jed-
nym z pokoi dla zatrzymanych uklęknął twarzą do okna, następnie pochylił się twarzą do przodu, do-
tykając czołem podłogi. Po krótkim czasie wstał, podbiegł w okolice drzwi i trzykrotnie uderzył głową  
w ścianę, powodując u siebie obrażenia w postaci siniaka na czole. Po wejściu policjanta do pokoju oka-
zało się, że mężczyzna nie stracił przytomności, przez cały czas był w pełni świadomy i żądał kontaktu 
z psychiatrą.
Do PDOZ przybyła wezwana załoga pogotowia ratunkowego. Przeprowadzający badanie ratownik me-
dyczny podjął decyzję o konieczności przewiezienia zatrzymanego mężczyzny do szpitala dla psychicz-
nie i nerwowo chorych, gdzie po konsultacji został przyjęty na obserwację34.

33 Informacja 1/18 dotycząca wydarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych garnizonach, do których doszło podczas 
realizacji konwojów i doprowadzeń oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji, Wydział Konwo-
jowy Biura Prewencji KGP.

34 Informacja 2/18 dotycząca wydarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych garnizonach, do których doszło podczas 
realizacji konwojów i doprowadzeń oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji, Wydział Konwo-
jowy Biura Prewencji KGP.
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Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu – zgon
O godzinie 18.23 do PDOZ patrol straży miejskiej doprowadził w celu wytrzeźwienia mężczyznę. Męż-
czyzna przed umieszczeniem w PDOZ został zbadany przez lekarza, który wydał zaświadczenie o braku 
przeciwwskazań medycznych do przebywania zatrzymanego w pomieszczeniu.
Policjant pełniący tego dnia służbę w PDOZ umieścił doprowadzonego w pokoju, po czym kilkakrotnie 
dokonywał kontroli jego zachowania przez wizjer, dokumentując tę czynność w książce przebiegu służ-
by. O godzinie 00.42 policjant dokonał kolejnej kontroli, wchodząc do pokoju, i stwierdził, że mężczyzna 
nie oddycha i brak jest u niego tętna.
Z uwagi na powyższe funkcjonariusz włączył alarm i przystąpił do akcji reanimacyjnej. W tym samym 
czasie dyżurny KPP Zgierz powiadomił pogotowie ratunkowe. O godzinie 00.52 do KPP w Zgierzu przy-
była załoga pogotowia ratunkowego, która przejęła czynności reanimacyjne. Obecny na miejscu lekarz 
zespołu ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny.

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie – ucieczka
Policjant pełniący służbę w PDOZ wraz ze skierowaną policjantką realizowali czynności związane z umiesz-
czeniem doprowadzonej w celu wytrzeźwienia kobiety. Funkcjonariusze wprowadzili zatrzymaną do po-
mieszczenia służbowego w PDOZ znajdującego się za pierwszą kratą, która nie została zamknięta po 
ich przejściu. W trakcie przekazywania rzeczy do depozytu kobieta zaczęła zachowywać się agresywnie  
i w pewnym momencie odepchnęła  policjantkę, po czym korzystając z faktu, iż krata jest niedomknięta, 
wybiegła na korytarz KPP w stronę pomieszczenia dyżurnego. Po przebiegnięciu kilku metrów została 
zatrzymana przez policjantów stojących na korytarzu i ponownie doprowadzona do PDOZ35.

Komenda Miejska Policji w Katowicach – zamach na zdrowie
O godz. 13.30 osobom umieszczonym w PDOZ wydano obiad (posiłek dostarczony przez firmę caterin-
gową w termicznym styropianowym opakowaniu wraz z metalową łyżką z wyposażenia PDOZ). Po około 
3 minutach jeden z zatrzymanych mężczyzn poprzez system przywoławczy poprosił o wodę do popicia 
posiłku. Po otrzymaniu wody, po dwóch minutach, za pomocą systemu przywoławczego poinformował 
funkcjonariuszy PDOZ o tym, że połknął łyżkę. Policjant niezwłocznie uruchomił instalację alarmową 
oraz powiadomił o zdarzeniu dyżurnego zmiany i kierownika ogniwa PDOZ. Dyżurny zmiany powia-
domił dyżurnego KMP w Katowicach o wydarzeniu nadzwyczajnym i konieczności wezwania pogoto-
wia ratunkowego. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili sprawdzenie pokoju oraz zatrzymanego  
i jego odzieży pod kątem ujawnienia uchwytu łyżki z wynikiem negatywnym. Odebrano zatrzymanemu 
opakowanie z resztami obiadu z pozostałą częścią łyżki. Za pośrednictwem dyżurnego KMP wezwano 
zespół pogotowia ratunkowego. Po przyjeździe załogi pogotowia i wykonaniu wstępnych ustaleń ra-
townik podjął decyzję o przewiezieniu zatrzymanego do szpitala. Zatrzymany podczas hospitalizacji 
odmówił zgody na jakiekolwiek zabiegi i operacje, pozostając w szpitalu na obserwacji36.

Komenda Miejska Policji w Koszalinie – samobójstwo
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego II Komisariatu Policji w Koszalinie doprowadzili do PDOZ 
mieszczącego się w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie mężczyznę zatrzymanego w związku  
z podejrzeniem popełnienia przez niego kradzieży. Pełniący służbę w PDOZ funkcjonariusz odebrał,  

35 Informacja 3/18 dotycząca wydarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych garnizonach, do których doszło podczas 
realizacji konwojów  i doprowadzeń oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji, Wydział Konwo-
jowy Biura Prewencji KGP.

36 Informacja 4/18 dotycząca wydarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych garnizonach, do których doszło podczas 
realizacji konwojów  i doprowadzeń oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji, Wydział Konwo-
jowy Biura Prewencji KGP.

5Przykłady wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz
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w obecności jednego z doprowadzających policjantów, od zatrzymanego depozyt, po czym pouczył 
go o prawach i obowiązkach oraz zapoznał z regulaminem pobytu w pomieszczeniu. Wykonanie tych 
czynności służbowych odnotował w dokumentacji prowadzonej w pomieszczeniu. Następnie policjant 
umieścił zatrzymanego w pokoju. Przed umieszczeniem zatrzymany pobrał z magazynu koc, poduszkę, 
skorzystał z toalety oraz napił się wody. Oprócz mężczyzny w pokoju nie było umieszczonych osób.
Wobec braku monitoringu w PDOZ, kontrola zachowania osób zatrzymanych odbywała się co 30 minut. 
Ostatnie sprawdzenie miało miejsce o 16.30.
Około godz. 16.35 do PDOZ doprowadzony został kolejny zatrzymany, wobec powyższego policjant 
pełniący służbę wykonywał czynności związane z jego przyjęciem do pomieszczenia. Następnie,  
ok. godz. 16.50, do pomieszczenia doprowadzono kolejnego zatrzymanego, co wymagało od funkcjo-
nariusza powtórzenia tych samych czynności. Po ich wykonaniu podjął decyzję o umieszczeniu ostatnie-
go zatrzymanego w pokoju, w którym przebywał zatrzymany mężczyzna.
Po wejściu do tego pokoju (około godz. 17.00) policjant zauważył po prawej stronie wiszące na pod-
szewce od spodni dresowych ciało mężczyzny. Podszewka, na której wisiało ciało, przywiązana była do 
kraty zabezpieczającej zamontowaną na suficie lampę oświetleniową. W tych okolicznościach policjant 
umieścił osadzonego w innym pokoju, po czym pobiegł do pokoju służbowego, wziął nożyczki i nie-
zwłocznie odciął materiał, na którym wisiał mężczyzna. Następnie ułożył go na drewnianym podeście 
i podjął reanimację. Mężczyzna nie dawał oznak życia, dlatego też policjant niezwłocznie pobiegł do 
pomieszczenia służbowego i powiadomił telefonicznie o zdarzeniu dyżurnego KMP w Koszalinie, który 
wezwał pogotowie ratunkowe. Czynności reanimacyjne podjęte przez przybyły na miejsce zdarzenia 
zespół medyczny okazały się bezskuteczne i obecny na miejscu lekarz pogotowia stwierdził zgon za-
trzymanego37.

37 Informacja 8/16 dotycząca wydarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych garnizonach, do których doszło podczas 
realizacji konwojów i doprowadzeń oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji, Wydział Konwo-
jowy Biura Prewencji KGP.
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załącznik nr 1 – Przykładowy meldunek z wydarzenia nadzwyczajnego 

Mińsk Mazowiecki, dnia 10 maja 2019 r.
Ko…../19

MELDUNEK NR ……/2019
dotyczący wydarzenia nadzwyczajnego

1. Nazwa jednostki Policji, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego
KPP Mińsk Mazowiecki

2. Stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika jednostki lub wyznaczonego 
przez niego policjanta sprawującego nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem 
pomieszczenia w jednostce, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego
podinsp. _________ – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim

3. Czas, miejsce i rodzaj wydarzenia nadzwyczajnego
7 maja 2019 r., ok. godz. 8.25 – Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych KPP Mińsk Mazowiecki – zamach 
na życie lub zdrowie osoby umieszczonej, skutkujący hospitalizacją.

4. Opis sposobu nadzoru nad:
a) realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczenia w jednostce, na obszarze właści-

wości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego 
Decyzja nr 110/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego w Komendzie 
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w celu nadzoru nad problematyką zatrzymań w PDOZ 
Mińsk Mazowiecki;

b) pełnioną służbą w pomieszczeniu przez bezpośrednich przełożonych policjantów wykonują-
cych te zadania
-	 Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim oraz jego Zastępcy – w ramach kontroli doraźnej,
-	 Naczelnik Wydziału Prewencji oraz jego zastępca – w trakcie odpraw do służby oraz rozliczania po 

zakończonej służbie, a także w trakcie kontroli doraźnej,
-	 asystent Zespołu Organizacji Służby – zgodnie z decyzją nr 110/17,
-	 dyżurny jednostki – codziennie w trakcie służby.

5. Stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, staż służby policjantów oraz terminy, w których 
uczestniczyli oni w doskonaleniu zawodowym 

-	 stopień, imię i nazwisko – sierż. szt. _________
-	 stanowisko służbowe – referent
-	 staż służby – 26 lat
-	 przeszkolenie zawodowe – kurs specjalistyczny dla dzielnicowych, szkoła podoficerska operacyjno-

-rozpoznawcza i dochodzeniowo-śledcza
-	 termin uczestnictwa w szkoleniu zawodowym podstawowym lub termin uczestnictwa w doskonale-

niu zawodowym centralnym lub lokalnym w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia – 21 grudnia 2018 r.

6. Dane personalne osoby lub osób uczestniczących w wydarzeniu nadzwyczajnym 
– Łukasz N.

5Przykłady wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz
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7. Szczegółowy opis przebiegu i skutków wydarzenia nadzwyczajnego 
W dniu 7 maja 2019 r. około godz. 8.25 sierż. szt. ________ zauważył na monitoringu, że Łukasz N. osadzony 
w pokoju nr 3 leży na pryczy, na brzuchu, jego głowa wystaje poza pryczę, na karku leży bluza. Osadzony 
energicznie rozkłada ręce na boki. Dyżurny PDOZ niezwłocznie telefonicznie powiadomił zastępcę dyżur-
nego mł. asp. ________ i poprosił go o pomoc w wejściu do pomieszczenia z zatrzymanym i sprawdzenia, 
czy nie jest to próba samobójcza – podduszenie. Ok. godz. 8.26 ww. funkcjonariusze weszli do pokoju  
nr 3, gdzie zauważyli, że osadzony leży na tej samej pryczy, w pozycji, w jakiej dyżurny PDOZ widział go na 
monitoringu, i obiema rękoma próbuje zacisnąć sobie bluzę na szyi. Sierż. szt. ________ natychmiast zdjął 
bluzę z szyi Łukasza N., a następnie ze względów bezpieczeństwa odebrał osadzonemu pozostałą odzież 
zastępczą, tj. spodnie i kapcie. Osadzony zapytany przez policjanta o to, co zrobił, oświadczył, że nic się 
nie stało, nic się nie dzieje. Następnie dyżurny PDOZ powiadomił dyżurnego jednostki asp. szt. _________  
i zwrócił się o wezwanie karetki pogotowia. W tym czasie pod pokojem zatrzymanego przebywał mł. asp. 
________, który kilka razy kontrolował zachowanie osadzonego przez wizjer. Po przybyciu pogotowia ratun-
kowego o godz. 8.42 ratownik medyczny _________ stwierdził, iż zatrzymany nie może przebywać w PDOZ, 
bowiem wymaga konsultacji psychiatrycznej. Około godz. 8.55, w trakcie pobytu zespołu medycznego na 
terenie PDOZ, sierż. szt. _________ zauważył na monitoringu, że osadzony Łukasz N., leżąc na łóżku, na 
brzuchu, uderzył głową o pryczę. O powyższym niezwłocznie powiadomił mł. asp. _________, do którego 
zwrócił się również o przyniesienie kasku ochronnego w celu zapobieżenia dalszym próbom okaleczenia. 
Po przyniesieniu kasku osadzony uspokoił się, dlatego też odstąpiono od założenia kasku ochronnego.  
W trakcie opuszczania PDOZ przez osadzonego sierż. szt. ________ zauważył niewielki obrzęk na jego czole 
bez widocznych otarć i zadrapań skóry. Ratownik medyczny stwierdził, że jest to uraz powierzchowny.  
W związku z powyższym osadzony w asyście patrolu Policji został przewieziony karetką pogotowia do 
Szpitala Miejskiego w Mińsku Mazowieckim, gdzie po wykonaniu badań lekarz zlecił konsultację psychia-
tryczną w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, dokąd zatrzymany został prze-
wieziony karetką pogotowia. Ok. godz. 16.40 został przyjęty na oddział celem leczenia psychiatrycznego. 

8. Opis czynności podjętych po wydarzeniu nadzwyczajnym oraz dane personalne osób uczestni-
czących w tych czynnościach 
O zdarzeniu powiadomiono Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji p.o. mł. insp. _________, Zastęp-
cę Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkom. _________, dyżurnego SSK KSP, 
Zastępcę Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim – _________ (prokurator nie uczestniczyła  
w czynnościach, wyraziła zgodę na wykorzystanie materiałów procesowych w toku czynności służbowych 
prowadzonych przez Policję). Dyżurnego PDOZ poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu – wynik badania 0,00 mg/l. Na polecenie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 
Mazowieckim zabezpieczono zapis z monitoringu wizyjnego pomieszczenia nr 3, w którym przebywał 
osadzony Łukasz N., a także zapisy z kamer usytuowanych w pomieszczeniu dyżurnego i korytarzu PDOZ.

9. Wskazanie naruszonych przepisów prawa 
Na obecnym etapie nie dopatrzono się uchybień w zachowaniu, postępowaniu i realizacji zadań służbowych 
przez dyżurnego PDOZ sierż. szt. _________. Na okoliczność zaistniałego zdarzenia zostaną podjęte czynności 
wyjaśniające określone w art. 134i ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, celem wnikliwej jego analizy.

10. Opis planowanych przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania możliwości wystąpienia 
podobnych wydarzeń nadzwyczajnych 
Omówić zaistniałe zdarzenia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, ująć w Programie lokalne-
go doskonalenia zawodowego zagadnienia związane z pełnieniem służby w Pomieszczeniach dla Osób 
Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
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załącznik nr 2 – Przykładowa analiza przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego

Warszawa, dnia 6 czerwca 2019 r. 
AKCEPTUJĘ 

l.dz. ___________________

ANALIZA
przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego, tj. zamachu na życie lub zdrowie zatrzymanego 
przebywającego w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, skutkującego jego hospitalizacją.

W dniu 8.05.2019 r. z KPP w Mińsku Mazowieckim wpłynęła notatka urzędowa sierż. szt. ____________  
z dnia 7.05.2019 r. z ustaleń dotyczących próby samobójczej zatrzymanego Łukasza N. przebywającego 
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w KPP w Mińsku Mazowieckim w dniu 7.05.2019 r., która za-
rejestrowana została w Wydziale Konwojowym KSP pod l.dz. KO – Z I - 539 /19.

W tej samej sprawie do Wydziału Konwojowego KSP wpłynęły:
-	 Raport historii działania SWD, ID JED ___________ z dnia 7.05.2019 r. przesłany od Zastępcy Dyżurnego 

KSP asp. szt. ___________________, dotyczący wydarzenia nadzwyczajnego w KPP w Mińsku Mazowiec-
kim z dnia 7.05.2019 r. – próba samobójcza, który został zarejestrowany w Wydziale Konwojowym 
KSP pod l.dz. _________________,

-	 Informacja z ustaleń w sprawie próby samobójczej zatrzymanego Łukasza N. przebywającego w Po-
mieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w KPP w Mińsku Mazowieckim w dniu 27.05.2019 r., sporządzo-
na w Wydziale Kontroli KSP wraz z zatwierdzonymi przez Komendanta Stołecznego Policji wnioskami, 
l.dz. ___________________ z dnia 8.05.2019 r., która została zarejestrowana w Wydziale Konwojowym KSP 
pod l.dz. ___________________,

-	 Meldunek z ustaleń dotyczących zaistniałego wydarzenia nadzwyczajnego w dniu 7.05.2019 r. doty-
czącego zamachu na życie lub zdrowie osoby umieszczonej w PDOZ w KPP w Mińsku Mazowieckim 
skutkującym jej hospitalizacją, l.dz. _______________, który został zarejestrowany w Wydziale Konwojo-
wym KSP pod l.dz. ___________________ z dnia 10.05.2019 r.

I. INFORMACJE ZAWARTE W MELDUNKU
1. Nazwa jednostki, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego:
-	 KPP w Mińsku Mazowieckim 

2. Stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika jednostki lub wyznaczonego 
przez niego policjanta sprawującego nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowa-
niem pomieszczenia w jednostce, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nad-
zwyczajnego:

-	 insp. ___________________ – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim.

3. Czas, miejsce oraz rodzaj wydarzenia nadzwyczajnego:
-	 7.05.2019 r. godz. 8:22 w KPP w Mińsku Mazowieckim – wydarzenie nadzwyczajne dotyczące za-

machu na życie i zdrowie zatrzymanego przebywającego w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, 
skutkującego jego hospitalizacją. 

4. Opis sposobu nadzoru nad:
	• realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczenia w jednostce, na obszarze właści-

wości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego,

5Przykłady wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz
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-	 decyzja nr 110/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w celu nadzoru nad problematyką zatrzy-
mań w PDOZ KPP w Mińsku Mazowieckim. 

	• pełnioną służbą w pomieszczeniu przez bezpośrednich przełożonych policjantów wykonujących 
te zadania, 
-	 Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim oraz jego Zastępcy – w ramach kontroli 

doraźnej,
-	 Naczelnik Wydziału Prewencji oraz jego Zastępca – w trakcie odpraw do służby oraz rozliczania 

po zakończonej służbie, a także w trakcie kontroli doraźnej,
-	 asystent Zespołu Organizacji Służby – zgodnie z decyzją nr 110/17, 
-	 oficerowie kontrolni w ramach służb oficera kontrolnego jednostki,
-	 dyżurny jednostki – codziennie w trakcie służby.

5. Dane policjantów pełniących służbę w czasie, w którym doszło do wydarzenia nadzwyczaj-
nego:

 • sierż. szt. ___________________
	‒ stanowisko służbowe: referent,
	‒ staż służby: 26 lat,
	‒ przeszkolenie zawodowe: kurs specjalistyczny dla dzielnicowych, szkoła podoficerska operacyjno-

-rozpoznawcza i dochodzeniowo-śledcza,
 ‒ termin uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym, lokalnym w zakresie metod i form wykonywa-

nia zadań w pomieszczeniu:
	• szkolenie przeprowadzone w dniu 21.12.2018 r. 

6. Dane personalne osoby lub osób uczestniczących w wydarzeniu nadzwyczajnym 
– Łukasz N. 

7. Szczegółowy opis przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego:
W dniu 7 maja 2019 r. około godz. 8.25 sierż. szt. ___________________ zauważył na monitoringu, jak 
Łukasz N. – osadzony w pokoju nr 3 – leży na pryczy, na brzuchu, jego głowa wystaje poza pryczę, na 
karku leży bluza. Osadzony energicznie rozkłada ręce na boki. Dyżurny PDOZ niezwłocznie telefonicz-
nie powiadomił zastępcę dyżurnego mł. asp. ___________________ i poprosił go o pomoc w wejściu do 
pomieszczenia z zatrzymanym i sprawdzenia, czy nie jest to próba samobójcza (podduszenie). Funk-
cjonariusze weszli do pokoju nr 3, gdzie zauważyli, że osadzony leży na tej samej pryczy w pozycji,  
w jakiej dyżurny PDOZ widział go na monitoringu, i obiema rękoma próbuje zacisnąć sobie bluzę na szyi. 
Sierż. szt. ___________________ natychmiast zdjął bluzę z szyi Łukasza N., a następnie ze względów bez-
pieczeństwa odebrał osadzonemu pozostałą odzież zastępczą, tj. spodnie i kapcie. Osadzony, zapytany 
przez policjanta o to, co zrobił, oświadczył, że nic się nie stało, nic się nie dzieje. Następnie dyżurny PDOZ 
powiadomił dyżurnego jednostki asp. szt. ___________________ i zwrócił się o wezwanie karetki pogoto-
wia. W tym czasie pod pokojem zatrzymanego przebywał mł. asp. ___________________, który kilka razy 
kontrolował zachowanie osadzonego przez wizjer. Po przybyciu pogotowia ratunkowego o godz. 8.42 
ratownik medyczny ___________________ stwierdził, iż zatrzymany nie może przebywać w PDOZ, bowiem 
wymaga konsultacji psychiatrycznej. Około godz. 8.55, w trakcie pobytu zespołu medycznego na terenie 
PDOZ, sierż. szt. ___________________ zauważył na monitoringu, że osadzony Łukasz N., leżąc na łóżku, na 
brzuchu, uderzył głową o pryczę. O powyższym niezwłocznie powiadomił mł. asp. ___________________, 
do którego zwrócił się również o przyniesienie kasku ochronnego w celu zapobieżenia dalszym próbom 
okaleczenia. Po przyniesieniu kasku osadzony uspokoił się, dlatego też odstąpiono od założenia kasku 
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ochronnego. W trakcie opuszczania PDOZ przez osadzonego sierż. szt. ___________________ zauważył nie-
wielki obrzęk na jego czole, bez widocznych otarć i zadrapań skóry. Ratownik medyczny stwierdził, że 
jest to uraz powierzchowny. W związku z powyższym osadzony w asyście patrolu Policji został przewie-
ziony karetką pogotowia do Szpitala Miejskiego w Mińsku Mazowieckim, gdzie po wykonaniu badań 
lekarz zlecił konsultację psychiatryczną w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Prusz-
kowie, dokąd zatrzymany został przewieziony karetką pogotowia i przyjęty na oddział celem leczenia 
psychiatrycznego. 

8. Opis czynności podjętych po wydarzeniu nadzwyczajnym oraz dane personalne osób uczest-
niczących w tych czynnościach

•	 O zdarzeniu powiadomiono Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji p.o. mł. insp. ___________________,
 ‒ Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkom. ___________________,  

dyżurnego SSK KSP, Zastępcę Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim Panią 
___________________, która nie uczestniczyła w czynnościach, wyraziła zgodę na wykorzystanie materia-
łów procesowych w toku czynności służbowych prowadzonych przez Policję, 

•	 dyżurnego PDOZ poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik bada-
nia 0,00 mg/l, 

•	 na polecenie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim zabezpieczono za-
pis z monitoringu wizyjnego pomieszczenia nr 3, w którym przebywał osadzony Łukasz N., a także 
zapisy z kamer usytuowanych w pomieszczeniu dyżurnego i korytarza PDOZ.

9. Wskazanie naruszonych przepisów prawa.
Na obecnym etapie nie dopatrzono się uchybień w zachowaniu, postępowaniu i realizacji zadań służbo-
wych przez dyżurnego PDOZ sierż. szt. ___________________. Na okoliczność zaistniałego zdarzenia zosta-
ną podjęte czynności wyjaśniające określone w art. 134i ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
celem wnikliwej jego analizy.

10. Opis planowanych przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania możliwości podobnych 
wydarzeń nadzwyczajnych (przedsięwzięcia po zaistnieniu wydarzenia, przybliżone terminy reali-
zacji, szkolenia itp.),

Omówić zaistniałe zdarzenia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, ująć w Programie lokal-
nego doskonalenia zawodowego zagadnienia związane z pełnieniem służby w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

II. OCENA PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYDARZENIA NADZWYCZAJNEGO
Analizie zostały poddane czynności podjęte przez funkcjonariuszy PDOZ KPP w Mińsku Mazowieckim ze 
szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z zarządzenia nr 130 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywanych zadań w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia. 
Zgodnie z § 7 pkt 1 ust. 3 zarządzenia nr 130/12 KGP wydarzenie nadzwyczajne to: „zdarzenie w po-
mieszczeniu z udziałem osoby w nim umieszczonej, skutkujące śmiercią, ucieczką lub zamachem w celu 
uwolnienia tej osoby albo zamachem na życie lub zdrowie człowieka skutkującym jego hospitalizacją”.
Z uwagi na zapis w bazie KSIP dotyczący Łukasza N. – „osoba może być agresywna”, jak też informację, 
że „zrobi sobie krzywdę”, po osadzeniu zatrzymanego w PDOZ objęto szczególnym nadzorem, co wy-
czerpuje definicję osoby wymagającej szczególnego nadzoru zgodnie z § 10 pkt 1 ust. 4 „osoba, która 
przejawia agresję wobec otoczenia, zdradza zamiar dokonania zamachu na zdrowie lub życie człowieka 
lub zamiar ucieczki, może znajdować się w stanie apatii”.

5Przykłady wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz
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Zgodnie z § 24 zarządzenia nr 130/12 KGP: „w przypadku wydarzenia nadzwyczajnego  policjant wyko-
nujący zadania w pomieszczeniu jest zobowiązany w szczególności do”:
1) „uruchomienia instalacji alarmowej” – wymóg ten nie został spełniony, 
2) „niezwłocznego podjęcia działań przeciwdziałających dalszym skutkom wydarzenia” – zaistniała bez-

pośrednia reakcja na zachowanie zatrzymanego,
3) „udzielenia pierwszej pomocy, jeżeli zachodzi taka potrzeba” – nie było rzeczywistej i bezpośredniej 

potrzeby udzielenia przez policjanta pierwszej pomocy, osadzony nie utracił przytomności w wyniku 
zdarzenia, natomiast policjant na bieżąco sprawdzał stan zdrowia osadzonego,

4) „poinformowania o wydarzeniu nadzwyczajnym dyżurnego jednostki” – wymóg ten został spełniony, 
gdyż dyżurny jednostki terytorialnej na bieżąco był informowany o przebiegu zdarzenia,

5) „zabezpieczenia miejsca zdarzenia nadzwyczajnego” – wymóg ten został spełniony,
6) „sporządzenia notatki urzędowej o przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego i przekazania jej odpo-

wiednio bezpośredniemu przełożonemu lub dyżurnemu jednostki” – notatka została sporządzona.

III. WNIOSKI ZAWIERAJĄCE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZMIERZAJĄCYCH 
DO WYELIMINOWANIA WYDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH W PRZYSZŁOŚCI

1. Z analizy dokumentacji wynika, że funkcjonariusz nie przyczynił się do zaistniałego wydarzenia nad-
zwyczajnego.

2. Policjant, reagując na zaistniałe zdarzenie, nie uruchomił instalacji alarmowej, do czego był zobowiązany. 
3. Należy omówić zdarzenie oraz sposób postępowania w takich przypadkach z policjantami pełniący-

mi służbę w PDOZ, a także rozesłać powyższą analizę do terenowych jednostek i komórek organiza-
cyjnych KSP do wiadomości policjantów pełniących służbę w PDOZ.

Każda korespondencja (pisma, dyspozycje, polecenia, informacje itp.) nadsyłana do Komendy Stołecznej 
Policji z Komendy Głównej Policji, a w szczególności dotycząca wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych  
w poszczególnych garnizonach, do których doszło podczas realizacji konwojów i doprowadzeń oraz peł-
nienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji jest niezwłocznie przekazywana do wiadomości  
i wykorzystania służbowego jednostkom i komórkom organizacyjnym KSP. 
Proponuję ponownie zapoznać policjantów pełniących służbę w PDOZ  z:
•	 poleceniami Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztofa Smeli (l.dz. KO-Z I-253/19 

z dnia 28 lutego 2019 r.);
•	 Informacją dotyczącą funkcjonowania w 2018 r. pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowa-

dzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych  
(l.dz. EK – 1165/19) z dnia 13 lutego 2019 r. opracowaną w Biurze Prewencji KGP, a zaakceptowaną 
przez Komendanta Głównego Policji.

podpis sporządzającego analizę

O realizacji powyższych wniosków proszę poinformować Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji  
ds. Prewencji, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Konwojowego KSP, w terminie umożliwiającym 
realizację dyspozycji zawartych w § 25a ust. 3 pkt 4 zarządzenia nr 130/12 KGP.

podpis naczelnika/ zastępcy WK KSP

wyk. w 1 egz.,
rozesłać: KPP Mińsk Mazowiecki, Wydział Konwojowy BP KGP, Wydział Kontroli KSP, 
jednostki i komórki organizacyjne KSP (wyciąg z analizy)
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załącznik nr 3 – Przykładowa notatka urzędowa z wydarzenia nadzwyczajnego

Mińsk Mazowiecki, 7 maja 2019 r.
sierż. szt. __________
referent Wydziału Konwojowo-Ochronnego
KPP Mińsk Mazowiecki

NOTATKA URZĘDOWA
(dot. wydarzenia nadzwyczajnego w PDOZ)

W dniu 7 maja 2019 r. pełniłem służbę dyżurnego PDOZ pod nadzorem dyżurnego jednostki KPP w Miń-
sku Mazowieckim asp. szt. ___________________.
Około godz. 8.25 zauważyłem na monitoringu, że Łukasz N. osadzony w pokoju nr 3 leży na pryczy, na 
brzuchu, jego głowa wystaje poza pryczę, na karku leży bluza. Osadzony energicznie rozkłada ręce na 
boki. Niezwłocznie telefonicznie powiadomiłem zastępcę dyżurnego mł. asp. ___________________ i poprosi-
łem go o pomoc w wejściu do pomieszczenia, gdzie znajdował się ww. zatrzymany, i sprawdzenie, czy nie 
jest to próba samobójcza – podduszenie. Ok. godz. 8.26 weszliśmy do pokoju nr 3, gdzie zauważyliśmy, że 
osadzony leży na tej samej pryczy, w pozycji, w jakiej widziałem go na monitoringu, i obiema rękoma pró-
buje zacisnąć sobie bluzę na szyi. Natychmiast zdjąłem bluzę z szyi Łukasza N., a następnie ze względów 
bezpieczeństwa odebrałem osadzonemu pozostałą odzież zastępczą, tj. spodnie i kapcie. Osadzony zapy-
tany przeze mnie o to, co zrobił?, oświadczył, że nic się nie stało, nic się nie dzieje. Następnie powiadomi-
łem dyżurnego jednostki asp. szt. ___________________ i zwróciłem się o wezwanie karetki pogotowia. W tym 
czasie pod pokojem zatrzymanego przebywał mł. asp. ___________________, który kilka razy kontrolował za-
chowanie osadzonego przez wizjer. Po przybyciu pogotowia ratunkowego o godz. 8.42 ratownik medyczny 
___________________ stwierdził, iż zatrzymany nie może przebywać w PDOZ, bowiem wymaga konsultacji 
psychiatrycznej. Około godz. 8.55, w trakcie pobytu zespołu medycznego na terenie PDOZ, zauważyłem 
na monitoringu, że osadzony Łukasz N., leżąc na łóżku, na brzuchu, uderzył głową o pryczę. O powyższym 
niezwłocznie powiadomiłem mł. asp. ___________________, do którego zwróciłem się również o przyniesienie 
kasku ochronnego w celu zapobieżenia dalszym próbom okaleczenia. Po przyniesieniu kasku osadzony 
uspokoił się i założenie kasku stało się bezcelowe, dlatego też odstąpiłem od jego założenia. W trakcie 
opuszczania PDOZ przez osadzonego zauważyłem niewielki obrzęk na jego czole, bez widocznych otarć  
i zadrapań skóry. Ratownik medyczny stwierdził, że jest to uraz powierzchowny. W związku z powyższym 
osadzony w asyście patrolu Policji został przewieziony karetką pogotowia do Szpitala Miejskiego w Mińsku 
Mazowieckim, gdzie po wykonaniu badań lekarz zlecił konsultację psychiatryczną w Mazowieckim Spe-
cjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, dokąd zatrzymany został przewieziony karetką pogotowia. 
Ok. godz. 16.40 przyjęto go na oddział celem leczenia psychiatrycznego. 

podpis

5Przykłady wydarzeń nadzwyczajnych w Pdoz
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miczne środki obezwładniające stosowane 
przez polską Policję. Część II

78. D. Chodziński, Pranie pieniędzy jako jedna z form 
działania zorganizowanych grup przestępczych

79. A. Rybicka-Nowek, Wybrane zagadnienia  
z zakresu praw człowieka. Poradnik dla na-
uczyciela policyjnego

80. J. Konieczny, B. Hajdacki, Pistolety maszy-
nowe wykorzystywane w Policji

81. A. Walasek, Tresura psów służbowych. Psy do 
wyszukiwania zapachów narkotyków

82. S. Ronowicz, I. Bogusz, D. Śledziewski,  
W. Weremko, Podstawowe wiadomości z fo-
tografii kryminalistycznej

2013 r.
83. M. Pilaciński, R. Szczech, D. Szymanik, 

Układy kierownicze pojazdów

84. I. Bogusz, M. Bogusz, Technika kryminali-
styczna – ślady biologiczne

85. D. Bober, D. Baj, Odpowiedzialność dyscypli-
narna policjanta

86. R. Kobryś, Potrącenie pieszego – wybrane 
zagadnienia z zakresu rekonstrukcji wypadku 
drogowego

87. Ł. Szwejkowski, Korupcja – wybrane zagad-
nienia

88. G. Jankowski, Etyka zawodowa policjanta  
w aspekcie wybranych przymiotów osobowych

89. M. Zbrzeżny, P. Mroczkowski, D. Kulikowski, 
Kierowanie ruchem drogowym

90. K. Mikosza, Rola i zadania Policji w zwalcza-
niu terroryzmu

91. R. Socha, M. Karpeta, Dziecko jako ofiara 
przemocy

92. D. Cyma-Końska, Zatrzymanie osoby jako 
środek przymusu

93. R. Maj, Poszukiwanie osób zaginionych oraz 
postępowanie w przypadku ujawnienia osoby  
o nieustalonej tożsamości

94. M. Śrubka, Karnoprocesowe aspekty zabez-
pieczania mienia

95. M. Lis-Walewska, A. Mańko-Czajka, Środ-
ki oddziaływania wychowawczego stosowane 
wobec sprawcy wykroczenia

96. B. Krzemień, Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa (Basic Life Support – BLS)

97. A. Pawłowski, J. Pośpiech, Podstawy interwencji 
policyjnych ze szczególnym uwzględnieniem za-
sad podejmowania czynności wobec osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz nosicieli wirusa HIV

98. K. Zalewski, Zdarzenia zakłócające prawidło-
wy przebieg służby w PDOZ

99. G. Perz, Wybrane zagadnienia historii Policji

100. D. Szymanik, Oświetlenie nowoczesnych sa-
mochodów a bezpieczeństwo jazdy w warun-
kach nocnych

101. G. Winnicki, Zacięcia broni palnej krótkiej
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102. K. Zaranek, Oględziny pojazdu jednośla-
dowego na przykładzie motocykla Honda  
CBX 750

103. D. Śledziewski, Dowód osobisty – zabezpiecze-
nia stwierdzające autentyczność dokumentu

104. I. Bogusz, Dokumentacja fotograficzna z oglę-
dzin miejsca zdarzenia z uwzględnieniem ma-
krofotografii i fotografii w świetle UV

105. W. Nienałtowski, R. Nienałtowski, Admini-
stracyjno-prawne aspekty wydawania pozwo-
lenia na broń palną

106. S. Hołoweńko, Z. Jagielski, R. Szczech, 
Technika kierowania samochodem

107. D. Baj, D. Bober, J. Golat, Wybrane przestęp-
stwa przeciwko mieniu – w świetle aktualnego 
orzecznictwa

108. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne do 
realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu pre-
wencji szkolenia podstawowego zawodowego 
(stan prawny na 3.12.2013 r.)

109. M. Śrubka, Przesłuchanie świadka w procesie 
karnym

2014 r.
110. M. Walczuk, M. Bogusz, I. Bogusz, Ślady 

biologiczne – analiza mechanizmu powstawa-
nia plam krwi i możliwości jej wykorzystania 
w procesie wykrywczym

111. M. Łojek, J. Setniewska, Wybrane akty 
wykonawcze z zakresu kontroli ruchu dro-
gowego

112. P. Kreczmański, P. Pińczuk, Tresura psów 
służbowych. Szkolenie psów tropiących

113. M. Śrubka, B. Waszkiewicz, Postępowanie 
sprawdzające i postępowanie w niezbędnym 
zakresie (art. 307 i 308 kpk)

114. D. Boruszewski, M. Jackowski, S. Hoło-
weńko, Wymagane dokumenty podczas wy-
konywania przewozu drogowego

115. A. Rybicka, K. Winnicka, Legitymowanie 
osób transeksualnych

116. L. Dyduch, K. Świerczewski, W. Biedrzycki, 
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu 
bezpośredniego przez policjantów

117. A. Idzikowski, Szkolenie strzeleckie. Bezpie-
czeństwo – charakterystyka zagadnienia

118. A. Mańko-Czajka, Postępowanie przyspie-
szone w sprawach o wykroczenia

119. D. Cyma-Końska, Zatrzymanie osoby jako 
środek przymusu (wydanie II)

120. K. Bakalarczyk-Burakowska, R. Lewandow-
ski, T. Siemianowski, Krajowy System Infor-
macyjny Policji w teorii i praktyce. Ćwiczenia

121. S. Klimaszewski, Wybrane elementy postę-
powania w sprawach nieletnich – część I

122. M. Śrubka, B. Waszkiewicz, Świadek wykroczenia

123. S. Ronowicz, Fotografia kryminalistyczna. 
Przewodnik do prac praktycznych

124. W. Biedrzycki, K. Świerczewski, Charaktery-
styka funkcjonowania dzielnicowego w Policji

125. R. Nienałtowski, Wybrane przestępstwa i wy-
kroczenia dotyczące broni palnej i amunicji

126. W. Weremko, Dokumentacja uzupełniająca 
z oględzin miejsca zdarzenia. Szkice i plany

127. D. Baj, D. Bober, J. Golat, Wybrane przestęp-
stwa przeciwko życiu i zdrowiu – w świetle ak-
tualnego orzecznictwa

2015 r.
128. M. Śrubka, D. Korolczuk, A. Przybylik, Po-

licjant jako oskarżyciel publiczny w sprawach  
o wykroczenia

129. P. Chelber, P. Winnicki, Podstawy łączności  
w Policji

130. K. Bakalarczyk-Burakowska, R. Lewan-
dowski, T. Siemianowski, Przygotowanie 
policjanta do wykorzystania przez Policję do-
robku prawnego Schengen

131. M. Śmiałek, Subkultury młodzieżowe w Pol-
sce – wybrane zagadnienia

132. J. Misiak, J. Golat, Karne i administracyjne 
aspekty wprowadzenia do obrotu paliwa niespeł-
niającego norm jakościowych. Wpływ wadliwego 
jakościowo paliwa na środowisko naturalne

133. R. Lewandowski, T. Siemianowski, Zastrze-
ganie dokumentów tożsamości – System Do-
kumenty Zastrzeżone
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134. M. Komosiński, A. Pawłowski, C. Suszyń-
ski, Zasady przyjmowania, przekazywania  
i zwalniania osób umieszczonych w pomiesz-
czeniach dla osób zatrzymanych lub dopro-
wadzonych w celu wytrzeźwienia

135. R. Rozenek, Wideorejestratory PolCam i Vi-
deorapid 2. Obsługa urządzeń

136. L. Dyduch, Bezpieczeństwo w czasie realizacji 
czynności i działań policyjnych

137. I. Bogusz, M. Bogusz, Ślady kryminalistycz-
ne – dla słuchaczy szkolenia zawodowego 
podstawowego

138. A. Czekaj, R. Grabski, Obserwacja jako me-
toda pracy operacyjnej (poufne)

139. R. Grabski, A. Czekaj, Błędy występujące  
w obserwacji (poufne)

140. G. Sadowski, Z. Herbuś, Sposoby radzenia 
sobie ze stresem podczas prowadzenia obser-
wacji (poufne)

141. D. Baj, D. Bober, J. Golat, Wybrane przestęp-
stwa przeciwko działalności instytucji państwo-
wych oraz samorządu terytorialnego w świetle 
aktualnego orzecznictwa

142. R. Rozenek, J. Przasnyski, M. Gemza, Kwa-
lifikacja zdarzeń drogowych oraz polecenia  
i sygnały wydawane przez policjanta na miej-
scu zdarzenia drogowego

143. M. Śrubka, Formy popełnienia przestęp-
stwa

144. R. Idzikowski, Analiza wykroczenia z art. 86  
i 87 kw

145. J. Golat, Wybrane przestępstwa przeciwko 
wymiarowi sprawiedliwości i wiarygodności 
dokumentów – z przykładami aktualnego 
orzecznictwa

146. M. Jackowski, Procedury postępowania po-
licjanta przy wypadku z udziałem pojazdu 
przewożącego żywe zwierzęta

147. D. Cyma-Końska, R. Wójcik, Kontrola osobi-
sta a przeszukanie

148. L. Dyduch, Znaczenie odprawy do służby pre-
wencyjnej

149. A. Twardo, Przyjmowanie i pobyt osób dopro-
wadzonych do izb wytrzeźwień

2016 r.
150. R. Kobryś, R. Kuchar, J. Kozłowski, Zasa-

dy ogólne stosowania urządzeń organizacji  
i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyciąg 
z przepisów, wydanie II poprawione

151. Ł. Wilczak, W. Kucyk, Ogniowy sposób ini-
cjowania wybuchu

152. A. Krajewska, D. Baj, R. Wróblewski, Im-
munitet dyplomatyczny – historia, zakres, 
obowiązywanie na gruncie prawa karnego  
i prawa wykroczeń

153a. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 
do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część I 

153b. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 
do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część II

154. A. Twardo, Policyjne izby dziecka – zarys 
problematyki

155. K. Świerczewski, Wybrane zagadnienia do-
tyczące zatrzymania osób przez Policję

2017 r.
156. K. Bakalarczyk-Burakowska, Ochrona praw au-

torskich materiałów publikowanych w Internecie
157a. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 

do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część I. Wydanie 
II uzupełnione

157b. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 
do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część II. Wyda-
nie II uzupełnione

158. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su wstępu do prawoznawstwa oraz prawa 
karnego materialnego i prawa wykroczeń

159. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su przepisów karnych ustaw szczególnych

160. L. Dyduch, Korzystanie przez policjantów z po-
mocy określonych prawnie podmiotów podczas 
wykonywania obowiązków służbowych

161. R. Idzikowski, Instytucja świadka w procesie 
karnym
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162. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su prawa karnego procesowego

163. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su wykonywania poleceń uprawnionych or-
ganów oraz udzielania pomocy i asysty

164. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su procesowego prawa wykroczeń

165. W. Weremko, Dowód osobisty „wzór 2015”  
– zabezpieczenia (opublikowane tylko w wer-
sji elektronicznej)

166. M. Lis-Walewska, J. Golat, Wybrane wy-
kroczenia i przestępstwa popełniane na wo-
dach i terenach przywodnych

167. T. Midro, Bezpieczeństwo imprez masowych

2018 r.
168. M. Śmiałek, Mediacja w sprawach nielet-

nich (wybrane zagadnienia)

169. M. Wawryn, Doprowadzenie osoby do wytrzeź-
wienia – uprawnienia i obowiązki policjanta

170. J. Misiak, K. Smolarek, Wybrane aspekty 
instytucji świadka incognito

171. K. Rejmer, Uprowadzenie dla okupu – rys 
ogólny i aspekty prawne

172. D. Golicki, Budowa i działanie broni palnej 
długiej. Pytania i odpowiedzi

173. Z. Mikulski, Rodzaje i sposoby oznaczeń 
umożliwiających identyfikację pojazdu

174. E. Jakimiuk, Część szczególna materialnego 
prawa wykroczeń – przewodnik i ćwiczenia 

175. L. Dyduch, Wybrane aspekty taktyki inter-
wencji policyjnych – cz. I. Bezpieczeństwo

176. R. Nienałtowski, Organizacja i zasady funk-
cjonowania Przyjaznego Pokoju Przesłuchań 
Dzieci

177. E. Jakimiuk, Elementy wstępu do pra-
woznawstwa oraz część prawa karnego ma-
terialnego i prawa wykroczeń – przewodnik  
i ćwiczenia

178. D. Chęsy, L. Dyduch, Żebractwo jako zjawi-
sko patologii społecznej 

179. M. Wysocka, Ustawowe znamiona wybra-
nych wykroczeń przeciwko mieniu – tablice 
poglądowe z komentarzem

2019 r.
180. K. Świerczewski, Wybrane zagadnienia 

dotyczące doprowadzeń osób przez Policję  
– przepisy prawne

181. J. Kuźmiński, Współdziałanie patrolu dwu-
osobowego podczas zatrzymania niebez-
piecznej osoby poruszającej się pojazdem. 
Wybrane przepisy prawne

182. K. Puławska, M. Komosiński, Zasadność 
legitymowania osób

183. M. Lis-Walewska, Pouczenie oraz mandat kar-
ny jako środki prawne reakcji na wykroczenia

184. C. Suszyński, Taktyka realizacji pościgów 
policyjnych

185. L. Dyduch, Wybrane aspekty taktyki inter-
wencji policyjnych

186. J. Golat, D. Baj, Wybrane przestępstwa 
przeciwko życiu. Znamiona oraz aktualne 
orzecznictwo

187. J. Misiak, K. Smolarek, Osoba najbliższa  
w procesie karnym. Wybrane aspekty 

188. M. Bojanowski, M. Śrubka, Zabezpieczenie 
majątkowe i tymczasowe zajęcie mienia ru-
chomego w postępowaniu przygotowawczym

189. K. Winnicka, Postępowanie z osobami znaj-
dującymi się pod wpływem alkoholu

190. E. Ciborowska, Wybrane okoliczności wyłą-
czające bezprawność czynu i winę

2020 r.
191. M. Śmiałek, Patologie społeczne – Wybrane 

zagadnienia

192. K. Rosłaniec, K. Franckiewicz, Nowe upraw- 
nienia Policji. Wybór przepisów

193. A. Twardo, Obowiązki oraz prawa osoby 
umieszczonej w PDOZ

194. A. Twardo, Sprawdzanie osób oraz kontrola 
pomieszczeń w PDOZ
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