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ZARZĄDZENIE NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287,
poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu 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 wytrzeźwienia
(Dz. Urz. KGP poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) dokonywanie sprawdzenia funkcji życiowych, takich jak tętno i oddech, wobec będącej w stanie
nietrzeźwości osoby, niedającej wyraźnych oznak życia.”;
2) w §10:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W godzinach od 22.00 do 06.00 otworzenie drzwi wraz ze zwolnieniem łańcucha zabezpieczającego
następuje:
a) w obecności innego policjanta,
b) po uprzednim powiadomieniu dyżurnego zmiany lub dyżurnego jednostki.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Przepisu ust. 5 lit. a nie stosuje się w przypadku podejmowania czynności służbowych związanych
ze sprawdzaniem funkcji życiowych osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6.
5b. Przepisu ust. 5a nie stosuje się w przypadku podejmowania czynności służbowych związanych ze
sprawdzaniem funkcji życiowych, takich jak tętno i oddech, będącej w stanie nietrzeźwości i niedającej
wyraźnych oznak życia osoby, o której mowa w ust. 4.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia osoby przebywającej w pokoju oraz pod warunkiem
uprzedniego uruchomienia instalacji alarmowej do otworzenia drzwi tego pokoju wraz ze zwolnieniem
łańcucha zabezpieczającego nie wymaga się obecności innego policjanta oraz uprzedniego
powiadomienia dyżurnego zmiany lub dyżurnego jednostki.”;
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529,
z 2013 r. poz. 628, 675, 1351 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych
w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.
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3) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Policjant pełniący służbę na oddziale jest obowiązany kontrolować zachowanie osoby umieszczonej
w pomieszczeniu na bieżąco, przez wizjer drzwi pokoju, a w przypadku osoby, o której mowa
w § 7 ust. 1 pkt 6, również poprzez wejście do pokoju i sprawdzenie jej funkcji życiowych, takich jak
tętno i oddech.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Sprawdzenie funkcji życiowych u osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, odbywa się na bieżąco,
nie rzadziej, niż co 60 minut.”,
c) ust. 2-3 otrzymują obrzmienie:
„2. Kontrola zachowania osób umieszczonych w pomieszczeniu, przez wizjer drzwi pokoju, odbywa się
nie rzadziej niż co 30 minut, a w stosunku do osoby wymagającej szczególnego nadzoru – nie rzadziej
niż co 15 minut.
3. W przypadku gdy do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób umieszczonych w pokoju
wykorzystywane są działające w systemie całodobowym urządzenia monitorujące, służące do
obserwowania i rejestrowania obrazu, kontrola zachowania osób umieszczonych w pomieszczeniu, przez
wizjer drzwi pokoju, odbywa się nie rzadziej niż co 60 minut, a w stosunku do osoby wymagającej
szczególnego nadzoru – nie rzadziej niż co 30 minut.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. I Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI

