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B IURO  

R ZE C ZN IK A  PRAW  O B YWATE LSK ICH  

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krzysztof Olkowicz 

KMP.570.1.2014.MMo 

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu do BRPO dnia 

29 października 2015 r.) uprzejmie dziękuję za złożenie deklaracji kontynuowania działań 

skierowanych na dostosowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (dalej: PdOZ, jednostka) do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, iż nie wszystkie wskazane przez Pana jednostki można 

uznać za spełniające wszystkie standardy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością 

lub mających trudności z poruszaniem się.   

Rozwiązanie, które zapewni zatrzymanym i doprowadzonym w celu wytrzeźwienia, pełną 

swobodę poruszania się i samoobsługi, obejmować powinno całą ścieżkę od wejścia do komendy 

lub komisariatu, po pokoje dla osób zatrzymanych i sanitariaty. Należy zatem: 

 wyeliminować bariery architektoniczne w postaci schodów (np. za pomocą podnośnika 

schodowego lub pionowego) oraz progów powyżej 2 cm;  

 zapewnić odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych (120 cm) i przestrzeni 

manewrowej (150 cm x 150 cm); 

 toaletę wyposażyć armaturę spełniającą określone parametry: muszla ustępowa o wysokości 

45-50 cm; przy muszli poręcze w odległości 40 cm od osi muszli do osi poręczy na 

wysokości 70 – 85 cm, mierzone do wierzchu górnej poręczy; korzystne jest też 

zainstalowanie poręczy z obu stron umywalki; umywalka, której górna krawędź wynosi 85 

cm, a dolnej min. 70 cm, z możliwym podjazdem  pod umywalkę wózkiem; prawidłowe jest 

zastosowanie baterii z przedłużoną dźwignią lub uruchamianej fotokomórką; prysznic nie 

zawierający progu, z krzesełkiem i oporęczowaniem; 
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 wyposażyć pokoje dla zatrzymanych w prycze lub podesty o wysokości 45 – 55 cm oraz 

stoły, których wysokość blatu oscyluje pomiędzy 67-80 cm, a miejsce na nogi osoby 

siedzącej na wózku wynosi min. 30 cm; 

 zamontować przyciski instalacji przyzywowej na wysokości 90-120 cm; 

 obniżyć blat recepcji, w której dokonywane jest przyjęcie do wysokości 90 cm. 

Powyższe parametry zostały wskazane przez pracowników fundacji Polska bez barier 

przedstawicielom Krajowego Mechanizmu Prewencji jako najbardziej optymalne z perspektywy 

osoby poruszającej się na wózku. Korzystając z wytycznych przedstawionych podczas szkolenia w 

tym zakresie, pracownicy BRPO formułują powyższe zalecenia w zakresie dostępności miejsc 

pozbawienia wolności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przypomnienia jednocześnie wymaga, iż niepełnosprawność nie oznacza jedynie poruszania 

się na wózku, czy o kulach. Dotyczy ona także osób, które mają dysfunkcje sensoryczne, 

wymagające odpowiednich warunków pobytu. Należy pamiętać o oznaczaniu progów, kantów, czy 

przeszklonych powierzchni, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją 

wzroku.  

Nawiązując ponownie do przedstawionego przez Pana wykazu jednostek, zwracam się do 

Pana z pytaniem o rozwiązanie przyjęte w zakresie umieszczania osób z niepełnosprawnościami w 

województwach, w których dostosowanie PdOZ przewidziano na 2016-19 rok lub nie określono 

jego terminu. 

 

 Z poważaniem, 

     Podpis na oryginale 

 


