
PS/116/14 
Gdańsk 18.08.2014 

Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

Dot.: KMP.574.23.2014.MKu 
W odpowiedzi na przedstawione zalecenia przedstawione w raporcie z rewizyty 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w Pogotowiu Socjalnym dla Osób 
Nietrzeźwych, chciał bym poinformować iż: 
- W placówce zaprzestano przymusowego rozbierania osób doprowadzonych do 
wytrzeźwienia. Nie byliśmy świadomi, iż przymusowe rozbieranie osób doprowadzonych do 
wytrzeźwienia jest niezgodne z przepisami. Kiedy zwrócona została na ten fakt uwaga przez 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, natychmiast zaprzestano tych praktyk, 
jeśli nie zachodzi taka potrzeba. 
- Pomieszczenia, w miarę możliwości, zostaną dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością ruchową. Ponad to chciał bym podkreślić, iż każda osoba z 
niepełnosprawnością ruchową w każdym przypadku zostaje otoczona opieką personelu 
placówki. 
- Każda osoba, wobec której zastosowano środek przymusu bezpośredniego w postaci 
unieruchomienia, jest monitorowana w szczególności pod względem ogólnego stanu 
fizycznego - co 15 min. Do tej pory odnotowywany był tylko czas unieruchomienia, powód 
oraz ogólny przebieg zdarzenia. Od dnia 9 czerwca 2014 w dokładny sposób dokumentowany 
jest przebieg unieruchomienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia ze wskazaniem 
godziny i stanu fizycznego osoby. 
- Regulamin Placówki oraz adresy instytucji, do których pacjenci mogą się zgłaszać w 
przypadku podejrzenia naruszenia ich praw. są dostępne w widocznym miejscu! dla każdej 
zainteresowanej osoby - na tablicy ogłoszeń, w punkcie przyjęć Pogotowia Socjalnego dla 
Osób Nietrzeźwych. 

Z poważaniem: 

http://KMP.574.23.2014.MKu


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
Paweł A d a m o w i c z 

Gdańsk, dnia 20 sierpnia 2014 r. 
WRS.II.8141.202681/14.NR 

Pani Justyna Róża Lewandowska 

Dyrektor Zespołu 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Szanowna Pani Dyrektor, 

W nawiązaniu do pisma KMP.574.23.2014.MKu z dnia 17 lipca 2014 r., w odpowiedzi 

na zalecenia przedstawione w raporcie z rewizyty przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, informuję iż w związku z uwagami 

dotyczącymi nieprawidłowości wynikających z rekontroli, podjęte zostały następujące działania: 

1. W placówce zaprzestano przymusowego rozbierania osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. 

Kierownictwo Pogotowia Socjalnego nie było świadome, iż działania te, są niezgodne z przepisami. 

Kiedy zwrócona została na ten fakt uwaga przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

natychmiast zaprzestano tych praktyk, jeśli nie zachodzi taka potrzeba. 

2. Pomieszczenia, w miarę możliwości, zostaną dostosowane doraźnie do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto każda osoba z niepełnosprawnością ruchową 

w każdym przypadku zostaje otoczona indywidualną opieką personelu placówki. Równorzędnie 

rozpoczęto projektowanie budowy nowej siedziby placówki, przy ul. Srebrniki 9, w której 

przewidziano dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

3. Każda osoba, wobec której zastosowano środek przymusu bezpośredniego w postaci 

unieruchomienia, jest monitorowana w szczególności pod względem ogólnego stanu fizycznego - co 

15 min. Dotychczas odnotowywany był tylko czas unieruchomienia, powód oraz ogólny przebieg 

zdarzenia. Biorąc pod uwagę Państwa zalecenia od dnia 9 czerwca 2014 r. w dokładny sposób 

dokumentowany jest przebieg unieruchomienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia ze 

wskazaniem godziny i stanu fizycznego. 

4. Regulamin Placówki oraz adresy instytucji, do których pacjenci mogą się zgłaszać w przypadku 

podejrzenia naruszenia ich praw, są dostępne w widocznym miejscu dla każdej zainteresowanej 

osoby - na tablicy ogłoszeń, w punkcie przyjęć Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych. 

Z poważaniem 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
tet.: 58 323 63 92, fax: 58 302 01 34 
email : sekretariat.prezydenta@gdansk.8da.pl, www.gdansk.pl 
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