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Uprzejmie informuję, iż począwszy od 18 stycznia 2008 r. Rzecznik Praw 

Obywatelskich pełni funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji. Polska ratyfikując 

Protokół fakultatywny do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 

innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (zwany 

dalej OPCAT), zobowiązała się do podejmowania takich działań, które zapewniać 

będą we wszystkich miejscach zatrzymań zapobieganie torturom oraz okrutnemu, 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Przez miejsca zatrzymań 

Protokół rozumie przy tym między innymi izby wytrzeźwień (art. 4 ust. 1 OPCAT). 

W związku z powyższym, otrzymywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

systematycznych informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w 

izbach wytrzeźwień, jest niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji zadań 

spoczywających na Rzeczniku Praw Obywatelskich w ramach Krajowego 

Mechanizmu Prewencji. Jednocześnie zaznaczam, że tego typu informacje są już 

przekazywane do Biura RPO między innymi z pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia jednostek organizacyjnych Policji. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 

zm.) zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o systematyczne udostępnianie 

informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w izbach wytrzeźwień. 
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Mając na uwadze skuteczne zapobieganie naruszeniom praw i wolności, 

uprzejmie proszę o przekazywanie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w trybie 

comiesięcznym, informacji o następujących wypadkach nadzwyczajnych: 

• śmierć osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia 

• ciężkie uszkodzenie ciała osoby w stanie nietrzeźwości, wskutek działania 

pracowników izby wytrzeźwień lub innej osoby, 

• samobójstwo, 

• groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa, 

• zgwałcenie, 

• znęcanie się, 

• pobicie, skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała, 

• próba samobójcza. 


