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W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich co roku badanych jest kilkadziesiąt 

zdarzeń nadzwyczajnych, do jakich doszło w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych 

w jednostkach organizacyjnych Policji (zwanych dalej: PdOZ). W szczególności 

analizowane są przypadki zgonów osób doprowadzonych do takich pomieszczeń w celu 

wytrzeźwienia. Zagadnienie traktowania takich osób leży także w kompetencji 

Krajowego Mechanizmu Prewencji, który przeprowadził w 2012 r. 48 wizytacji w 

PdOZ. 

Wyniki dokonanych dotychczas ustaleń pozwalają na przedstawienie 

następujących wniosków i postulatów: 

Przede wszystkim, jako problem systemowy należy wskazać przerzucanie na 

Policje obowiązku sprawowania opieki nad osobami nietrzeźwymi. Związane jest to 

bezpośrednio z brakiem regulacji ustawowej, która zobowiązywałaby jednostki 

samorządu terytorialnego do tworzenia izb wytrzeźwień w miastach liczących powyżej 

50 tys. mieszkańców. Przepis art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi bowiem, że 

organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 000 mieszkańców i 

organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. W praktyce 

funkcjonują one jeszcze tylko w dużych miastach. 

Tymczasem, PdOZ nie są przygotowane do opieki nad osobami nietrzeźwymi, 

bowiem nie zatrudniają lekarza, który mógłby udzielić doraźnej profesjonalnej pomocy 

medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 
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Rzecznik Praw Obywatelskich bada sprawy, w których doszło do poważnego 

uszczerbku na zdrowiu a nawet zgonu osoby nietrzeźwej z powodu niezidentyfikowania 

zagrożenia bądź odstąpienia od wezwania pomocy medycznej lub podjęcia 

niezwłocznych działań resuscytacyjnych w następstwie wadliwej interpretacji objawów. 

Prowadzi to do wniosku, iż praktyka umieszczania osób nietrzeźwych w PDoZ 

jest niewłaściwa. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, prowadząc w tym przedmiocie korespondencję z 

Komendantem Głównym Policji, uzyskał dodatkowo informację, iż rozważano 

zapewnienie osobom umieszczonym w PdOZ całodobowej opieki medycznej, jednakże 

byłoby to zbyt kosztowne, na co w obecnym budżecie Policji nie ma i nie przewiduje 

się środków finansowych. 

W związku z takim stanem rzeczy, który utrzymuje się od kilku lat, izby 

wytrzeźwień powinny zostać zmodernizowane i przekształcone w wyspecjalizowane 

jednostki, które będą łączyć w sobie funkcje izby wytrzeźwień, ośrodka 

terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinie. 

Powstanie takiego kompleksowego centrum pomocy osobom uzależnionym od 

alkoholu i ich rodzinom, może stanowić zatem rozwiązanie problemu, a zarazem 

impasu pomiędzy władzami samorządowymi a administracją centralną. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 

14, poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w 

przedstawionej sprawie. 


