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Dyrektor Zespołu
Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr KMP.574.1.2020.RK z dnia 18 maja 2020 roku dotyczące 
wizytacji przeprowadzonej przez Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji w Stołecznym 
Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych i sformułowanych w nim zaleceniach, informuję o stanie 
realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Gwarancja ochrony przed złym traktowaniem, jak i bezpieczeństwo osób doprowadzonych 
do wytrzeźwienia, zawsze były priorytetem w naszej placówce. Jeszcze w roku 2018 
zlecona została wymiana i przesunięcie kamer, zamontowanych na stałe w pokojach osób 
doprowadzonych. Uzyskaliśmy w ten sposób obraz zapewniający pokrycie 95 procent 
powierzchni z wykluczeniem rejestrowania sanitariatów. Obserwację tychże uniemożliwia 
ścianka działowa, przez co intymność osób przebywających w salach jest zachowana. 
Wielokrotnie było to miejsce, w którym nasi podopieczni próbowali wykorzystać brak 
monitoringu do prób samookaleczeń, prób suicydalnych czy ataku z ukrycia na wchodzący 
do pokoju personel. Dzięki doświadczeniu pracowników udaje się uniknąć większości 
takich sytuacji. Zamontowanie dodatkowych osłon uniemożliwiłoby prawidłowe 
zabezpieczenie pobytu osób w pomieszczeniu, kontrole ich zachowania oraz szybkie 
reagowanie na zachodzące incydenty, czyli realnie pogorszyłoby ich bezpieczeństwo. 
Mając do wyboru życie i zdrowie osób doprowadzonych, a ich intymność -  wybieram życie 
i zdrowie. Ponadto, od dnia wprowadzenia monitoringu do dnia dzisiejszego, wizerunek 
żadnej osoby przyjętej do wytrzeźwienia nie został upowszechniony -  co dowodzi, iż 
intymność tych osób w Ośrodku jest prawidłowo zabezpieczona.

2. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień 
i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w § 
10 wskazano wzór karty ewidencyjnej (Dz. U. z 2014 r poz. 1850). Dodatkowo, w celu 
przejrzystego zapisywania elementów przedmiotowego badania fizykalnego, korzystamy 
również z elementu składowego dokumentacji, jakim jest „Karta Stanu Zdrowia Osoby



doprowadzonej do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych”, która jest zbliżona 
treścią do Karty Medycznych Czynności Ratunkowych stosowaną przez Państwowe 
Ratownictwo Medyczne. Obrażenia osób zatrzymanych, jeżeli takowe istnieją, nanoszone 
są na grafikę wypełnianą przez lekarza dyżurnego, stanowi to dokumentację medyczną 
dla pacjenta i jako ewentualny dowód, może zostać wykorzystany w postępowaniu 
prokuratorskim. Wszystkie te czynności, mają za zadanie przeprowadzenie diagnostyki u 
doprowadzonego i ocenę podjęcia dalszych działań. Pozostałe badania, jak również 
decyzję o skierowaniu do szpitala, podejmuje się zależnie od potrzeb wynikających z 
zebranego wywiadu lekarskiego.. Całość badań w Stołecznym Ośrodku dla Osób 
Nietrzeźwych to działania ratownicze, nie zaś obdukcja. Żaden obowiązujący przepis nie 
upoważnia do utrwalania wizerunku obrażeń (bez zgody lub za zgodą osoby 
doprowadzonej -  nietrzeźwej?!), nie określa sposobu jej wykonania, przechowywania itp., 
a jako element administracji publicznej SOdON działa na podstawie i w granicach prawa.

3. W dniu 10.03.2020 roku zapoznano pracujących w Ośrodku Terapeutów ds. uzależnień, 
z treścią Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, potocznie zwaną Konwencją Stambulską. Przeszkolenie personelu medycznego 
z praktycznego stosowania Protokołu stambulskiego zaplanowane jest na czerwiec br. 
Ponadto informuję, że pomocniczy personel Ośrodka, zostanie przeszkolony w tym zakresie 
w listopadzie tego roku, w ramach obowiązku corocznego szkolenia wynikającym z § 8 ust 
5 pkt 1, 2 i 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb 
wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego.

4. Wytyczne WHO dotyczące zwalczania pandemii COVID-19, jak również krajowe zalecenia 
zdrowotne, od chwili ich wydania w tej sprawie są bezwzględnie przestrzegane na terenie 
Ośrodka, to na nich oraz opracowanej już w wiosną 2018 r. Procedurze w sprawie 
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz zagrożeniom spowodowanym przez 
szkodliwe czynniki biologiczne, opieramy swoje działania w okresie ogłoszonej pandemii. 
Zapewniamy ciągłą i odpowiednią obsadę kadrową na zmianach, członkowie personelu 
otrzymali środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak również przeszli szkolenia 
niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań. Osoby doprowadzone do naszego 
Ośrodka, mają nieprzerwanie zapewnione gwarancje ochrony przed złym traktowaniem, 
dostęp do opieki lekarskiej, dodatkowego wsparcia psychologicznego oraz możliwość 
powiadomienia o zatrzymaniu do wytrzeźwienia. Ponadto, w celu zminimalizowania 
zakażenia się chorobą CON/ID-19, wykonujemy pomiar temperatury każdemu 
doprowadzonemu do wytrzeźwienia jeszcze przed przyjęciem, tuż przed badaniem 
alkomatem. Wprowadzono też sekwencyjne przyjęcia do Działu Izba Wytrzeźwień tak, by 
ograniczyć kontakt migdzy tymi osobami do niezbędnego minimum. W salach 
sześcioosobowych zwykle przebywają trzy osoby wyposażone w maseczki. Natomiast 
szkolenie personelu z zakresu międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, 
odbędzie się jak co roku w listopadzie br.

5. Wywieszenie przy wejściu głównym informacji zawierającej treść określoną w pkt. 5 
powyższego Zalecenia zostanie zrealizowane niezwłocznie.

DYREH
Stołecznego
dla Osób Nifc



STOŁECZNY OŚRODEK DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH
ul. Kolska 2/4, 01 -045 Warszawa. teL 22 838 84 07, faks 22 636 55 97 
Regon: 017319085

RPW/45746/2020 P 
Data:2020-06-15

DPC.091 . m . 2020. DWI

Warszawa, dnia§ czerwca 2020 r.

—  , J RO r z e c z n i k a  
PRAW

wpt[^Q20 *08- ^  
i—  --------- -------

Dyrektor Zespołu
Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W uzupełnieniu odpowiedzi na pismo nr KMP.574.1.2020.RK z dnia 18 maja 2020 
roku dotyczące wizytacji przeprowadzonej przez Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji w 
Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych, informuję że:

Prace modernizacyjne w ramach projektu pt. Modernizacja części budynku SODON w celu 
powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych, zostały zakończone, a rozpoczęcie odbiorów 
technicznych przewidziane jest na 24 czerwca 2020 r.
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Dyrektor Zespołu
Krajowego Mechanizmu Prewencji
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Zgodnie z zaleceniem powizytacyjnym Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (pismo 
nr KMP.574.1.2020.RK z dnia 18.05.2020 r.) uprzejmie informuję iż z dniem 14 lipca 2020 r. 
w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych został zakończony cykl szkoleń personelu 
medycznego z praktycznego stosowania przepisów Konwencji Rady Europy o zapodieganiu i 
zwalczaniu przemocy wooec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 roku. Szkolenie 
poruszało m.in. zapoznanie z treścią Konwencji, wprowadzanie tych przepisów do polskiego 
porządku prawnego, podział na przemoc wooec kobiet oraz przemoc domową, wskazanie 
istnienia związku między przemocą a nierównym traktowaniem, a także walkę ze stereotypami 
i dyskryminacją płci. Podczas szkolenia wskazano przykłady fizycznej, seksualnej, 
psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lup gospodarstwie 
domowym, pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami, partnerami. Omówiono również 
ooowiązki państwa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy wodec kobiet oraz 
przemocy ddmowej.

Zajęcia przeprowadziła Pani Anna Żagiel-Kwaczyńska, mgr pedagogiki społecznej, 
terapeutka do spraw uzależnień, pracująca na co dzień w SOdON Szkoleniem objęto pięć 
pielęgniarek oraz trzech ratowników medycznych.
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Do wiadomości:

Pan Tomasz Pactwa -  Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych


