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Rzecznik Praw Obywatelskich 

W zwiqzku z pismem Pana Jacka Cichockiego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrow, z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SEK-222-6(1)/15/JP. dotycz^cym 

wystqpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrow z dnia 

8 stycznia 2014 r., znak: KMP.574.14.2014.MMa, w sprawre systemowego 

uregulowania opteki nad osobami nietrzezwymi, pragn? poinformowac, ze Ministerstwo 

Zdrowia prowadzi w przedmiotowej sprawie dialog z Ministerstwem Spraw 

Wewn^trznych. 

Nie mozna nie dostrzec ziozonosci zagadnien zwiqzanych z doprowadzaniem do izby 

wytrzezwieh lub placowki, jednostki Policji, podmiotu leczniczego albo do miejsca 

zamieszkania lub pobytu osob w stanie nietrzezwosci, ktore swoim zachowaniem daj^ 

powod do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zaMadzie pracy, znajduj^ si? 

w okolicznosciach zagrazaj^cych ich zyciu lub zdrowiu albo zagrazaj^ zyciu lub 

zdrowiu innych osob (zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 

1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeclwdzialaniu alkoholizmowi - Dz. U. z 2012 r.. 

poz. 1356, z pozn. zm.)- Nalezy zauwazyc, ze przepisy ustawy z dnia 26 pazdziernika 

1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi nie roznicuj^ 

przestenek kierowania do poszczegolnych rodzajow wymienionych w nim miejsc 

doprowadzenia, nie ulega jednak w^tpliwosci, iz nie czyni^ one zadnego z nich 

miejscami przymusowej detencji i wybor miejsca doprowadzenia powinien uwzgl^dniac 

szereg przestanek zaistnialych w konkretnej sytuacji. 
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Organy samorz^du terytorialnego w miastach licz^cych ponad 50 000 mieszkahcow 

i organy powiatu mog^ organizowac i prowadzic izby wytrzezwieh na mocy przepisow 

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci 

i przeciwdziataniu alkoholizmowi i to w tej ustawie okreslono zadanta izb wytrzezwieh. 

Art. 39 ust. 3 stanowi ponadto, ze jednostka samorz^du terytorialnego moze zlecic 

wykonywanie zadah izby wytrzezwieh innej placowce lub utworzyc tak^ placowk?. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy do zadah izby wytrzezwieh nalezy; 

1) sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzezwosci; 

2) wykonywanie wobec osob w stanie nietrzezwosci zabiegow higieniczno-sanitamych; 

3) udzielanie osobom w stanie nietrzezwosci pierwszej pomocy; 

4) prowadzenie detoksykacji, jezeli izba wytrzezwieh posiada odpowiednie 

pomieszczenie, urz^dzenia, wyposazenie i wykwalifikowany personel, okreslone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 42^ ust. 5; 

5) informowanie osob przyj^tych do izby wytrzezwieh o szkodliwosci spozywania 

alkoholu oraz motywowanie ich do podj^cia leczenia odwykowego; 

6) wspcrfpraca z wtasciwymi gminnymi komisjami rozwiqzywania problem6w 

alkoholowych, podmiotami okreslonymi w art. 21 ust. 1 oraz innymi instytucjami 

i organizacjami, ktorych dziatalnosc ma na celu przeciwdziatanie problemom 

alkoholowym i ich skutkom. 

Izby wytrzezwieh lub placowki zatrudniajq kadr^ uprawnionq do udzielania swiadczeh 

zdrowotnych oraz wyposazone s^ w produkty lecznicze i wyroby medyczne - zgodnie 

z rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb 

wytrzezwieh i placowek wskazanych lub utworzonych przez jednostk^ samorzqdu 

terytorialnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1850) - nie ulega jednak w^tpliwosci, ze jakos6 

i zakres udzielanych w nich swiadczeh w oczywisty sposob nie dorownuje temu, ktory 

moze bye pacjentowi udzielony w podmiocie leczniczym, a bye niezb^dnym 

ze wzgl^du na stan jego zdrowia. Nie mozna jednak doprowadzic tez do sytuacji, 

w ktorej podmioty lecznicze statyby si? substytutem dia instytucji dedykowanych opiece 

nad osobami nietrzezwymi, po pierwsze z uwagi na rozne funkcje petnione dIa 

obywateli - zadaniem szpitali jest przede wszystkim ratowanie zycia i zdrowia - oraz 

ze wzgl^du na ryzyko przepetnienia szpitalnych izb przyj^c przez osoby nietrzezwe, 

zagrazaj^ce zyciu i zdrowiu pacjentow. Wskazana powyzej ustawa nie naktada 

na podmioty lecznicze obowiqzku sprawowania opieki nad osobami w stanie 

nietrzezwym, w przypadku gdy nie jest to konieczne z uwagi na stan zdrowia tych 

osob. Nalezy jednak z cai^ mocq podkreslic, ze w zasadniczej wif kszosci wypadkow 



podejmowanie wobec osob nietrzezwych interwencji zwi^zane jest z naruszaniem 

przez nie porz^dku i spokoju publicznego. Za oczywiste uznac nalezy, ze dzialania 

podejmowane wobec tych osob nalezy do zakresu ustawowych zadah Policji, 

CO stanowi zreszt^ w tym zakresie ogolnoeuropejski standard. 

Bior^c jednak pod uwag^ zg^aszane przez roznych interesariuszy problemy 

w post^powaniu z osobami nietrzezwymi, w tym takze zagadnienie dotycz^ce 

doprowadzania przez Policji osob nietrzezwych do szpitali psychiatrycznych oraz 

zwi^zanego z tym oczekiwania przyjmowania osob do tych szpitali w trybie 

bezzgodowym (tryb opisany przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego - Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z pozn. zm.), Minister 

Zdrowia zaprosii Ministra Spraw Wewn^trznych, pismem z dnia 7 listopada 2014 r., 

znak: MZ-ZP-P-078-8996/JG/14, do omowienia t dalszego wypracowania wspolnych, 

satysfakcjonuj^cych kienjnkow zmian w zakresie systemowego uregulowania opieki 

nad osobami nietrzezwymi. Zaproszenie na takie spotkanie zostalo ponowione 

w styczniu 2015 r. (znak pisma: ZP-P.073.7.2015). 

Z upowainienia MINlSfRA ZDROWIA 
SEKRETARZSTANU 

w MlnUrtrstwie Zdrowia 
Peinomo^r^M^^il^d^''^'^ projektu 

ustawyozarowiu [kralicznym 

Beato Maiecka-Uhera 

Do wiadomosci: 
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