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Odpowiadając na pismo, znak: KMP.574.12.2015.MF uprzejmie 
informuję, że przedstawione w Raporcie wnioski wnikliwie i rzetelnie 
przeanalizowano. Poniżej przedstawiam wyjaśnienia, dotyczące zaleceń:

Przeprowadzono rozmowy z wszystkimi pracownikami działalności 
podstawowej oraz dyżurującymi lekarzami. Stwierdzono, że w Izbie 
Wytrzeźwień w Rzeszowie nie stosuje się przymusowego rozbierania osób 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Wyjątek stanowią osoby w bardzo 
zabrudzonym ubraniu, zawszonym, a więc decydują względy higieniczne 
i zdrowotne. Każdemu pacjentowi, co zauważono w Raporcie, proponuje się 
odzież zastępczą, nie zawsze przyjmowaną.

W wejściu do męskiej szatni -  pomimo, że z korytarza nic nie widać -  
powieszono zasłonę. Kamera w szatni została w następnym dniu po wizytacji 
odłączona od rejestratora. Wizjer w drzwiach został trwale zasłonięty.

W wejściu do ambulatorium jeszcze w 2010 roku powieszono zasłonkę 
dokładnie tak, jak poinstruowano nas przez członków Zespołu KMP w trakcie 
wizytacji. Badanie lekarskie odbywa się w warunkach poszanowania intymności 
i godności osobistej. Niemniej, w miarę możliwości, drzwi do ambulatorium 
zostaną zamontowane.

Ad. 1.

Ad. 2.

Ad. 3.



Ad. 4.

W dalszym ciągu, sukcesywnie -  tak, jak dotychczas -  pomieszczenia Izby będą 
dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W świetle obowiązujących przepisów nie znajduję podstawy do zatrudnienia 
w izbie wytrzeźwień psychologa/terapeuty. Rozmowy motywujące do podjęcia 
leczenia uzależnienia przeprowadzają kierownicy zmiany, wszak w tym celu 
m.in. ustawodawca przewidział dla nich coroczne szkolenie z zakresu 
profilaktyki rozwiąz>wania problemów alkoholowych. Ponadto osoby 
opuszczające Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie informowane są o placówkach na 
terenie Miasta Rzeszowa, w których mogą podjąć leczenie. Otrzymują również 
ulotki z adresami tych placówek. Rozmowy motywujące przeprowadzają także 
lekarze dyżurujący w Izbie. Należy podkreślić, że rozmowy przeprowadza się 
z osobami, które wyrażą na to zgodę. Nie stosuje się przymusu.
Na marginesie pragnę dodać, że dyrektor SPZOZ CLU w Rzeszowie pytana 
w tej sprawie kategorycznie odmówiła współpracy, o czym mówiłem w trakcie 
wizytacji.

W miarę możliwości najszybciej, jak to możliwe, po otrzymaniu środków 
inwestycyjnych zostanie zakupiony defibrylator.

Ad. 5.

Ad. 6.

Niezwłocznie po uzyskaniu kosztorysu Izba wystąpi do Prezydenta Miasta 
o przyznanie środków na wykonanie instalacji przyzywowej.

Ad. 7.

D Y R E K T O R

Do wiadomości:
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
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Z uwagą zapoznałem się z Raportem Krajowego Mechanizmu 

Prewencji po wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie. W związku z tym 

przeprowadzono z dyrektorem Izby Wytrzeźwień rozmowę, mającą na celu 

wyjaśnienie zawartych w Raporcie uwag. Zapoznałem się również 

z wyjaśnieniami na piśmie, które zostały wysłane przez dyrektora Izby do Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich. Zobowiązano dyrektora Izby do stosowania się 

do przepisów doty czących izb wytrzeźwień w Polsce.
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Odnosząc się do treści pisma z dnia 22 lutego 2016 r. o sygn. IW.D.0600.1.2016, 

chciałabym podziękować za przedstawione informacje dotyczące stopnia realizacji zaleceń 
przedstawicieli KMP wydanych na skutek przeprowadzonej rewizytacji w Izbie 
Wytrzeźwień w Rzeszowie. Z przekazanych danych wynika, że większość zaleceń zostało 
już zrealizowanych lub są w trakcie wdrożenia. Nadal jednak pozostają pewne kwestie 
wymagające prowadzenia polemiki.

Przyjmuję do wiadomości, iż przebieranie pacjentów w ubranie zastępcze zachodzi 
jedynie w sytuacjach wyraźnie wskazanych w przepisie § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub 
utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1850), gdy 
odzież osoby przyjętej nie nadaje się do użytku lub jeżeli używanie tej odzieży jest 
niedopuszczalne ze względów higienicznych.

Z Pańskiego pisma wynika, że kamera w szatni w dniu następnym po 
przeprowadzeniu wizytacji została odłączona od rejestratora. Przedstawiciele KMP zalecają 
zasłonięcie kamery monitoringu.

Przyjmuję do wiadomości sposób realizacji obowiązku wynikającego z przepisu art. 
39 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.), do zadań izby 
wytrzeźwień należy informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości 
spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego. 
Jednocześnie pragnę w tym miejscu wskazać, że współpraca z psychologiem lub terapeutą 
uzależnień mogłaby znacznie wzbogacić możliwość realizacji zadania, szczególnie 
w kwestii motywowania osób przyjmowanych do placówki do podjęcia leczenia

Biuro Rzecznika Praw  Obywatelskich Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
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odwykowego. Mam w tym miejscu na myśli specyficzne narzędzia w postaci 
podstawowych umiejętności psychologicznych, jakimi biegle posługują się 
wykwalifikowani specjaliści.

Rozumiejąc, iż inwestycje, które wymienione zostały w zaleceniach przedstawicieli 
KMP wymagają poczynienia działań na rzecz uzyskania funduszy przeznaczonych na ten 
cel, co wymaga czasu, proszę o zarysowanie ram czasowych montażu drzwi do 
ambulatorium, zainstalowania systemu przyzywowego, zakupu defibrylatora oraz 
dokonania dostosowania placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648, ze zm.) proszę o przedstawienie informacji 
o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.

Magdalena Filipiak
n C, Ai OXt 
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Pragnę na wstępie przeprosić za opóźnienie w odpowiedzi, moją 

intencją była bowiem chęć napisania o konkretnych, już zastosowanych, 

rozwiązaniach.

Kamera w szatni -  zgodnie z sugestią, została odłączona od rejestratora 

oraz osłonięta.

System przyzywowy w Izbie będzie praktycznie funkcjonował najdalej do 

końca czerwca.

Trwają rozmowy w sprawie pozyskania defibrylatora z firmy zewnętrznej, 

natomiast w przyszłym roku Izba będzie występować o środki inwestycyjne na 

zakup własnego sprzętu.

Dostosowywanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo będzie się odbywało sukcesywnie, własnymi siłami, tak żeby bariery 

mogły zostać zlikwidowane. Pierwsze prace zostaną wykonane we wrześniu br.

W Raporcie RPO z dnia 10 stycznia 2011 r. napisano: „zapewnić 

pacjentom prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez wykonywanie ich
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w pomieszczeniu osłoniętym”. Jednocześnie jeszcze w trakcie pobytu w Izbie 

Wytrzeźwień w Rzeszowie członkowie zespołu wizytującego poinstruowali, jak 

zrealizować to zalecenie. Zgodnie z tym w wejściu do ambulatorium 

powieszono zasłonę, która oddziela pokój przyjęć od ambulatorium. Okna 

w ambulatorium wszystkie zostały wyklejone mleczną, nieprzeźroczystą folią. 

Badanie lekarskie odbywa się w warunkach poszanowania intymności 

i godności osobistej, bez obecności osób trzecich. Po wykonanym w ostatnich 

latach remoncie nie widzę możliwości burzenia ścian, by dokonać zmiany 

organizacji pomieszczeń, w inny sposób drzwi nie da się wstawić.

Wierzę, że tym pismem udało mi się udzielić odpowiedzi na wszystkie 

Państwa uwagi.

D Y R E K T O R  
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie


