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Szanowny Panie Komendancie,

Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.
w sprawie trybu doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w stanie
nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20, poz. 192)
jednostki organizacyjne Policji, w których funkcjonują pomieszczenia przeznaczone
dla osób zatrzymanych, rozpoczęły na podstawie § 29 cyt. rozporządzenia pobieranie
opłat związanych z pobytem osób doprowadzonych do tych pomieszczeń w celu
wytrzeźwienia.

Wyniki systematycznych wizytacji przeprowadzonych przez pracowników
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
w jednostkach Policji położonych na terenie całego kraju wskazują jednak na
znaczne zróżnicowanie pobieranych opłat z tytułu zatrzymania do wytrzeźwienia.
Kształtują się one bowiem w kwocie od kilkudziesięciu złotych do maksymalnej
wysokości opłaty wynoszącej 250 zł, chociaż nie uzasadnia tego poziom kosztów,
jakie ponoszą poszczególne jednostki organizacyjne Policji w związku z pobytem
osoby zatrzymanej w celu wytrzeźwienia. Stwierdzenie to odnosi się na przykład do
wysokości opłat pobieranych w takich wizytowanych jednostkach jak: Komisariat
Policji w Sulęcinie (86 zł), czy komendy powiatowe Policji w Bytowie: (107 zł),
Goleniowie (130 zł), Żninie (150 zł), Dąbrowie Tarnowskiej (250 zł), Oświęcimiu
(250 zł).



Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę Pana Komendanta, iż w świetle
ustaleń pracowników Biura Rzecznika standard świadczonej opieki nad osobami do
wytrzeźwienia jest w jednostkach organizacyjnych Policji niższy aniżeli w izbach
wytrzeźwień. Niektóre z wizytowanych jednostek Policji nie mają odpowiedniego
sprzętu, zestawu leków lub pomieszczeń przystosowanych do zatrzymywania tych
osób, a funkcjonariuszom brakuje kwalifikacji do sprawowania nad nimi opieki.

Czas zatrzymania do wytrzeźwienia nie służy też wczesnemu identyfikowaniu
cech uzależnienia i wykrywaniu innych problemów zdrowotnych u osób zatrzyma-
nych, a także włączaniu ich do realizowanego na danym terenie programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W tym stanie trudno mi uznać za słuszne i sprawiedliwe nakładanie na osoby
zatrzymane do wytrzeźwienia wysokich opłat, które w żaden sposób nie
odzwierciedlają kosztów poniesionych przez jednostki Policji, lecz mogą być
pojmowane jako forma represji wobec osoby nietrzeźwej. Dlatego na podstawie art.
16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) zwracam się do Pana Komendanta
o ustalenie jednolitej zryczałtowanej opłaty za pobyt osoby zatrzymanej do
wytrzeźwienia na poziomie odpowiadającym typowym kosztom, jakie ponosi z tego
tytułu jednostka Policji, albo o określenie kryteriów ustalania tej kwoty.

Z poważaniem
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