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K O M U N I K AT Y

12 września 2016 r. w Biurze Rzecz-
nika Praw Obywatelskich odbyła się 
konferencja zorganizowana przez Ze-
spół do spraw Wykonywania Kar zaty-
tułowana Izby wytrzeźwień a policyjne 
pomieszczenia dla osób zatrzymanych 
— ku modelowi optymalnemu.

Konferencja była kontynuacją dzia-
łań rzecznika praw obywatelskich (dalej 
jako RPO) podjętych w latach wcześniej-
szych. Sytuacja izb wytrzeźwień (dalej 
jako IW lub izba) była bowiem przed-
miotem zorganizowanej 3 październi-
ka 2013 r. w Biurze RPO konferencji 
pod tytułem Izby wytrzeźwień — pra-
wo a praktyka, kierunki zmian. Wzię-
li w niej udział przedstawiciele świata 
nauki, osoby zarządzające IW, przed-
stawiciele administracji rządowej i sa-
morządowej oraz organizacji pożytku 
publicznego. Wówczas punktem wyj-
ścia do rozważań nad sytuacją IW był 
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich 
z wizytacji w izbach wytrzeźwień prze-
prowadzonych przez Krajowy Mecha-
nizm Prewencji1.

Uczestnicy konferencji w 2013 r. byli 
zgodni co do faktu, iż środki z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów al-
koholowych mogą być dobrym źródłem 
finansowania nowoczesnych centrów 
profilaktyki uzależnień. Wskazywali 

1  <https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
fi les/BIULETYN_RZECZNIKA_PRAW_OBY-
WATELSKICH_2013_nr%206_ZRODLA_0.
pdf >, 1 września 2017 r.

jednak, że środki finansowe z tego ty-
tułu powinny być możliwe do wykorzy-
stania w roku kolejnym, jeżeli nie uda 
się ich wykorzystać przed końcem roku 
poprzedniego.

Podczas konferencji wskazano tak-
że, iż koszty funkcjonowania IW moż-
na dodatkowo obniżyć przez nałożenie 
na organizatorów imprez masowych 
obowiązku zapewnienia opieki osobom 
nietrzeźwym podczas organizowanych 
przez nich imprez. Takie rozwiązania 
funkcjonują w innych krajach, a w Pol-
sce sprawdziło się ono podczas organi-
zacji turnieju piłkarskiego EURO 2012, 
gdzie w tzw. strefach kibica były organi-
zowane miejsca dla osób, które naduży-
ły alkoholu. Mogły one zgłosić się tam 
i pozostać w nich na zasadzie dobrowol-
ności do momentu odzyskania pełnego 
stanu świadomości.

Uczestnicy konferencji wskazali tak-
że, iż wymaga rozważenia kwestia obec-
ności reklam napojów niskoalkoholo-
wych — głównie piwa — w przestrzeni 
publicznej i środkach masowego prze-
kazu. W ich ocenie łączenie w rekla-
mach „dobrej zabawy” z okolicznością 
spożycia reklamowanych środków al-
koholowych jest zafałszowaniem rzeczy-
wistego obrazu związanego ze spożywa-
niem alkoholu. Jak wskazał przedsta-
wiciel Najwyższej Izby Kontroli straty 
łączne państwa polskiego z tytułu nad-
używania alkoholu wahają się między 3 
a 5 % PKB. Wobec powyższego zasadne 
jest pytanie, czy państwo polskie jako 
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ponoszące w większości koszty z tytułu 
nadużywania alkoholu przez obywateli, 
nie powinno podejmować działań, które 
ograniczą jego spożywanie? To pytanie 
jest szczególnie istotne w kontekście 
obowiązku, jaki spoczywa na organach 
administracji rządowej i samorządowej.

Rzecznik praw obywatelskich wystą-
pieniem z  18 listopada 2013 r. zwrócił 
się do prezesa Rady Ministrów w spra-
wie potrzeby opracowania komplekso-
wego systemu opieki nad osobami nie-
trzeźwymi2. Stanowisko rzecznika w tej 
mierze w pełni poparł minister spraw 
wewnętrznych, stanowisko odmienne 
od stanowiska RPO prezentował mini-
ster zdrowia3.

Rzecznik praw obywatelskich 
8 stycznia 2015 r. w kolejnym wystąpie-
niu do prezesa Rady Ministrów sformu-
łował prośbę o zajęcie jednoznacznego 
stanowiska w sprawie sytuacji IW oraz 
policyjnych pomieszczeń dla osób za-
trzymanych (dalej jako PdOZ)4. W odpo-
wiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie 
Zdrowia z 30 stycznia 2015 r. wskaza-
no, iż zagadnienie opieki nad osobami 
nietrzeźwymi będzie przedmiotem spot-
kania ministra zdrowia z ministrem 
spraw wewnętrznych. Przedstawicie-
le Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Ministerstwa Zdrowia nie opracowali 
do chwili obecnej rozwiązania tego za-
gadnienia.

2  <RPO-738421-VII-720.7/13/MMa, 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/fi-
les/Wyst%C4%85pienie%20RPO-738421-
VII-13%20do%20Prezesa%20Rady%20
Min is t r%C3%B3w%20z%20dnia%20
18.11.2013%20r.pdf>, 1 września 2017 r.

3  Por. odpowiedzi z 4 grudnia 2013 r. 
i 31 stycznia 2014 r.; <http://www.rpo.gov.
pl/pl/content/wyst%C4%85pienie-do-pre-
zesa-rady-ministr%C3%B3w-w-sprawie-
-izb-wytrze%C5%BAwie%C5%84> 1 wrześ-
nia 2017 r.

4  Numeru sprawy w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich: KMP.574.14.2014.
MMa; <https://www.rpo.gov.pl/pl/content/
w y s t % C 4 % 8 5 p i e n i e - g e n e r a l n e - z -
- d n i a - 0 8 0 1 2 0 1 5 - r - d o - p r e z e s a - r a -
dy-ministr%C3%B3w-w-sprawie-likwidacji-
-izb>, 1 września 2017 r.

Referaty (stanowiska) prelegentów 
oraz głosy uczestników dyskusji
O godzinie 10:00 RPO dr Adam Bod-

nar otworzył konferencję5. W swoim wy-
stąpieniu przypomniał, że sprawa IW 
oraz PdOZ-ów nie jest nowa.

„Debata naukowa i debata praktyczna 
na ten temat toczą się od lat, uczestni-
czą w tym liczne uczelnie. W tym miej-
scu chciałbym podkreślić, że bardzo się 
cieszę z obecności prof. Gardockiej, po-
nieważ SWPS przoduje w tym temacie. 
Pamiętam także dużą konferencję zor-
ganizowaną przez Naczelną Radę Ad-
wokacką na ten temat. Także prof. Ire-
na Lipowicz zajmowała się tym tematem 
wielokrotnie. Sygnalizowany problem 
jest znany nam wszystkim — w sytuacji, 
gdy nie ma IW, to nie wiadomo, co zro-
bić z osobą nietrzeźwą, którą zajmuje się 
policja. Są dwie drogi: PdOZ lub szpi-
tal. Każda z tych dróg nie jest adekwat-
na do sytuacji, ponieważ ani szpital nie 
jest miejscem do przetrzymywania czy 
„przetrzeźwiania” osób, które są zatrzy-
mywane, ani PdOZ-y temu nie służą. 
W szczególności, że nie ma możliwości 
sprawdzenia chociażby stanu zdrowia 
danej osoby w PdOZ-ie. Problem jest 
znany i był przedmiotem licznych wystą-
pień. Miał być, według informacji, które 
otrzymaliśmy, przedmiotem uzgodnień 
na stopniu rządowym, ale mam wraże-
nie, że cały czas stoimy w miejscu i jest 
to wciąż problem, który wymaga reflek-
sji i dyskusji. Cieszę się, że w dzisiej-
szym seminarium bierze udział tylu zna-
komitych gości, którzy znają się na tej 
problematyce i którzy wiedzą być może, 
w jaki sposób wyjść z tego impasu, któ-
ry w Polsce powstał. Tym wyjściem by-
łoby z pewnością przekształcanie IW 
w jednostki, które oferują kompleksową 
pomoc osobom. Swego czasu rzecznik 
proponował stworzenie kompleksowych 

5  Cytowane wypowiedzi uczestników kon-
ferencji uwzględniają stylistyczną i językową 
korektę autora sprawozdania, oraz pomija-
ją niektóre fragmenty wypowiedzi budzące 
wątpliwości co do ich znaczenia. Oryginalny 
materiał w posiadaniu autora komunikatu.
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centrów pomocy osobom uzależnionym 
od alkoholu i ich rodzinom. To byłoby do-
bre rozwiązanie na linii osoby nietrzeźwe 
— władze samorządowe — administracja 
centralna, tylko, że przy obecnej regula-
cji i braku dobrej woli ze strony admini-
stracji samorządowej, takie rozwiązanie 
nie do końca może być odpowiednie. Czy 
też raczej nie może być do końca zreali-
zowane, ponieważ do tego potrzeba do-
brej woli. Chciałbym podkreślić, że w na-
szym seminarium będzie również brała 
udział mec. B. Słupska-Uczkiewicz, któ-
ra od lat specjalizuje się w prowadzeniu 
różnych trudnych spraw przed Europej-
skim Trybunałem Praw Człowieka [dalej 
jako ETPC — przyp. red.]. Choć wyda-
je mi się, że to seminarium jest właśnie 
po to, aby takich spraw nie było, aby 
pani mecenas odebrać pracę. Co z tego, 
że raz na jakiś czas będziemy alarmowa-
ni przez Trybunał w Strasburgu, że zno-
wu stała się wielka tragedia, że znowu 
ktoś gdzieś zginął, znowu nie było leka-
rza, który by zapewnił odpowiednią po-
moc, znowu zastosowane procedury nie 
były adekwatne do sytuacji. To nie jest 
sposób, w jaki powinno funkcjonować 
polskie państwo: że dowiadujemy się 
o tragedii i później pomstujemy, że tra-
gedia się zdarzyła — i w zasadzie nic się 
nie zmienia. Czekamy na kolejny taki 
przypadek. Mam nadzieję, że dzisiejsza 
dyskusja spowoduje, że te problemy uda 
nam się rozwiązać i być może będziemy 
w stanie stworzyć rozwiązanie, które bę-
dzie adekwatne do tej sytuacji. Jeszcze 
raz serdecznie dziękuję i liczę na owocną 
dyskusję”.

Następnie głos przekazano dr. Marci-
nowi Mazurowi — moderatorowi dysku-
sji, który w swoim wystąpieniu przed-
stawił obecną sytuację i dotychczasowe 
działania RPO. Na wstępie zauważył on, 
że RPO zarysował zakres spotkania.

„Problem zasadza się na braku opie-
ki medycznej, braku lekarza lub fel-
czera, który mógłby w PdOZ-ie czuwać 
nad trzeźwieniem osób doprowadzonych 
do tej placówki. Według danych sta-
tystycznych spośród 55 zgonów osób 

umieszczonych w PdOZ-ach, jakie miały 
miejsce w latach 2010–2012, aż 52 do-
tyczyły nietrzeźwych zatrzymanych i do-
prowadzonych w celu wytrzeźwienia. 
W 2012 było 12 zgonów osób, które były 
zatrzymane i doprowadzone w celu wy-
trzeźwienia. W kolejnym roku było ich 5, 
a w następnym 12, w 2015 r. 7. Te dane 
wskazują na problem, którego póki 
co nie można było rozwiązać. MSWiA 
dokonało analizy, jak to by wyglądało, 
gdyby zatrudnić lekarzy w PdOZ-ach, 
i okazało się, że dla zapewnienia odpo-
wiedniej opieki należałoby zatrudnić 
1650 lekarzy, co wydaje się mało realne 
do wykonania. Z danych, które posia-
damy, wiemy, że w IW również docho-
dzi do zgonów. Te dane przedstawi Pan 
M. Fido, wiemy jednak, że do zgonów 
w IW dochodzi o wiele rzadziej. Wska-
zana sytuacja wydaje się być skut-
kiem małej liczby IW i regulacji praw-
nej, która doprowadziła do tej sytuacji. 
Art. 39 obecnej ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi wskazuje, że organy samorzą-
du terytorialnego w miastach liczących 
ponad 50 tys. mieszkańców i organy 
powiatu mogą organizować i prowadzić 
IW. Ta fakultatywność powoduje, że sa-
morządy z różnych powodów — najczęś-
ciej finansowych — decydują się na li-
kwidację IW. Mamy jednak również po-
zytywne przykłady miejsc, np. miasto 
Lublin, które po kilku latach od zlikwi-
dowania placówki, w 2015 r. tę placów-
kę przywróciło, dochodząc do wniosku, 
że te społeczne aspekty są bardzo istot-
ne, gdyż policyjne pomieszczenia są nie-
wystarczające.

W dyskusji nad tym problemem po-
jawił się również argument, że zobligo-
wanie jednostek samorządu terytorial-
nego do tworzenia IW może naruszać 
art. 165 ust. 2 Konstytucji RP — jed-
nakże Trybunał Konstytucyjny w spra-
wie K 22/98 wskazał, że samodzielność 
gminy, w tym samodzielność finansowa, 
nie może być rozumiana w ten sposób, 
że oznacza ona zakaz wszelkiej ingeren-
cji w gospodarkę finansową gminy, także 
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gdy czyni to ustawodawca. Jeżeli zatem 
ustawodawca nałoży pewne obowiązki 
i zostanie zapewnione finansowanie, nie 
można takiej regulacji zarzucić niekon-
stytucyjności.

W 2013 r. podczas konferencji w Biu-
rze Rzecznika Praw Obywatelskich 
wskazano, że właściwym mechanizmem 
finansowania byłoby wykorzystanie 
funduszu «kapslowego»/«korkowego» 
na IW. Ministerstwo Zdrowia było prze-
ciwko temu rozwiązaniu, gdyż uważa, 
że to spowodowałoby zanik profilakty-
ki, na którą te pieniądze są przeznaczo-
ne. Na konferencji wskazano również 
na inny problem — wszechobecność 
reklam alkoholu w przestrzeni publicz-
nej, wskazując, że być może obecność 
reklam jest nadmierna i łączenie przeka-
zu reklamy, tj. dobrej zabawy, z okolicz-
nością spożycia reklamowanych środ-
ków alkoholowych, jest zafałszowaniem 
rzeczywistego obrazu związanego ze spo-
żywaniem alkoholu. Jak wskazał przed-
stawiciel NIK straty łączne państwa pol-
skiego z tytułu nadużywania alkoholu 
wahają się między 3 a 5 % PKB”.

Jako kolejny głos zabrał dr hab. Ry-
szard Piotrowski, prezentując wystąpie-
nie pt. Pozytywny obowiązek państwa 
tworzenia miejsc do wytrzeźwienia 
w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Swoje przemówienie prelegent 
rozpoczął od przypomnienia, że zgod-
nie z koncepcją i filozofią Konstytucji 
RP państwo ma wiele obowiązków po-
zytywnych. W świetle obecnej Konsty-
tucji państwo o tyle ma sens, o ile chro-
ni swoich obywateli przed innymi pań-
stwami, nimi samymi, przed klęskami 
żywiołowymi, korporacjami, chorobami, 
no i także przed tymi wszystkimi dole-
gliwościami, które spotykają człowieka 
w jego życiu.

„Stawiając w centrum godność czło-
wieka — w centrum preambuły, jak 
i Konstytucji — nałożono na państwo, 
tzn. na obywateli, podatników, wybor-
ców, obowiązki związane z przeznacza-
niem środków na realizację tego konsty-
tucyjnego modelu.

On [ten katalog— przyp. aut.] jest 
w stosunku do realnych możliwości 
nadmiernie rozbudowany, ale tak został 
skonstruowany kompromis, który w tej 
Konstytucji znajduje odzwierciedlenie 
socjalno-liberalne i to wynika z kultury 
chrześcijańskiej, która jest fundamen-
tem reguł konstytucyjnych. Trzeba się 
troszczyć o każdą „owieczkę”, nawet pi-
janą. Konstytucja nie rozróżnia między 
człowiekiem trzeźwym a nietrzeźwym, 
kiedy mówi o przyrodzonej i niezby-
walnej godności człowieka. I w pream-
bule mamy zapisaną zasadę pomocni-
czości, tzn. że trzeba pomagać, a pań-
stwo ma powstrzymać się od wtrącania 
się w sprawy obywateli, chyba że oni 
nie są w stanie sobie sami poradzić 
z rozwiązywaniem swoich problemów. 
To dotyczy także relacji między pań-
stwem a samorządami. Jeżeli samorzą-
dy nie są w stanie same rozwiązać swo-
ich problemów, poradzić sobie z tym, 
to umacniając uprawnienia obywateli 
i ich wspólnot, państwo ma obowiązek 
działania pozytywnego. Zawdzięczamy 
tę zasadę i Arystotelesowi, i katolickiej 
nauce społecznej. Kiedy obywatele so-
bie nie radzą, to trzeba działać. To jest 
źródło obowiązku pozytywnego państwa 
wynikające ze wstępu do Konstytucji.

Inna bardzo ważna formuła, która ten 
pozytywny obowiązek państwa wyznacza, 
obok godności, to jest zasada rzetelności 
i sprawności działania instytucji pub-
licznych, czyli państwa i samorządów. 
One mają być skuteczne. Interesujące 
jest orzeczenie Trybunału Konstytucyj-
nego, które mówi, że jeżeli coś jest nie-
skuteczne, to jest niezgodne z Konsty-
tucją. Więc od razu można powiedzieć, 
że artykuły 39, 40 ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości są niezgodne z Kon-
stytucją w świetle uzasadnienia wyroku 
TK (K 14/03), w którym to uzasadnie-
niu powiedziano, że tworzenie instytucji 
publicznej w kształcie uniemożliwiającym 
rzetelne i sprawne działanie narusza za-
sadę państwa prawnego w zakresie kon-
stytucyjnego prawa obywateli, w danym 
wypadku prawa do ochrony zdrowia, pra-
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wa do godności, prawa do wolności, pra-
wa do bezpieczeństwa itd. Dlaczego na-
rusza? Ponieważ ludzie umierają w tych 
miejscach, które oferuje im ustawodaw-
ca. A ustawodawca im oferuje te miejsca, 
bo musi coś zrobić, a nie ma pieniędzy, 
wobec tego najlepiej żeby tę osobę zabrać 
z ulicy, żeby nie płoszyła innych obywa-
teli, nie gorszyła. Ponieważ nie ma pienię-
dzy, to tworzy się taki mechanizm «przy-
mykania oka». A Konstytucja na to nie 
pozwala, ponieważ mamy art. 2 Konsty-
tucji, gdyż według TK (K 26/96) — de-
mokratyczne państwo prawne jest dla 
żywych. Żeby ono żyło, muszą żyć jego 
obywatele, także nietrzeźwi i w związ-
ku z tym art. 2 Konstytucji nie pozwala 
tutaj na taką obojętność i «przymykanie 
oka». Art. 5 mówi o bezpieczeństwie, któ-
re ma zapewniać państwo, gdyż taka jest 
jego rola, także nietrzeźwym.

Art. 31 ust. 3 dotyczy ograniczenia 
wolności, które może zaistnieć, ale tyl-
ko wtedy, gdy jest proporcjonalne i ko-
nieczne. To rozwiązanie z ustawy jest 
nieproporcjonalne ze względu na swoją 
ignorancyjną obojętność, tzn. ze wzglę-
du na to, że na papierze wszystko jest 
pięknie — placówka, jednostka, IW — 
ale jak tego nie ma? Ta ingerencja jest 
nieproporcjonalna ze względu na swo-
ją bezradność i pozorność (art. 39, 
40 ustawy).

Art. 38 Konstytucji RP mówi o za-
pewnieniu prawnej ochrony życia, we-
dług orzecznictwa i doktryny to ozna-
cza, że państwo ma obowiązek pozy-
tywny stworzenia warunków prawnych 
ochrony życia, z czego państwo się nie 
wywiązuje w praktyce, ponieważ nikt 
nie chce zaproponować wyborcom, aby 
przekazać więcej pieniędzy publicznych 
na osoby „pijaków”. Ten obowiązek 
prawny jest mało realizowalny.

Kolejnym ważnym przepisem jest 
art. 40 Konstytucji RP — zakaz tortur 
oraz poniżającego traktowania i ka-
rania. Z orzecznictwa strasburskiego 
wynika, że pojęcie tortur jest bardzo 
pojemne i wszystko może być torturą 
co sprawia nadmierny ból, także psy-

chiczny. Prawo do traktowania huma-
nitarnego jest nienaruszalne, ponie-
waż jest prawem absolutnym i nigdy 
nie może być ograniczone. W polskim 
systemie prawnym przykładem roli 
art. 40 jest wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego (SK 25/07). Warunki, w których 
przebywają nietrzeźwi winny odpowia-
dać temu standardowi. Następnie mamy 
kwestię art. 41 Konstytucji — dotyczą-
cego ograniczenia nietykalności i wol-
ności osobistej. Ten artykuł jest także 
bardzo pojemny. Doktrynalne i orzecz-
nicze credo nakazuje to pojęcie interpre-
tować szeroko, rozszerzająco. Ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości przewiduje 
możliwość kwestionowania zatrzyma-
nia w sądzie, co jest słuszne, ale każdy 
zatrzymany powinien być traktowany 
w sposób humanitarny. Państwo, które 
mówi tylko [aby kierować nietrzeźwego 
— przyp. aut.] do jednostki Policji, albo 
do placówki, albo do IW, ale nie przej-
muje się zupełnie tym, czy one w ogó-
le są, czy one są do tego przygotowane 
i przystosowane i akceptuje papierowy 
świat, siłą swojej ustawy narusza tę za-
sadę, stwarzając okoliczności, które 
mogą prowadzić do traktowania osób 
tam przebywających bardzo niehuma-
nitarnie.

W tym kontekście trzeba też wskazać 
na art. 68 Konstytucji, który stanowi 
o prawie do ochrony zdrowia, które jest 
zarazem prawem do godności. Przysłu-
guje każdemu, nawet temu pod wpły-
wem alkoholu i stąd wynika pozytywny 
obowiązek dla państwa do organizacji 
miejsc, gdzie będzie mógł wytrzeźwieć 
i nie umrze.

Mamy w Konstytucji art. 71 ust. 1, 
który mówi o tym, że państwo w swo-
jej polityce społecznej i gospodarczej 
uwzględnia dobro rodziny, a rodzi-
ny znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, zwłaszcza 
wielodzietne i niepełne, mają prawo 
do szczególnej pomocy ze strony władz 
publicznych. Tu już wychodzimy poza 
to miejsce do wytrzeźwienia i zmierza-
my w stronę ośrodków, które miałyby 
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służyć temu, żeby osoby uzależnione 
mogły «powracać na ten świat, a nie 
przenosić się na tamten». Wreszcie 
mamy art. 76, zgodnie z którym wła-
dze publiczne chronią konsumentów 
przed działaniami zagrażającymi ich 
zdrowiu, przed nieuczciwymi działa-
niami rynkowymi. Przy kwestii alkoho-
lu państwo nie może pozostawać obo-
jętne wobec skutków oddziaływania 
na konsumenta, kiedy reklamy alkoho-
lu (niskoprocentowego) są wszechobec-
ne w mediach. Ochrona konsumenta 
oznacza jego ochronę i przed, i po spo-
życiu.

W związku z tym, i z tego, wynika 
pozytywny obowiązek państwa, które-
go podstawy odnajduję w Konstytucji. 
Można powiedzieć, że świadomy rzeczy 
twórca praw nie pójdzie za moją radą 
w żadnym wypadku, ponieważ ci, któ-
rzy tego alkoholu nadużywają, potem 
trafiają do tych izb, czy miejsc wytrzeź-
wienia i tam umierają, są potrzebni. 
W socjologii i antropologii m.in. Rene 
Girard prezentował teorię kozła ofiar-
nego (bezdomni, pijacy, odmienni), we-
dle której osoby wykluczone odgrywają 
bardzo ważną rolę w dyscyplinowaniu 
społeczeństwa. Dzięki nim obywatel 
ma poczucie, że albo będzie pracował 
albo skończy jako bezdomny. Zakła-
da się, że prawodawca jest racjonalny, 
czyli myśli. Jeśli byłby jeszcze „diabo-
liczny”, to wykorzystanie teorii kozła 
ofiarnego byłoby mu bardzo na rękę. 
Na papierze wszystko gra. Ja wpraw-
dzie powiedziałem, że to jest niekon-
stytucyjne, ale „karawana jedzie da-
lej”, zresztą znajdzie się 5 prawników, 
którzy powiedzą, że to jest jak najbar-
dziej zgodne z Konstytucją. Konstytu-
cja mówi, kochaj bliźniego swego, tak-
że pijanego. Ona jednak nie zezwala 
na obecne rozwiązania prawne wobec 
osób nietrzeźwych, gdyż jest oparta 
na zasadzie miłości bliźniego”.

Następnie głos zabrała Renata Le-
oniak — naczelnik Wydziału do spraw 
Organizacji Policji Departamentu Po-
rządku Publicznego MSWiA. Na począt-

ku potwierdziła aktualność problemu 
oraz stanowiska MSWiA. Przypomniała, 
że dyskusja toczy się od 2011 r., a PdOZ-
-y nie są odpowiednim miejscem do za-
pewnienia ludziom warunków do wytrzeź-
wienia — nie ma tam lekarzy lub osób, 
które czuwałyby nad bezpieczeństwem 
zdrowotnym zatrzymanych. Prelegent-
ka przypomniała o funkcjonowaniu nie-
formalnego Międzyresortowego Zespołu 
ds. Poprawy Poziomu Opieki Świadczo-
nej Osobom Nietrzeźwym. Wynikiem jego 
prac były następujące wnioski: PdOZ-
-y pełnią funkcję izolacyjną, nie są miej-
scami do pełnienia funkcji leczniczych/
terapeutycznych. Są przede wszystkim 
przeznaczone dla osób, wobec których 
zachodzą przesłanki do zatrzymania.

„Art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości stanowi wyraźnie, że od-
powiednim miejscem dla osób nietrzeź-
wych jest IW. Dopiero w braku tych izb, 
osoby te są doprowadzane do PdOZ-u. 
Proponowane przez nas rozwiązanie 
to nowelizacja art. 39, która zobligowa-
łaby samorządy do tworzenia IW w mia-
stach, których liczebność wynosi ponad 
50 tys. mieszkańców. Należy podkreślić, 
że ta liczba — 50 tys. mieszkańców — 
jako kryterium obowiązku tworzenia izb 
— stanowi punkt wyjścia do dyskusji. 
Należy stworzyć w miarę jednolite roz-
wiązania systemowe na terenie kraju. 
Źródłem finansowym mogłyby być fun-
dusze «kapslowe» (z zezwoleń na sprze-
daż alkoholu). Przykładem modelowych 
placówek jest Bytom czy Kraków. Na-
tomiast jeśli chodzi o konstytucyjność 
przepisu, to obligatoryjność nie łamała-
by ustawy zasadniczej. Innym źródłem 
finansowania mogłyby być środki z grzy-
wien za wykroczenia z art. 452 i 453 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości”.

Następnie wystąpiła Maria Tyszko-
-Załuska, główny specjalista Depar-
tament Zdrowia Publicznego Minister-
stwa Zdrowia. Na wstępie podkreśliła, 
że Ministerstwo Zdrowia jest zaintere-
sowane wszystkimi działaniami zmie-
rzającymi do ochrony zdrowia i życia 
obywatela.
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„Trudno zrozumieć obecny podział: 
podmioty, IW inne podmioty, z którymi 
samorząd podpisuje umowę, jeśli nie 
ma IW. Raptem wymagania określa się 
tylko do IW. Już z góry Ci ludzie — w za-
leżności gdzie zostaną zakwalifikowa-
ni bez jakichkolwiek przesłanek — już 
są skazani na różnego rodzaju opiekę. 
Z tym się nie zgadzamy, ale być może 
ustawodawca przyjął takie rozwiązanie, 
że osoby, które są doprowadzone na Po-
licję mają zabezpieczone świadczenia 
na zasadzie takiej, jak osoby zatrzyma-
ne. Te podmioty, z którymi ma być za-
warta umowa, mają spełniać wymaga-
nia takie, jak w IW, samorządy powinny 
to zagwarantować. Natomiast skiero-
wanie tych osób do podmiotów leczni-
czych wymaga zaistnienia wskazań me-
dycznych. To nie oznacza, że Policja czy 
Straż, która dowozi, musi stwierdzić, 
że osoba jest chora, czy istnieje taka 
przesłanka. Na SOR czy innej izbie przy-
jęć lekarz orzeka. Z uwagi na godność 
tych osób, ale też godność innych osób, 
które przebywają w danym podmiocie 
leczniczym, trudno jest mówić, że te oso-
by mogą być w szczególny sposób trakto-
wane. Tu jest ten problem, że podmioty 
lecznicze nie mogą zastąpić IW, ponie-
waż osoby pijane nie zawsze wymagają 
interwencji medycznej, a jedyną prze-
słanką przyjęcia do podmiotu lecznicze-
go może być przesłanka medyczna.

Odnosząc się do nowelizacji art. 39 
ustawy, sama ta formuła legislacyjna: 
«mogą organizować», intencją ustawo-
dawcy było, że muszą organizować. 
Co w sytuacji, jeżeli są to mniejsze gmi-
ny? To już jest ten problem, który za-
sygnalizowałam, że osoby w różnych 
miejscach otrzymują różną pomoc”.

Maria Tyszko-Załuska odniosła się 
również do kwestii finansowania. Przy-
pomniała, że fundusz kapslowy jest 
przeznaczony na profilaktykę, wskazała, 
że jeżeli ograniczymy pieniądze na pro-
filaktykę, to czy skutek nie będzie od-
wrotny? 

„To są działania pozytywne, aby osób 
nietrzeźwych było mniej, a nie więcej. 

Te środki są potrzebne, one spełniają 
określona rolę i ta funkcja profilaktyki 
powinna być rozszerzana, a nie ograni-
czana. Problem zgonów może być wyni-
kiem nierozpoznania potrzeby świadcze-
nia medycznego. Dlatego jeżeli chcieli-
byśmy zagwarantować właściwą opiekę 
medyczną, to najwłaściwsze byłoby za-
gwarantowanie wszystkim osobom w IW 
możliwości zbadania przez lekarza i za-
kwalifikowania, czy ta pomoc jest po-
trzebna”.

Jako kolejny głos zabrał insp. Da-
riusz Minkiewicz — dyrektor Biura 
Prewencji Komendy Głównej Policji. 
Zapewnił on, że Policja widzi prob-
lem i głośno alarmuje, że PdOZ-y nie 
są miejscami dla osób nietrzeźwych. 
Obecnie istnieje 320 takich pomiesz-
czeń, które łącznie posiadają około 
4000 miejsc. Są rozmieszczone w mia-
rę regularnie na terenie całego kraju. 
Od 12 do 32 w każdym województwie. 
Niemniej jednak, po pierwsze, PdOZ nie 
są przystosowane dla osób chorych, nie 
są wystarczająco wyposażone. Po dru-
gie policjanci, pełniący w nich służbę, 
nie są przygotowani w zakresie trybu 
postępowania z osobami nietrzeźwy-
mi, ponieważ nie mają wystarczającej 
wiedzy medycznej. Zgony osób trzeź-
wiejących w PdOZ-ach miały miejsce 
z powodów bardzo skomplikowanych 
chorób, schorzeń, które wykryć mogą 
jedynie osoby wyspecjalizowane me-
dycznie. Inspektor Minkiewicz wska-
zał następujące dane: w 2014 r. PdOZ 
przyjęły 283 tys. osób, z czego 76 tys. 
wyłącznie w celu wytrzeźwienia (prawie 
27%). W 2015 r. te liczby wyniosły odpo-
wiednio 255 tys. i 70 tys. (27,45%). Za-
pewnił, że Poli cja podejmuje działania 
zarówno w zakresie dostosowania prze-
pisów wewnętrznych, jak i trybu postę-
powania policjantów w celu usprawnie-
nia przyjmowania osób nietrzeźwych 
w PdOZ-ach, ale — jak podkreślił — 
w pełni sprzeciwia się osadzaniu osób 
nietrzeźwych w tych miejscach.

W ciągu ostatnich dwóch lat prze-
pisy są zmieniane w taki sposób, aby 
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policjant znajdujący się w PdOZ-ie, wi-
dząc brak aktywności, oznak życia oso-
by trzeźwiejącej, miał obowiązek wejść 
do sali i zorientować się, jaki jest stan 
tej osoby. To są działania zaradcze, ale 
skuteczne. Innym elementem jest stwo-
rzenie urządzenia, które będzie moni-
torowało podstawowe parametry osób. 
Na koniec insp. Minkiewicz zgodził się 
z uwagą RPO na fakt, że od kilku lat 
prace nad zmianą sytuacji osób nie-
trzeźwych stoją w miejscu.

W ostatnim wystąpieniu konferen-
cji przed otwarciem dyskusji Krzysztof 
Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(dalej jako PARPA) odwołał się do słów 
Renaty Leoniak i podkreślił, że ta debata 
trwa o wiele dłużej niż od 2011 r. Stwier-
dził, że trzeba przypominać, czym jest al-
kohol i z jakimi osobami mamy do czy-
nienia. Następnie przypomniał słowa 
RPO o dwóch drogach w postępowaniu 
z osobami nietrzeźwymi — szpitalu albo 
PdOZ oraz przywołał trzeci kierunek — 
miejsce zamieszkania osoby nietrzeźwej, 
a co za tym idzie odwiezienie jej do tego 
miejsca. Wbrew powszechnemu prze-
konaniu osobami, które są zatrzymane 
przypadkowo, jednorazowo — i to jest 
większość — to nie są osoby chore czy 
uzależnione.

Nietrzeźwy obywatel nadal jest oby-
watelem i z tej racji należą mu się 
świadczenia ze strony szeroko rozu-
mianego państwa — bez znaczenia czy 
z samorządu, czy struktur rządowych. 
Dyrektor Brzózka podkreślił, że alkohol 
jest legalnym środkiem psychoaktyw-
nym, z określonymi skutkami.

Podniósł również, że organami, któ-
re mogą zatrzymać osobę nietrzeźwą, 
doprowadzić bądź zająć się nią, oczy-
wiście poza służbami ratunkowymi, 
jest jedynie Policja i Straż Miejska. Ich 
zadaniem jest kwalifikacja — jeśli ktoś 
popełnił przestępstwo, to musi trafiać 
do policyjnej izby zatrzymań. Izba wy-
trzeźwień nigdy nie może być instytucją, 
która zatrzymuje osoby, które popełniły 
przestępstwo. W IW w skali kraju rocz-

nie przebywa powyżej 250 tys. osób. 
Pierwszym miejscem, w którym powin-
na znaleźć się osoba, która nie popełni-
ła przestępstwa i ma miejsce zamiesz-
kania, powinien być dom, chociaż samo 
odwiezienie powinno być płatne. Obec-
nie ci, którzy zajmują się nietrzeźwymi, 
pieniądze mogą otrzymać za „przetrzy-
manie”, ale nie za dowóz.

Kolejnym problemem, na który 
wskazał dyrektor Brzózka, były sądo-
we zobowiązania do podjęcia leczenia, 
które określił jako „zupełnie niepro-
duktywną procedurę”. Argumentował 
to faktem, że osoby uzależnione, będące 
pod wpływem alkoholu, nie mogą zostać 
poddane działaniom leczniczym, ponie-
waż zmiany w sposobie funkcjonowania 
ich mózgów są zbyt poważne. Dla dzia-
łań psychoterapeutycznych osoba pod 
wpływem alkoholu nie jest partnerem, 
dlatego, że nic do niej nie dociera.

Na koniec wyraził wielkie uznanie 
dla policyjnych izb zatrzymań oraz IW. 
Wypowiedź zakończył przywołaniem 
statystyk.

„W PdOZ-ach umiera 7–15 osób rocz-
nie, w IW umiera 4–7 osób — łącznie 
około 20 osób. Natomiast od alkoholu 
(od jego nadmiernego spożycia) umiera 
w Polsce rocznie 1,5 tys. osób, od cho-
rób psychicznych spowodowanych nad-
używaniem alkoholem umiera kolejne 
1,5 tys. osób rocznie, a na marskość 
wątroby (najczęściej powiązane z nad-
używaniem alkoholu) kolejne 7 tys. 
Czyli w systemie, na który się skarży-
my, umiera ok. kilka, kilkanaście osób, 
ale poza tym systemem umiera 10 tys. 
osób”.

Dyrektor Brzózka odwołał się także 
do słów prof. Piotrowskiego i wskazał, 
że nie ma odważnych polityków, któ-
rzy huknęliby ręką w stół i powiedzieli 
— dość, dlatego że siła przemysłu al-
koholowego jest taka, jaka jest (warto 
przeczytać raport prof. Karpińskie-
go na temat sposobu tworzenia prawa 
w odniesieniu do ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości). Politycy słuchają tych, 
którzy będą protestowali, mają wpływy 
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w prasie i będą głośni, ale jego zdaniem 
80% społeczeństwa (gdyż z pozostałych 
18% ma problem z nadmiernym spoży-
waniem alkoholu, oni wypijają ponad 
70% produkowanego alkoholu) byłoby 
wdzięczne za rozwiązanie problemu al-
koholowego w kraju, również jeżeli cho-
dzi o reklamę. Dyrektor Brzózka w peł-
ni poparł wykładnię prof. Piotrowskiego 
art. 76 Konstytucji. Od roku 2013 r. — 
data poprzedniej konferencji — liczba 
reklam w telewizji wzrosła trzykrotnie. 
W 2015 r. w samej telewizji pojawiło się 
ich dwa tysiące godzin emisji. Jeżeli 
przemysł alkoholowy wydaje na rekla-
mę ponad 400 mln złotych, to ja sobie 
nie wyobrażam silnej instytucji na tyle, 
aby zredukować skutki tego działania. 
Element drugi to są oczywiście sklepy, 
ta powszechna dostępność. Element 
trzeci bardzo istotny — ceny, dlatego 
że na ceny najbardziej wrażliwi są mło-
dzi ludzie. Należałoby wprowadzić cenę 
minimalną wyrobów wysokoprocento-
wych w sklepach.

„Z całą pewnością bezsensem byłoby 
stworzenie kolejnych IW przy istnieją-
cych dzisiaj 52. Natomiast, co absolut-
nie jest potrzebne, to zajęcie się ustawą 
o ochronie socjalnej, która dopuszcza 
do tego, żeby w noclegowniach, w ho-
stelach były osoby pod wpływem alko-
holu. Tymi osobami trzeba się zająć nie 
w IW przez 24 godziny, tylko trzeba się 
nimi zająć przez tydzień, przez miesiąc. 
Po to, aby one odzyskały świadomość 
na tyle, aby móc z nimi podjąć dzia-
łania związane z ich trybem postępo-
wania. Mamy prawie 600 podmiotów 
leczniczych zajmujących się leczeniem 
uzależnień, mamy 2,5 tys. gminnych 
punktów informacyjno-konsultacyj-
nych, gdzie czy rodziny, czy osoby 
uzależnione mogą być motywowane 
do tego, by zmienić swoje postępowa-
nie. Niczego na siłę zrobić się nie da”.

Następnie dr Marcin Mazur otworzył 
dyskusję.

Jako pierwszy głos zabrał Mieczy-
sław Fido — prezes Stowarzyszenia Dy-
rektorów i Głównych Księgowych Izb 

Wytrzeźwień. Na początku potwierdził 
słowa dyrektora Brzózki o tym, że tyl-
ko niewielka liczba osób zawiezionych 
do IW to osoby uzależnione. Natomiast 
ponad 70% to osoby, które są dowiezio-
ne z aktów przemocy. Jak podkreślił, 
to dla nich istnieją IW, ponieważ sytu-
acją niewyobrażalną byłoby odwiezienie 
do domu osoby, która chwilę wcześniej 
pobiła swoją rodzinę. Izby wytrzeźwień 
są właśnie dla tego rodzaju osób. Nie 
dla osób, które popełniły przestępstwo, 
bo one zostają w PdOZ-ach i takich się 
nie przyjmuje w IW, które są zarezerwo-
wane dla sprawców przemocy. Następ-
nie M. Fido przywołał dane, że obecnie 
funkcjonuje około 50 IW i ośrodków, ale 
samych typowych izb jest około 9, resz-
ta została już przekształcana w ośrod-
ki, które są równocześnie centrami pro-
filaktyki. Przypomniał, że prof. Lipowicz 
wskazywała na konieczność przekształ-
cania IW na centra profilaktyki i to się 
dzieje od kilkunastu lat. Nie zawsze jest 
to możliwe ze względu na ich ogranicze-
nia budowlane czy umiejscowienie poza 
miastem. Izba wytrzeźwień może być 
poza miastem czy na obrzeżach miast, 
natomiast do centrum w tej lokaliza-
cji pacjent nie dojedzie — to jest real-
na przeszkoda w kilku przypadkach. 
W wypowiedzi nawiązano także do kwe-
stii finansowania. Podkreślono, że za-
wsze budzi ona najwięcej kontrowersji. 
Przypomniano, że 1% z akcyzy idzie 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Izby 
wytrzeźwień realizują art. 41 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, który mówi 
o działaniach związanych z profilakty-
ką, ponieważ czyż profilaktyką nie jest 
doprowadzenie do trzeźwości? Z oso-
bą nietrzeźwą nie prowadzi się terapii, 
jemu się sugeruje taką możliwość przy 
opuszczaniu placówki, dając informacje, 
gdzie może uzyskać pomoc w problemie 
alkoholowym.

Na koniec przypomniano również, 
że wbrew pacjentowi nie można nic 
zrobić poza zaoferowaniem pomocy. 
Obecna sytuacja nie jest w pełni zado-
walająca, jednak izby istnieją w Polsce 
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już ponad 60 lat i są często jedynym 
miejscem, które zapewnia wielu rodzi-
nom (na okres wytrzeźwienia głowy ro-
dziny, choć wzrosła również liczba ko-
biet przyjętych do wytrzeźwienia z 11% 
do 15 % w ciągu ostatnich 4 lat) chwilę 
wytchnienia od przemocy.

Następnie głos w dyskusji zabrała 
prof. Teresa Gardocka, która wstępnie 
podsumowała konferencję słowami: 
„Usłyszeliśmy fantazję konstytucyjną, 
potem stan faktyczny, a potem dwa gło-
sy rozsądku”. Pani profesor zarzuciła 
prof. Piotrowskiemu, że to co wskazał, 
to fantazje konstytucyjne, bowiem z na-
szej Konstytucji można wywieść wszyst-
ko, podstawę do wszystkiego.

„Słuchają tego ludzie, wierząc, 
że Konstytucja im to wszystko gwa-
rantuje, także ochronę konsumenta 
po spożyciu alkoholu i tym podobne 
rzeczy. Społeczeństwo akceptuje rów-
nież uwagi, że Konstytucja stwarza sy-
stem wyzysku i posłuszeństwa, pokazu-
jąc ludziom, co będzie, jak się do tego 
wyzysku i posłuszeństwa nie dostosu-
ją. Osobiście tego typu fantazje przy po-
ważnej dyskusji uważam za nie na miej-
scu, za co przepraszam.

Następnie usłyszeliśmy głos rozsądku: 
jak działa system postępowania z osoba-
mi, które są nietrzeźwe i spełniają wa-
runki umieszczenia ich w IW lub, jak jej 
nie ma, to w PdOZ-ie. Tu trzeba rozróż-
nić dwie rzeczy. Pierwsza, co daje dzisiej-
sze prawo? Jak ono wygląda technicz-
nie od strony norm? I to prawo od stro-
ny norm mówi, że na osobę ma być 
3 m2 i my się powinniśmy tego trzymać. 
Jak ma być 3 m2, to ma być 3 m2. Na-
stępnie ta ustawa reguluje reklamę alko-
holu w art. 13 i ona reguluje tę reklamę 
alkoholu tak, że właściwie żadna reklama 
alkoholu nie powinna się ukazać w tele-
wizji, wiec powinniśmy pilnować/zmie-
rzać do tego, żeby masowe środki prze-
kazu przestrzegały tej normy, a nie fan-
tazjować jak zrobić, żeby nagle zakazać 
reklamy, czy zakazać produkcji alkoholu, 
czy podnieść ceny tak, żeby nikt nie mógł 
tego kupić.

Następnie — my nie wiemy, ile osób 
zatrzymanych w PdOZ-ach, które tam 
umierają, umierają jako nietrzeźwe, 
a ile umierają jako trzeźwe. Nie wiem, 
czy to się odróżnia, pewnie się nie od-
różnia. Ileś osób zatrzymanych przez 
Policję — co jest nieszczęściem oczywi-
ście — umiera na całym świecie, tak jak 
ginie wielu policjantów, pełniąc służbę 
dla bezpieczeństwa państwa. Pan zapo-
mniał jeszcze dodać w tej dramatycznej 
statystyce śmierci alkoholowych, tę licz-
bę dzieci, które rodzą matki pijaczki 
i potem całe społeczeństwo przez całe 
lata musi te dzieci utrzymywać. Ta sta-
tystyka jest dużo bardziej przerażają-
ca, niż ta, z którą mamy do czynienia, 
że umiera kilka lub kilkanaście osób 
w ośrodkach zatrzymania — co jest 
oczywiście nieszczęściem, że się dzieje. 
Myśl, żeby te osoby w miejscach, gdzie 
nie ma IW, kierować do szpitala, jest 
po pierwsze nieekonomiczna, po dru-
gie, to jest nie do zaakceptowania nie 
tylko przez służbę zdrowia, ale też przez 
społeczeństwo. Bo tym ludziom wiezio-
nym do szpitala wykonuje się wszyst-
kie badania od razu — bo lekarz musi 
to zrobić, jak już ma takiego pacjenta 
— natomiast na te same badania lu-
dzie czekają miesiące. To jest nie do za-
akceptowania przez społeczeństwo, 
a my nie powinniśmy na podstawie fan-
tazji konstytucyjnych snuć rozważań, 
które doprowadzą do rozwiązań zupeł-
nie nie do zaakceptowania przez spo-
łeczeństwo. Następnie, IW nie są miej-
scami represji, nie są, chociaż tak wy-
glądają, bo tak małoletniego może z IW 
odebrać rodzic lub opiekun, a dorosłe-
go, jak już tam trafi, i przyjdzie żona lub 
mąż i powie, żeby go wypuścić, to jest 
to niemożliwe. Ja nie wiem dlaczego nie 
można? Wydaje się dlatego, że w mo-
mencie, w którym ta regulacja została 
wprowadzona, IW były rodzajem repre-
sji, a teraz nie są. Więc każdy człowiek, 
po którego przyjdzie członek rodziny po-
winien być z IW wypuszczony, oczywi-
ście z opłatą za to, co już w stosunku 
do tego człowieka zrobiła — bo wszyst-
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kie usługi komunalne, łącznie z pogrze-
bem, są płatne.

Jak policja postanowi zawieść czło-
wieka do miejsca pobytu lub zamiesz-
kania, to też powinno być płatne, bo po-
licja nie jest od wożenia «pijaków», cho-
ciaż «pijak» zasługuje na pełną ochronę 
konstytucyjną, tak jak każdy inny 
człowiek. Gdybyśmy sobie powiedzie-
li, że ta ustawa daje takie możliwości 
i że pierwszym wyjściem jest zawiezie-
nie do miejsca zamieszkania lub poby-
tu, tylko trzeba zapłacić, że jak po do-
rosłego człowieka przyjdzie żona/mąż/
konkubent/kochanek, wszystko jedno 
kto i powie, że zapłaci za dotychczaso-
we usługi, ażeby tego człowieka wypuś-
cić, to należy go wypuścić, bo to nie jest 
represja — IW. Szpital jest nie do przy-
jęcia. Jeżeli my wiemy, że z pijanymi 
ludźmi coś trzeba zrobić, no to musimy 
się dostosować do realiów — to pań-
stwo, które nie jest państwem bogatym, 
nie przeznaczy dużych sum pieniędzy 
na zatrudnienie 1650 lekarzy, którzy 
dalibóg nie mieliby co robić przez więk-
szość swojego czasu — to jest propozy-
cja z gatunku nonsensownych. Poru-
szając się na gruncie tego prawa, któ-
re mamy, stosując do tego odpowiedni 
poziom rozsądku, możemy to wszystko 
zastosować”.

Po powyższej wypowiedzi w trybie 
ad vocem głos zabrał prof. Piotrowski. 
Przypomniał, że istnieją trzy poziomy 
funkcjonowania Konstytucji — doktry-
nalny, na poziomie normy prawnej oraz 
na poziomie praktyki.

„Jeżeli stosowanie ustawy zasadni-
czej zredukujemy do jednego poziomu, 
to rzeczywiście możemy powiedzieć, 
że to co mówi Trybunał Konstytucyj-
ny, to co jest w Konstytucji napisane, 
to są fantazje konstytucyjne. Jednak 
to nie są żadne fantazje konstytucyjne, 
to jest obowiązujące prawo — Konsty-
tucja jest najwyższym prawem Rzeczy-
pospolitej Polskiej — i wykładania Kon-
stytucji dokonana przez TK ma taką 
samą moc jak postanowienia Konsty-
tucji, to nie ulega wątpliwości z punk-

tu widzenia doktryny prawa konstytu-
cyjnego. Natomiast, istnieje przepaść 
między postanowieniami Konstytu-
cji a praktyką. Z perspektywy prakty-
ki niektóre postanowienia Konstytucji 
mogą wydawać się fantastyczne, no ale 
np. to, że każdy człowiek ma godność, 
również nietrzeźwy — wydaje się może 
fantastyczne z punktu widzenia prakty-
ki, ale nie jest takie z punktu widzenia 
normy Konstytucji i z punktu widzenia 
doktryny. Jest niezbędne, żeby te trzy 
płaszczyzny rozróżniać. Gdybym chciał 
mówić o Konstytucji rzeczywistej, takiej 
jaka ona jest, o tej płaszczyźnie prakty-
ki, to powiedziałbym to, co mniej więcej 
powiedziała Pani Profesor, ale ja muszę 
cały czas pamiętać o postanowieniach 
tekstu Konstytucji, który nie jest dla 
mnie żadną fantazją, tylko najwyższym 
prawem Rzeczypospolitej”.

Joanna Klara Żuchowska — ekspert 
Krajowego Mechanizmu Prewencji — 
powróciła do kwestii reklam, wskazu-
jąc, że są one wszechobecne. Stwierdzi-
ła, że Policja nie jest w stanie zabezpie-
czyć zatrzymanego (żadne urządzenie, 
które będzie monitorowało czynności 
życiowe), nie zapobiegnie nagłym zgo-
nom, które nota bene mogą się zdarzyć 
wszędzie.

„Co mogę powiedzieć z praktyki. 
Mówi się o badaniach lekarskich przed 
przyjęciem do PdOZ: na pewno z prak-
tyki własnej znają Państwo SOR-y, kie-
dy jest tłum pacjentów i przyjeżdża po-
licja czy straż miejska i widząc potem 
notatki lekarza, ten lekarz załatwia tak, 
że może zostać [w PdOZ — przyp. aut.], 
nie ma czasu na badanie. Pomijam jego 
wściekłość, wściekłość wszystkich pa-
cjentów, którzy muszą czekać ileś tam 
godzin. Jedyne praktyczne rozwiązanie 
widziałam w jednej z komend: kiedy byli 
przyjmowani pacjenci to wzywany był le-
karz. Ten lekarz prowadził dokumentację 
(widziałam ją) nader solennie, z uwzględ-
nieniem obrażeń. Jeżeli zdaniem tego le-
karza pacjent się nie kwalifikował, był 
przewożony do szpitala. Niemniej jed-
nak nie rozwiąże to całkowicie problemu 
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związanego z PdOZ-ami, ale może taka 
praktyka będzie zdawała egzamin”.

Następnie głos zabrał Michał Bujal-
ski, adiunkt w Zakładzie Badań nad Al-
koholizmem i Toksykomaniami w Insty-
tucie Neurologii i Psychiatrii w Warsza-
wie, który prowadził badania młodzieży 
szkolnej w kontekście wpływu reklamy 
na ich zachowania związane z alkoho-
lem. Na początku wskazał kilka myśli 
dotyczących IW. Określił nieporozu-
mieniem mówienie o IW w kategoriach 
represyjnych czy w kwestii odpłatności 
za pobyt, dlatego że jest to instytucja, 
która ma ograniczać szkody.

„Jeżeli taka osoba, która jest in-
toksykowana ( jest pod wpływem al-
koholu), wpadnie pod samochód albo 
zamarznie zimą, to kto wtedy weźmie 
za to odpowiedzialność, państwo czy 
osoba? To jest trochę charakter na-
szych czasów, że my obarczamy od-
powiedzialnością za wszelkie ryzyka, 
w tym ryzyka zdrowotne, jednostkę. Ale 
IW należy przede wszystkim rozpatry-
wać w kontekście prewencji tych szkód. 
Dlatego myślę, że funkcjonowanie tych 
IW jest naprawdę bardzo ważne, istotne 
z punktu widzenia zdrowia publiczne-
go, pomimo tego, że jak zaznaczył dy-
rektor Brzózka, większość problemów 
związanych z alkoholem (w tym zdro-
wotnych i społecznych) kumuluje się 
wśród osób, które piją alkohol w spo-
sób umiarkowany, nie osób uzależnio-
nych. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę wyniki badań epidemiologicz-
nych, to zobaczymy, że w Polsce jakieś 
3 mln osób używa alkoholu, jakieś 620 
tys. jest uzależnionych od alkoholu 
(to jest około 14–15% dorosłej popula-
cji kraju), to jest olbrzymia liczba. Jak 
to się ma do reklamy alkoholu. Bada-
nia, które prowadziłem były prowadzo-
ne na populacji uczniów, osób niepeł-
noletnich. Wyniki, które przedstawię, 
będą dotyczyły tej właśnie populacji, 
a nie populacji osób dorosłych. Są dwa 
sprzeczne stanowiska. Jedno mówi, 
że reklama alkoholu zwiększa ryzyko 
powstawania problemów z alkoholem 

wśród populacji, drugie stanowisko 
mówi, że absolutnie nie, że ono ma wy-
robić lojalność wobec marki alkoholu. 
Jeżeli się przyjrzymy badaniom, któ-
re były realizowane w ciągu ubiegłych 
dwóch dekad w krajach anglosaskich, 
szczególnie w USA, Kanadzie, Wielkiej 
Brytanii, ale również Australii, Nowej 
Zelandii, to zobaczymy, że reklama 
alkoholu ma naprawdę istotny staty-
stycznie wpływ na poziom konsump-
cji alkoholu i na inicjację alkoholową. 
Podobne badanie zrealizowaliśmy mię-
dzy innymi w Polsce, były to badania 
europejskie, realizowane w czterech 
krajach: we Włoszech, Holandii, Niem-
czech i Polsce. To były badania, dłu-
gofalowe, badaliśmy tę samą popula-
cję przez 3 lata i patrzyliśmy, jak eks-
pozycja na reklamę alkoholu wpływa 
na ryzyko powstawania różnych szkód 
zdrowotnych związanych z alkoholem. 
Okazało się, że reklama alkoholu wpły-
wa w sposób istotny zarówno na inicja-
cję alkoholową, jak i na częstotliwość 
i wielkość konsumpcji alkoholu. Mało 
tego, odnosi się ona również [reklama 
— przyp. aut.] do sytuacji, w której mó-
wimy o głębokiej intoksykacji (upijaniu 
się). Jak to wygląda w liczbach? Eks-
pozycja na reklamę alkoholu w telewizji 
zwiększa ryzyko inicjacji alkoholowej 
o 20%, podczas gdy ekspozycja na re-
klamę w Internecie o 26%. Ponadto, 
wysoki poziom ekspozycji na reklamę 
alkoholu w telewizji, jak również eks-
pozycja na reklamę w Internecie dwu-
krotnie zwiększa ryzyko nadużywania 
alkoholu wśród młodzieży. Dlaczego 
ten Internet jest taki istotny? Dlate-
go, że okazało się, że polscy uczniowie 
spędzają najwięcej czasu w Internecie 
i mają największą styczność z tym al-
koholem: 9 na 10 uczniów, których ba-
daliśmy, potwierdziło swój kontakt z re-
klamą alkoholu w Internecie. Co drugi 
uczeń ma konto na portalu społecz-
nościowym, gdzie styka się z reklamą 
alkoholu. To jest dosyć poważny prob-
lem, ponieważ kiedy mówimy o rekla-
mie, to na ogół mamy na myśli rekla-
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my w telewizji, natomiast rzadko kiedy 
patrzymy na to w szerszym kontekście, 
że to są jeszcze reklamy alkoholu w In-
ternecie. Jest to również sponsoring 
sportu, jest to sponsoring wydarzeń 
kulturalnych. Wreszcie sam marke-
ting alkoholu jest szerszym pojęciem, 
to nie jest tylko reklama. To są również 
rodzaje promocji alkoholu, włącznie 
z rozdawaniem alkoholu na ulicy (nie 
wiem, czy Państwo zdają sobie z tego 
sprawę, ale w Warszawie jest rozdawa-
ny alkohol (piwo i cydr) przez producen-
tów tego alkoholu osobom w różnych 
częściach miasta, głównie w okolicach 
śródmieścia). Więc promocja alkoholu 
zatacza naprawdę szerokie kręgi, to nie 
jest tylko jego reklama. Z drugiej stro-
ny, jeżeli mówimy o reklamie alkoho-
lu, musimy pamiętać, że skuteczność 
polityki wobec alkoholu nie może się 
ograniczać jedynie do pewnych roz-
wiązań legislacyjnych w obszarze re-
klamy alkoholu (wyłącznie), ponieważ 
ekspozycją na reklamę alkoholu jest 
również rozległa sieć sprzedaży alko-
holu. A to co wpływa w największym 
stopniu na skalę ryzyka powstawania 
problemów związanych z alkoholem 
w populacji, to jest dostępność fizycz-
na i ekonomiczna alkoholu. I to jest 
pewien paradygmat, który jest obecny 
w obszarze zdrowia publicznego od bli-
sko czterdziestu lat, to jest niepod-
ważalne. Są mocne dowody naukowe 
na to. Kiedy jednak mówimy o odpo-
wiedzialności państwa za zdrowie oby-
wateli, to często o tym zapominamy. 
Owszem skupiamy się np. na tytoniu, 
jesteśmy bardzo restrykcyjni wobec ty-
toniu, wiemy że tytoń zabija jednego 
na dwóch swoich najwierniejszych kon-
sumentów, natomiast jak jest z alkoho-
lem? Przecież nie możemy mówić tylko 
o szkodach w kontekście osób, które się 
upijają, które są uzależnione. Jeśli weź-
miemy pod uwagę ryzyko powstawania 
nowotworów, ponieważ jak się okazu-
je alkohol ma działanie kancerogenne 
i musimy o tym pamiętać, wówczas zo-
baczymy, że praktycznie każda osoba, 

która spożywa alkohol jest narażona 
na pewne ryzyko powstania nowotwo-
ru, w szczególności kobiety”.

Jako kolejna wypowiedziała się mec. 
Bogdana Słupska-Uczkiewicz, która 
wskazała, że chce się przyłączyć do tego 
głosu odnoszącego się do problemu 
świadomości alkoholowej, a właściwie 
jej braku w społeczeństwie, co do skut-
ków pijaństwa, alkoholizmu, który do-
tyka nie tylko samych pijących, ale ich 
rodziny, a później przechodzi na następ-
ne pokolenia.

„Ta norma obyczajowa w Polsce jest 
wysoce niewystarczająca i przyzwo-
lenie dla picia (pijaństwa) jest bardzo 
duże. Na pewno warto się zastanowić, 
w jaki sposób tę świadomość podno-
sić. Problem edukacji społeczeństwa. 
Chciałam podnieść problem edukacji, 
upowszechnienia standardów stras-
burskich, który pogodziłby stanowiska 
prof. R. Piotrowskiego i prof. T. Gar-
dockiej. Z mojego punktu widzenia — 
adwokata, praktyka, który staje przed 
Europejskim Trybunałem Praw Czło-
wieka i wypowiada się w sytuacji, gdy 
już doszło do naruszenia, czyli kiedy 
państwo nie spełniło tych pozytywnych 
obowiązków wobec osoby np. umiesz-
czonej w IW, bo ta osoba tam zmarła 
na skutek niezapewnienia jej bezpie-
czeństwa, niezapewnienia jej właści-
wej opieki medycznej, właściwego mo-
nitoringu [dalej jako ETPC —  przyp. 
red.] w sposób bardzo konkretny, for-
mułując standardy, np. w zakresie 
pozytywnych obowiązków państwa, 
wyjaśnia na czym one polegają. Tam, 
gdzie zabraknie zdrowego rozsądku 
funkcjonariusza, np. straży miejskiej, 
który zdecyduje się jednak przypad-
kową osobę umieścić w IW w sytuacji, 
gdy wystarczy — jej stan na to wska-
zuje — odprowadzić ją do domu. Wów-
czas istnieją standardy, które można 
bardzo jasno i prosto zdekodować (od-
tworzyć) z orzecznictwa ETPC, który 
w każdym przypadku naruszenia Kon-
wencji (a dobra konwencyjne i konsty-
tucyjne są niemal tożsame) wypowiada 
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się. Dlaczego wypowiedzi ETPC są tak 
istotne? Skarga konstytucyjna dotyczy 
wyłącznie prawa, niekonstytucyjnego 
prawa. Natomiast skarga indywidual-
na do ETPC dotyczy zawsze konkretne-
go naruszenia, a zatem te wypowiedzi 
są bardzo konkretne i zawierają kon-
kretne wskazówki (standardy) postępo-
wania. Czyli odpowiadają na pytanie, 
jak rozumieć dobra konstytucyjne”. 
Na koniec mecenas zaproponowała, 
aby zastanowić się, czy nie warto pro-
mować standardy konstytucyjne przez 
standardy strasburskie.

Dyskusję kontynuował dr Krzysztof 
Szczucki, przedstawiciel Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który 
wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, 
że IW z pewnością nie jest instytucją re-
presyjną.

„Izba wytrzeźwień jest instytucją 
ograniczającą (przynajmniej na mo-
ment przebywania w izbie) wolność 
człowieka. To są zazwyczaj osoby, które 
na tyle, na ile są w stanie jakoś swo-
ją wolność wypowiedzieć, są w stanie 
dokonać jakiejś ekspresji swojej wol-
ności, niekoniecznie w tej IW chciały-
by przebywać. Co oznacza, że nie moż-
na tak sobie swobodnie decydować 
o umieszczeniu w IW, nawet kierując 
się bardzo dobrymi intencjami, do ja-
kich należy ochrona zdrowia człowie-
ka. Kto jest odpowiedzialny za zdrowie 
człowieka? Po części odpowiedzialnym 
za zdrowie człowieka jest państwo, ale 
przede wszystkim on sam. Odwołując 
się do konstrukcji, którą znamy w pra-
wie karnym, zawinienia na przedpolu 
czynu, tzn. ten który spożywa alkohol 
bierze odpowiedzialność za to, co się 
z nim będzie działo po spożyciu alkoho-
lu, włącznie z tym, że może stracić zdro-
wie lub życie. Więc to przede wszystkim 
na nim, a nie na państwie spoczywa od-
powiedzialność za to, co się z nim dzieje. 
Odwołując się do przepisów Konstytucji 
przywołanych przez prof. Piotrowskiego: 
stwierdził on, że z tych przepisów wy-
nika konieczność wprowadzenia takich 
regulacji ustawowych, które zapewnią, 

że w IW znajdą się te osoby, które na-
prawdę tego potrzebują. W pełni zga-
dzam się ze stanowiskiem dyrektora 
Brzózki, iż trzeba powstrzymać się przed 
umieszczaniem w IW osób, które mogły-
by znaleźć się w domu i tam być dopro-
wadzone do stanu wytrzeźwienia. Jaka 
jest skala zjawiska umieszczania osób, 
które mogłyby znaleźć się w domu, za-
miast w izbie? Z tym też się wiąże druga 
wątpliwość, bo jeżeli mówimy, że — za-
trzymując osobę w PdOZ-ie — Policja 
przejmuje odpowiedzialność za jej zdro-
wie — poszukujemy odpowiedzialności 
Policji za śmierć osób nietrzeźwych, któ-
re znalazły się w PdOZ-ie. Można sobie 
postawić pytanie, na ile, nie zatrzymu-
jąc osoby w PdOZ-ie lub IW, ale odwożąc 
ją do domu, na ile ponosimy odpowie-
dzialność za śmierć tej osoby, która może 
umrzeć w domu, także z powodu swojej 
nietrzeźwości, albo w związku ze swoją 
nietrzeźwością. Wydaje mi się, że znowu 
należałoby tutaj wrócić do pierwotne-
go założenia, że jednak za swoje zdro-
wie i życie odpowiadamy my, przy czym 
oczywiście, jeżeli państwo decyduje się 
interweniować (zatrzymać taką osobę), 
to musi także zadbać o jej zdrowie. Jak 
ta problematyka jest uregulowana w in-
nych państwach? Czy w ramach badań 
nad zasadnością zmian naszego systemu 
prawnego, przeprowadzali państwo, pań-
stwa instytucja [PARPA — przyp. aut.] 
jakieś analizy regulacji osób nietrzeź-
wych w państwach sąsiednich chociaż-
by? Być może obowiązują tam regula-
cje, które są daleko lepsze od naszych, 
które warto w jakimś zakresie przenieść 
do naszego systemu prawnego”.

W trybie ad vocem głos zabrał dy-
rektor K. Brzózka, który odpowiedział, 
że sytuacja w innych krajach jest róż-
norodna, jednakże izby funkcjonowały 
tylko w państwach bloku wschodnie-
go, podobnie jak sądowe zobowiązanie 
do leczenia odwykowego (leczenie przy-
musowe).

„Są również państwa, w których 
osoba pijana może spokojnie umrzeć 
na ulicy, jeśli nie popełniła przestęp-
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stwa. System polski jest czymś pośred-
nim. W moim przekonaniu nie jest to zły 
system, mówiący o tym, że ktoś jest 
uprawniony do ograniczenia wolności 
osobistej, również w interesie tej osoby. 
Rzeczywiście Policja jest w pechowym 
miejscu, jeżeli chodzi o postępowanie 
z osobami nietrzeźwymi, bo my chcieli-
byśmy im nieomal nieba przychylić, dla-
tego te problemy szczególnie w SOR-ach 
z osobami nietrzeźwymi, z drugiej stro-
ny chcielibyśmy zachować ich wolność 
osobistą w sposób absurdalny, niemalże 
stawiając lekarza i policjanta przy osobie 
leżącej na chodniku. Odpowiedzialność 
za to, co się robi przed użyciem alkoho-
lu leży w osobie tej, która tego alkoho-
lu będzie używać, ze wszystkimi konse-
kwencjami. Chciałbym zwrócić uwagę 
w kwestii wiedzy (edukacji) alkoholowej. 
Jeżeli chodzi o edukację, czym jest alko-
hol, to z całą pewnością jesteśmy w czo-
łówce Europy — co nie znaczy, że dzia-
łania edukacyjne kończą problem po-
datności człowieka na alkohol jako taki. 
Po pierwsze dla młodych ludzi, dla któ-
rych ta edukacja jest prowadzona, prob-
lem tego, czy ja coś po alkoholu zrobię, 
czy się uzależnię, czy będę miał kłopoty 
zdrowotne, chociażby onkologiczne, jest 
daleko odłożony w czasie. Tak funk-
cjonuje młody człowiek, tak funkcjo-
nuje w zasadzie każdy z nas — «mnie 
to nie będzie dotyczyło». Bo gdyby było 
tak, że sama wiedza jest wystarczająca, 
to tak jak wspomniał Erixon, nie byłoby 
tylu osób uzależnionych wśród lekarzy, 
farmaceutów, chemików i całej reszty. 
Więc proszę wiązać tego typu problemy 
(teoretycznie) z brakiem odpowiedzial-
ności, z działaniem samego alkoholu. 
Tak jest przecież z kierowcami. Każdy 
trzeźwy kierowca wie, że po alkoholu nie 
można prowadzić, no ale wypije i jedzie. 
Tak funkcjonuje alkohol, dlatego poza 
tymi wszystkimi działaniami informacyj-
nymi należy zastosować być może dra-
styczne zasady administracyjne: likwi-
dacja reklam (ja nie mówię o prohibicji), 
ograniczenie czasu sprzedaży alkoholu 
(nie sklepy 24 godziny na dobę) w licz-

bie 300 sklepów na 1 km2, po ceny. Jest 
to absolutny czynnik skazujący młodych 
ludzi na wczesną inicjację alkoholową, 
bo stać ich na to, i później dla osób pi-
jących chronicznie, które też uzbierają 
2 zł czy 1,5 zł i stać go na piwo, któ-
re w jego stanie fizycznym spowodu-
je, że on będzie się kwalifikował do za-
brania z ulicy. Trzeba o tym pamiętać 
szczególnie w kontekście tego, że nasze 
produkty alkoholowe, które są reklamo-
wane, przeciętnie mają o 30% więcej al-
koholu, niż podobne produkty za naszy-
mi zachodnimi granicami. U nas piwo 
musi «kopać», tam niekoniecznie. Tam 
niektórzy piją piwo dla smaku. Jeżeli 
w tej samej puszce piwa mamy poło-
wę więcej alkoholu niż Niemcy, niż na-
wet Czesi, to znaczy, że coś jest źle nie 
tylko z opieką nad osobami, które piją, 
ale również w dostępności alkoholu dla 
tych, którzy piją”.

Następnie głos zabrał Krystian Le-
gierski — aplikant adwokacki (Sekcja 
Praw Człowieka, Okręgowa Rada Adwo-
kacka w Warszawie), który zaznaczył, 
że zgadza się w kwestii związanej z od-
płatnością zatrzymania osób nietrzeź-
wych w IW.

„Mam takie doświadczenia, że ludzie, 
w których rodzinie, jest osoba uzależ-
niona od alkoholu, albo nadużywająca 
alkoholu często nie wzywają do takiej 
osoby Policji, bo wiadomo, że Policja 
odwiezie ją do IW, a ich na to nie stać. 
Później z emerytury, renty, czy z ni-
skiej pensji takiego człowieka są ścią-
gane środki za pobyt w IW, a to bardzo 
mocno uderza w budżet takiej rodziny. 
Tutaj są oczywiście konsekwencje spo-
łeczne. Druga rzecz dotycząca dostęp-
ności alkoholu i liczby sklepów. Rów-
nież w Warszawie, w różnych częściach 
miasta, gdy sklepów alkoholowych jest 
tak dużo, mamy do czynienia z czymś 
takim, co się nazywa „meta” (miejsca, 
w których sprzedaje się alkohol z dru-
giego obiegu). Ludzie sprzedają w swo-
ich mieszkaniach nielegalny alkohol 
za 5–6 zł za litr, to jest alkohol straszne-
go pochodzenia, często ci ludzie ślepną 
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po użyciu tego alkoholu, często umie-
rają. Ograniczenie liczby sklepów w na-
szych realiach mogłoby spowodować 
jeszcze większą liczbę tych tzw. met. 
To moje doświadczenie może się kłócić 
ze statystykami płynącymi z innych kra-
jów, ale też chyba trzeba pamiętać, bio-
rąc za przykład polską emigrację w Nor-
wegii, że Norwegowie nie wpadli na coś 
takiego, jak kontrabanda i że karnie do-
stosowywali się do tych swoich przepi-
sów ograniczających sprzedaż alkoholu, 
dopóki nie pojawiła się liczna emigracja 
z Polski, i Polacy rozkręcili ten biznes 
obrotu alkoholu z drugiego obiegu”. 
Krystian Legierski wyraził słowa popar-
cia dla dyrektora K. Brzózki za postulo-
wanie uczynienia podstawową reakcją 
służb odsyłania osób pijanych do domu, 
pod opiekę jakiejkolwiek osoby doro-
słej, która zobowiąże się zająć tą osobą. 
Na koniec odniósł się do kwestii rekla-
my, wskazując, iż nie wie, czy uda się 
przy tak potężnym lobby w ogóle zaka-
zać reklamy, czy tak jak mówiła prof. 
Gardocka skończyć z praktyką łamania 
ustawy, która już teraz zakazuje okre-
ślonej reklamy. Być może warto przekie-
rować uwagę, w jaki sposób pozyskiwać 
środki na te ośrodki, czerpiąc je od re-
klamodawców, od każdej sekundy, mi-
nuty, godziny która jest poświęcona 
na emisję reklamy alkoholowej.

Po tej wypowiedzi RPO podsumował 
pierwszą część konferencji, dziękując 
za wszystkie dotychczasowe wypowie-
dzi. Rzecznik zaczął od stwierdzenia, 
że temat wybrany na konferencję poka-
zuje, że to jest tak naprawdę znacznie 
głębszy problem dotyczący obecności 
alkoholu w życiu publicznym, społecz-
nym i konsekwencji dla zdrowia, śmier-
telności, przestrzegania praw człowieka, 
przemocy domowej itd. Rzecznik podzię-
kował również za głosy dotyczące zaka-
zu reklamy, dostępności fizycznej alko-
holu („ostatnio z dużym zaskoczeniem 
odkryłem, że alkohol można kupić już 
nawet w postaci plastikowych kubecz-
ków, jak np. od jogurtu — co jest prze-
rażające”). Rzecznik wskazał jednakże, 

iż chciałby, aby konferencja doprowa-
dziła do sugestii w kwestii rozwiązania 
problemu, jakim jest zajmowanie się 
osobami nietrzeźwymi i umieszczenie 
ich w PdOZ-cie, szpitalu, IW czy po-
przez odwożenie do miejsca zamiesz-
kania. Rzecznik zgodził się, że pomysł 
opłat za odwiezienie osoby pijanej przez 
Policję do domu jest uzasadniony, ale 
równocześnie odwołał się do słów K. Le-
gierskiego i możliwych konsekwencji 
społecznych takiego rozwiązania (za-
dłużenie rodzin alkoholików). Na koniec 
RPO ponownie zaapelował o skupienie 
się na temacie konferencji i uwzględnie-
nie szczególnie sytuacji miast poniżej 
50 tys. osób, gdzie ten obowiązek opieki 
nad nietrzeźwymi w tych miejscach jest 
przerzucony na Policję (funkcjonariusze 
skarżą się w tej mierze podczas spotkań 
z RPO).

Po wstępnym podsumowaniu głos 
zabrał insp. dr hab. Piotr Bogdalski ko-
mendant-rektor Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie6. Podkreślił on, że powinni-
śmy mówić o pewnym modelowym po-
stępowaniu wobec nietrzeźwych, które-
go teraz nie ma.

„Przychylam się do tego, że nie po-
winny tego robić szpitale, czy ośrod-
ki zdrowia, bo nie są do tego powoła-
ne. Ale nie powinny tego robić również 
PdOZ-y. Policja ma kompetencję ogólną 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa lu-
dzi, m.in. zdrowia, życia ludzi. W związ-
ku z tym zawsze będą podejmować in-
terwencje tam, gdzie mają do czynienia 
z osobą, której życie bądź zdrowie jest 
narażone na szwank, ewentualnie ona 
swoim zachowaniem może stwarzać nie-
bezpieczeństwo względem innych osób. 
I do takich osób należą również osoby 
nietrzeźwe. My będziemy się nimi zaj-
mować, ale interwencyjnie. To dotyczy 
także innych przypadków, kiedy po-
dejmujemy działania resuscytacyjne, 
opatrujemy komuś ranę, czy przyjmu-
jemy poród, ale to nie znaczy, że Policja 
ma się tymi osobami zajmować w dal-

6  Od marca 2012 do lutego 2017 r.
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szym etapie postępowania. Ona powin-
na być gdzieś przekazana i w zasadzie 
ten model, którego my poszukujemy, 
to miejsce do którego Policja ma te oso-
by odstawić. Nie jest tym miejscem 
na pewno PdOZ. To jest w skali kraju 
średnio 250 tys. osób rocznie, które 
są w IW i ok. 70 tys. osób, które nie po-
winny być w PdOZ-ach, bo nie popełniły 
przestępstwa, ale są tam dlatego, że nie 
ma gdzie tych osób odstawić. Wydaje 
mi się, że tym rozwiązaniem, które jest 
możliwe, o którym powinniśmy rozma-
wiać, niekoniecznie jako doskonałym, 
ale optymalnym, jest jednak rozbudo-
wa IW. To jest chyba jedyne rozwiąza-
nie które wydaje się warte promocji, 
trzeba tylko określić źródło finansowa-
nia i sposób standaryzacji tych miejsc, 
po to by te osoby, które tam będą, były 
bezpieczne. To jest w skali roku ok. 320 
tys. osób”.

Następnie wypowiedział się insp. 
Krzysztof Łaszkiewicz — pełnomoc-
nik komendanta głównego Policji 
ds. ochrony praw człowieka. Podkreślił, 
że w dyskusji brakuje głównego wątku 
— redukcji liczby osób doprowadzonych 
do wytrzeźwienia w PdOZ-ach. Zazna-
czył, że jeszcze w latach 90., kiedy roz-
poczynał pracę w Policji, to mówiono 
(uczono) o populacji, społeczeństwie, 
ludziach, a dzisiaj mówi się już o czło-
wieku, co uznał za bardzo ważną zmia-
nę. Wskazał, że Policja nie patrzy na to, 
czy 3, czy 7 osób umarło w PdOZ-ach, 
tylko że za każdą tą osobą kryje się 
tragedią i Konstytucja mówi wyraźnie, 
czy byśmy o niej fantazjowali czy nie, 
że mamy prawo jednostki do tego, żeby 
wchodząc w opiekę państwa (tak jest 
w przypadku PdOZ-ów) w stanie przy-
najmniej niepogorszonym, taka osoba, 
to miejsce opuściła. Dlatego też uczest-
nicy konferencji powinni zastanowić się 
nad rozróżnieniem między zwykłą osobą 
nietrzeźwą i taką, która popełniła prze-
stępstwo, ponieważ doraźnie posiadają 
one wspólną cechę, a proces trzeźwie-
nia będzie taki sam u każdego. Pełno-
mocnik wskazał, iż Policja w obu przy-

padkach pozostaje z problemem dowie-
zienia tych osób — bo policyjne środki 
transportu i sami policjanci nie są przy-
gotowani, tak jak np. transport medycz-
ny i personel medyczny, by sprawcę 
przestępstwa, czy osobę tylko nietrzeź-
wą, takim środkiem transportu dowieźć 
— a następnie osadzić w nieprzygotowa-
nym PdOZ-ie, a także obsługiwać taką 
osobę (obie grupy nietrzeźwych).

„Musimy jednak przypuszczać, 
że proces trzeźwienia u obu będzie jed-
nakowy. Sprawca naruszenia prawa 
jest człowiekiem i prawo do życia jest 
prawem pierwotnym przed prawem pol-
skim do osądzenia takiej osoby za czyn 
zabroniony. W kwestii opłat też podzie-
liliśmy sobie to [ustawodawca — przyp. 
aut.] na osoby nietrzeźwe i osoby, które 
popełniły przestępstwo. W przypadku 
osoby nietrzeźwej, która popełniła prze-
stępstwo — a dla nich też nie mamy 
radiowozów i personelu — co z taką 
osobą zrobić? Ściągalność tych opłat 
za pobyt, 250–300 zł (to jest uzależ-
nione lokalnie), jest bardzo niska. Koń-
czy się czasami «wstydem», bo był taki 
przypadek, gdy osoba nie znalazła się 
w szpitalu i zmarła w PdOZ-ie, a mał-
żonka, czy też rodzina, otrzymały ra-
chunek z tejże izby do zapłaty. Rze-
czywiście, po kościach się rozeszło, 
prasa się za to wzięła, a myśmy mu-
sieli coś z tym zrobić. Co do tego «blue 
taxi» myślę, że byłoby podobnie. Pomi-
jam te skutki, o których była mowa, 
że to godziłoby w niewinne osoby (dzie-
ci, małżonkę) nietrzeźwego. Uczynienie 
ze środka policyjnego środka dowozu, 
szczególnie w mniejszych miastach 
(np. Szczytno), gdzie często w nocy do-
stępne są maksymalnie dwa (czy nawet 
jeden) radiowóz, i dowożenie takiej oso-
by poza Szczytno, to jest «odkrywanie 
miasta», czyli niezabezpieczenie miasta 
przed naruszeniem porządku i bezpie-
czeństwa. To rozwiązanie jest wręcz 
niemożliwe do wykonania”. Pełnomoc-
nik wskazywał na potrzebę prawnego 
(nie obyczajowego) ograniczenia możli-
wości osadzania w PdOZ-ach na rzecz 
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placówek i systemu, który istnieje (sły-
szymy o reaktywacji IW w Lublinie, 
o dobrych praktykach z Krakowa). 
„Jeżeli jednak nowa izba uratuje trzy 
istnienia ludzkie, to również w tej ka-
tegorii winniśmy rozmawiać. Nie roz-
wiążemy wszystkich problemów, poza 
tym nie mamy dowodów i ich mieć nie 
będziemy, że osoba która znalazła się 
w PdOZ-ie i zmarła, przeżyłaby w IW, 
dlatego że rodzaj przypadłości, z któ-
rymi te osoby znalazły się w PdOZ-ie, 
nie wykluczają zgonów w innych miej-
scach”. Inspektor Łaszkiewicz poparł 
pomysł rozbudowy systemu IW, ponie-
waż o wiele prościej jest usprawnić już 
funkcjonujące rozwiązanie od stworze-
nia innego od początku.

Po insp. Łaszkiewiczu, głos zabrał 
mec. Marcin Wolny, przedstawiciel Hel-
sińskiej Fundacji Praw Człowieka, który 
również podkreślił, że PdOZ-y i SOR-y 
nie są miejscami do przetrzymywania 
osób nietrzeźwych. W pierwszym miej-
scu nie ma zasobów, które pozwoliłyby 
zapewnić bezpieczeństwo nietrzeźwym, 
a w drugim te zasoby są przeznaczone 
na coś innego, ratowanie życia ludzkie-
go. Następnie poparł stanowisko K. Le-
gierskiego oraz dr. K. Szczuckiego, aby 
ograniczyć liczbę osób umieszczanych 
w IW. Umieszczenie w IW jest pozba-
wieniem wolności, a więc powinniśmy 
mówić o tym, aby to było działanie pro-
porcjonalne i abyśmy mieli mechanizmy 
ochrony przed arbitralnością.

„W tej chwili takie umieszczenie jest 
uzależnione wyłącznie od dobrej woli 
funkcjonariusza Policji i trochę od tego, 
jak dana Policja funkcjonuje na danym 
terenie. Jeżeli w porze nocnej jest je-
den radiowóz, nie sądzę, aby ten radio-
wóz jechał, np. z Piaseczna do Warszawy 
i odwoził osobę nietrzeźwą, tylko raczej 
odwiezie go do domu, albo do PdOZ-u 
w Piasecznie. Dlatego musimy mieć in-
stytucjonalne ramy i przepis wprost mó-
wiący o tym, aby stosować środki mniej 
drastyczne w pierwszej kolejności, oczy-
wiście jeżeli się da. Jeżeli ktoś jest nie-
trzeźwy i nie ma z nim kontaktu, szpi-

tal jest jedynym wyjściem, względnie 
IW. Taka proporcjonalność powinna być 
również uwzględniona w kryterium zaża-
lenia. Mamy zażalenie na umieszczenie 
w IW i taka możliwość powinna być bada-
na przez sąd. Jestem zdania, że powin-
niśmy lokować IW przy szpitalach, tak 
aby ta opieka medyczna w razie potrze-
by była zapewniona. Potrzebne nam jest 
bardziej kompleksowe podejście, bo w tej 
chwili mówimy tylko o osobach, które 
nadużyły alkoholu, ale obecnie proble-
mem SOR-ów są też osoby, które nad-
użyły dopalaczy, środków odurzających 
innego typu. Na rzecz umiejscowienia IW 
przy szpitalach przemawia również argu-
ment, że osoby tam zatrzymane, byłyby 
mniej stygmatyzowane społecznie”.

Dyskusję kontynuował Mieczysław 
Fido, prezes Stowarzyszenia Dyrekto-
rów i Głównych Księgowych Izb Wy-
trzeźwień, który stwierdził, że zgony 
od 2009 r. w IW były spowodowane „zu-
życiem organizmu”. Natomiast kwestia 
tego, gdzie ktoś umiera, jest kwestią 
przypadku.

„Łatwiej rodzinie osoby bezdomnej 
znieść fakt, iż ta osoba zmarła w IW, 
ze względu na zatrucie organizmu al-
koholem i niewydolność organizmu, niż 
gdyby była znaleziona w piwnicy, po kil-
ku lub kilkudziesięciu dniach, na śmiet-
niku, czy gdziekolwiek indziej. Wszyst-
kie sekcje zwłok, które były zarządzone 
przez prokuratorów wykazały naturalne 
zejście, osoby wszystkie były reanimo-
wane (reanimacje trwały kilkadziesiąt 
minut do 1,5 godziny). Mieliśmy sytua-
cje, że osoba, która była na izbie, zmar-
ła po 3 dniach «na zewnątrz». A więc nie 
jest to sytuacja taka, że IW to są miej-
sca do umierania”. Odnosząc się do wy-
powiedzi Krzysztofa Szczuckiego, wska-
zał on, że być może wykształciło się 
przekonanie, iż pierwsze IW były u nas. 

„Pierwsza IW powstała w Hamburgu. 
Natomiast ostatnie, oprócz lubelskiej, 
która zaistniała po 9 latach nieistnie-
nia, gdzie władze samorządowe doszły 
do przekonania, że mniejsze koszty 
społeczne, samorządowe są przy posia-
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daniu izby, niż przy odwożeniu osoby 
do PdOZ-u czy SOR-u. Inne miasta też 
dywagują nad tym, np. Radom. Ciągle 
jest dywagacja na temat otwarcia izby 
między Zakopanem a Nowym Targiem, 
gdyż obecnie najbliższa dla tych gmin 
IW znajduje się w Krakowie, a dowoże-
nie jest problemem. Pracując wcześniej 
w nieformalnej Komisji powołanej przez 
ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji, robiliśmy wspólnie z Komendą 
Główną Policji mapkę, która by rozwią-
zywała dowóz do IW i to była kwestia 
otwarcia bodaj 5 izb, w miastach du-
żych, gdzie dojazd byłby nie większy niż 
45 km. Wówczas nie mamy «odkrytych 
miast», mamy zachowany porządek 
i jest to dla dobra całego społeczeństwa. 
Nie spotkałem się z sytuacją, aby do-
wiezienie do izby było nieuzasadnione. 
Pacjenci, którzy wychodzą mają poczu-
cie krzywdy, natomiast kto jest przy-
gotowany, aby go można było odwieść 
do domu, myślę, że Policja to robi”. Mie-
czysław Fido, nawiązując do wypowiedzi 
dr. Szczuckiego wspomniał natomiast, 
że po Euro 2012 w samym Londynie po-
wstało 5 IW wzorowanych na polskich 
rozwiązaniach. Wskazał również, że nie 
ma idealnych rozwiązań, ale jeszcze nikt 
mądry niczego lepszego nie wymyślił.

Następnie mec. Wieńczysław Grzyb 
zadał pytanie o skalę odwożenia przez 
Policję osób nietrzeźwych do miejsca za-
mieszkania. Odpowiedzi udzielił insp. 
Minkiewicz. Potwierdził, że takie roz-
wiązanie istnieje i jest stosowane przez 
policjantów, ale nie istnieją dokładne 
dane, w ilu przypadkach zostało to za-
stosowane. Wskazał również, że padła 
propozycja stworzenia ram prawnych, 
które pozwoliłyby ograniczyć liczbę osób 
umieszczanych w PdOZ-ach. Według 
niego to jest niemożliwe, bowiem bar-
dzo często jest tak, że osobę nietrzeź-
wą w miejscu zamieszkania ktoś musi 
przejąć. Czy to musi być osoba dorosła? 
I co w sytuacji, jak nie chce tego zrobić? 
Inspektor wskazywał, iż była propozycja 
opracowania przepisów wykonawczych 
w tej mierze i spełzła ona na niczym. 

Inspektor Minkiewicz wskazał, iż poli-
cjanci to nie są wredni funkcjonariu-
sze w mundurach, którzy tylko wiozą 
na izbę bądź do PdOZ-u, ale — jak jest 
taka możliwość — to odwożą osoby nie-
trzeźwe do miejsca zamieszkania.

Dyskusję wznowił Grzegorz Kubal-
ski, zastępca dyrektora Biura Związ-
ku Powiatów Polskich. Podkreślił, 
że uczestnikom konferencji cały czas 
nie udało się zdiagnozować, na czym 
polega problem.

„Jeżeli słuchamy administracji rządo-
wej czy Policji, to pada hasło, aby nało-
żyć obowiązek tworzenia IW w miastach 
powyżej określonej liczby ludności. Ma-
jąc to na uwadze, wydaje się, iż głów-
nym problemem jest za mała  ich liczba. 
W dalszej dyskusji stanęliśmy przed tym 
wyzwaniem, jaka grupa osób powinna 
być do tych izb zawożona. A jeżeli mamy 
co do tego wątpliwości, to nie jesteśmy 
w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę 
IW w skali kraju potrzebujemy. To wiąże 
się z różną wrażliwością osób zgroma-
dzonych i różnym sposobem patrzenia 
na konstytucyjne prawa jednostki. Gdy 
rozważamy konstytucyjne prawa jed-
nostki, to musimy na problem spojrzeć 
nieco szerzej. Po pierwsze, jeżeli mówi-
my o środkach publicznych, które musi-
my zaangażować na określone działania, 
to jest to zasób z natury ograniczony. Je-
żeli zasób jest ograniczony, to oznacza, 
że podejmując decyzję o zaangażowaniu 
tych środków w celu udzielenia pomo-
cy takiej czy innej jednostce, czy grupie, 
automatycznie zmniejszamy pulę środ-
ków, która jest przeznaczona dla całej 
reszty społeczeństwa, na równie istotne 
zagadnienia. Pojawia się pytanie, w któ-
rym miejscu — w takiej sytuacji — za-
czynamy, chroniąc prawa konstytucyjne 
jednostki, jednocześnie ograniczać pra-
wa konstytucyjne społeczeństwa jako 
całości. Musimy się zastanowić, gdzie 
jest ta granica, gdzie my mamy obowią-
zek jako państwo udzielić komuś wspar-
cia, a gdzie już przeszliśmy na ten etap, 
gdzie niestety określone ryzyko zostało 
wzięte przez daną osobę na siebie samą. 
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Już od czasów rzymskich obowiązywa-
ła zasada Volenti non fit iniuria (Zrobiłeś 
z własnej woli, to nie dzieje ci się krzyw-
da)”.

Grzegorz Kubalski nie zgodził się 
z opinią RPO, że problem z liczbą IW 
wynika z braku dobrej woli władz samo-
rządowych, bowiem to nie jest kwestia 
dobrej woli, a dwóch czynników. 

„Jak wiadomo, istotą samorządu 
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, przy czym, jeżeli mówimy 
o rzeczywistym samorządzie, a nie 
terytorialnej administracji rządowej, 
to dana wspólnota ma możliwości do-
konania samookreślenia, co uważa 
za zbiorową potrzebę, którą chce za-
pewnić. Pan prof. Piotrowski bardzo 
słusznie wskazał, że jeżeli zapytamy 
się przeciętnego obywatela, jaki zakres 
świadczeń powinien być dostarczo-
ny osobie pijanej, to może się okazać, 
że jest to zakres świadczeń, który jest 
znacznie mniejszy niż ten, o którym 
dyskutujemy. Jednakże, jeżeli jako 
państwo twierdzimy, że określony stan-
dard dla tych osób musi być zapew-
niony, to to oznacza, że to musi mieć 
charakter zadania, które jest z zakre-
su administracji rządowej, bo nie jest 
to zadanie własne, bo wspólnota samo-
rządowa nie uznaje za stosowne pro-
wadzić takiej akurat działalności. Tam 
gdzie uważa to za stosowne, to tak się 
dzieje i najlepszym tego przykładem 
jest Lublin, który akurat takie dzia-
łania prowadzi. Odnosząc się do wy-
powiedzi przedstawicielki Minister-
stwa Zdrowia, która wskazała, że nie 
do końca rozumie, dlaczego zostało 
wpisane, że zadanie dotyczące prowa-
dzenia IW jest zadaniem fakultatyw-
nym i skoro to zadanie zostało imien-
nie wskazane, to zapewne prawodawcy 
chodziło o to, żeby to było zadanie ob-
ligatoryjne. Jak wskazał G. Kubalski, 
przepis [art. 39 ust. 1 ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości — przyp. aut.] po-
jawił się w ustawie z dwóch powodów. 
Po pierwsze powiaty, które również 
są uprawnione do prowadzenia IW, nie 

dysponują ogólną klauzulą kompeten-
cyjną, a zatem bez wyraźnego wskaza-
nia, że mogą takie działania prowadzić, 
takiego działania by prowadzić nie mo-
gły. Po drugie, jeżeli prawodawca prze-
widuje możliwość odstawiania określo-
nych osób do danej instytucji, w tym 
przypadku IW, to jest jasne, że jedno-
cześnie w przepisach musi być sprecy-
zowane, czym owa instytucja jest i ja-
kie ma standardy. A jeżeli to musi być, 
to musi być również wskazany ogólny 
przepis kompetencyjny. To jest powód, 
dla którego taki przepis się znalazł. 
Natomiast, oczywiście, jeżeli mówimy 
o kwestii obowiązku, który miałby być 
nałożony na jednostkę samorządu te-
rytorialnego, to jednocześnie jesteśmy 
w stanie jasno powiedzieć, skąd biorą 
się poza ową pierwszą kwestią — a więc 
pewną niechęcią wspólnoty do finanso-
wania takich zadań — problemy z ist-
nieniem IW. Jest to problem o cha-
rakterze czysto finansowym — nawet 
nie mówię o tym, że te środki, które 
idą na zadania związane z IW mogły-
by trafić do innego celu. Problem jest 
w nieco innej kwestii. Ponieważ, jeże-
li mówimy o poziomie powiatów, które 
również są uprawnione do prowadzenia 
IW, to proszę zwrócić uwagę, że żadne 
ze źródeł, o których tutaj mówimy, nie 
stanowi dochodów powiatów jako ta-
kich. Bo fundusz korkowy stanowi do-
chód własny gmin. Co oznacza, że tak 
właściwie funkcjonowanie powiatowych 
IW, które w niektórych przypadkach 
stanowi rozwiązanie problemu musi 
być finansowane ze środków własnych 
powiatu, a jak powszechnie wiadomo, 
powiaty akurat nie zostały zbyt ob-
ficie wyposażone w dochody własne, 
w związku z czym powiaty de facto nie 
mają skąd brać na to pieniędzy. Przy 
czym oczywiście, zgadzam się w peł-
ni z wypowiedziami Policji, że opłaty 
za pobyt w IW stanowią interesują-
cy konstrukt teoretyczny, natomiast 
w żaden sposób nie stanowią źródła 
pokrycia rzeczywistych kosztów funk-
cjonowania tych instytucji. Zatem, je-
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żeli już chcemy wprowadzać obowią-
zek, a ten obowiązek musi wynikać 
z kwestii wcześniejszego przemyśle-
nia, co my jako państwo jesteśmy zo-
bowiązani zapewnić, to musimy jasno 
wskazać źródła finansowania. Jeżeli 
opowiadamy się za określonymi roz-
wiązaniami, to w tym opowiedzeniu 
powinniśmy być konsekwentni. Jeże-
li twierdzimy, że alkoholizm jest cho-
robą i osoba nietrzeźwa ma znajdować 
się pod opieką medyczną, to tak właś-
ciwie powinniśmy powiedzieć wprost, 
że jest to świadczenie medyczne, które 
powinno być finansowane ze środków 
składki zdrowotnej. Bo jeżeli leczymy 
osobę chorą, to oznacza że do tego słu-
żą środki z systemu ochrony zdrowia. 
Oczywiście takich haseł nie słyszałem, 
rozumiem dlaczego, bo tego typu ha-
sło spowodowałoby dość zdecydowany 
sprzeciw społeczeństwa jako całości. 
Stąd pojawia się skierowanie na środ-
ki z funduszu korkowego. Jeżeli by-
śmy mieli iść w kierunku nałożenia 
obowiązków na jednostki samorządu, 
to nie ulega wątpliwości, że środki fun-
duszu korkowego do tego celu powinny 
posłużyć. Na pewno jednak nie w ten 
sposób, że środki z tego funduszu tej 
jednostki, która prowadzi daną IW, 
bo mielibyśmy w tym momencie do czy-
nienia z efektami zewnętrznymi „jazdy 
na gapę”, przez inne jednostki samo-
rządu terytorialnego. Tu musi obowią-
zywać zasada, że odpłatność za funk-
cjonowanie ponosi ta jednostka samo-
rządu — właśnie ze środków korkowego 
— której albo mieszkańcem jest dana 
osoba odstawiona do IW, albo ta jed-
nostka, z której terenu nastąpiło odsta-
wienie danej osoby do IW. Chciałbym 
zaapelować o określoną racjonalność, 
wskazując, że śmierć jest naturalnym 
elementem życia każdego z nas, każdy 
z nas kiedyś musi umrzeć, może to się 
odbyć w bardzo różnych miejscach. 
Tak długo, jak przeciętna statystyka 
śmierci w IW nie wykracza poza prze-
ciętną liczoną odnośnie społeczeństwa 
jako całości, musimy sobie powiedzieć, 

że to jest naturalna prawidłowość sta-
tystyczna i walczenie z naturalną pra-
widłowością statystyczną polegającą 
na tym, że my nie dopuścimy do tego, 
żeby ktoś nam umarł, będzie tylko 
i wyłącznie wiązało się z ponoszeniem 
ogromnych, nieadekwatnych i z góry 
nieskutecznych wydatków”.

Następnie głos zabrał dyrektor Cze-
sław Baraniecki z Sądeckiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, który poruszył 
dwa tematy — kwestię dowożenia osób 
nietrzeźwych do miejsca zamieszkania 
lub pobytu oraz wskazał, że takie przy-
padki są i jest to respektowane. 

„Osoby, które mają miejsce zamiesz-
kania są odwożone do domu. Natomiast 
problem jest w przypadku osób bez-
domnych i o tym należałoby zacząć mó-
wić. My nie możemy prowadzić tej dys-
kusji w oderwaniu od rodziny osoby, 
która ma problem alkoholowy, a miano-
wicie dzieci, matki, żony, ojca czy kogo-
kolwiek innego, bo nawet zgodnie z art. 
41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
tym osobom także mamy świadczyć po-
moc. Dokonujemy rozgraniczeń osób, 
które są w stanie nietrzeźwości (upo-
jenia) i są dowożone do PdOZ. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, do IW 
były dowożone wszystkie osoby, które 
nawet popełniły przestępstwo, a były 
w stanie nietrzeźwości. Policja dawała 
wówczas w ramach zabezpieczenia do-
datkową osobę do takiej izby. Gdy oso-
ba nietrzeźwa wytrzeźwiała, wówczas 
następowało zwolnienie tej osoby, a tak 
naprawdę przekazanie jej funkcjona-
riuszowi Policji. Rozważmy w dysku-
sji sytuację rodzin, które czasami już 
nie chcą patrzeć na osoby nietrzeźwe 
dowożone do domu i «uszczęśliwiane» 
opieką nad nietrzeźwymi”.

Po tej wypowiedzi pan Marian Sza-
matowicz, przewodniczący Komisji 
do spraw ochrony zdrowia i polityki 
społecznej Związku Województw RP za-
apelował, aby skupić się na temacie 
dyskusji, a jej kluczowym aspektem jest 
kwestia finansowania. Przekazywanie 
samorządom zadań bez dostarczenia 
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środków finansowych, nie spowoduje 
zmiany sytuacji.

Potem głos ponownie zabrała prof.  
Gardocka, która podkreśliła, że przy-
zwoite państwo nie może zostawiać 
na boku problemu alkoholizmu i prob-
lemu osób zagrożonych, których życie 
i zdrowie może być w niebezpieczeń-
stwie, dlatego, że oni są pijani. „Takich 
osób mamy wiele i nie możemy mówić, 
że to nas nic nie obchodzi. Śmierć osób 
znajdujących się w przymusowym wła-
daniu państwa, zawsze musi budzić 
niepokój, wszystko jedno, czy to jest 
zakład psychiatryczny czy IW. One 
są w przymusowym władaniu państwa 
i niewykluczone, że gdzie indziej też 
by umarły, ale jeżeli umierają tu, gdzie 
umierają, to to na pewno musi budzić 
niepokój. RPO nie jest instytucją, któ-
ra ma «worek z pieniędzmi», nie jest 
również osobą, która jest w stanie wy-
walczyć pieniądze na coś, co jest okre-
ślone tylko w przybliżeniu. Bo wywa-
lić pieniądze na to, żeby osoby pijane 
trzeźwiały w przyzwoitych warunkach, 
na pewno nie. Stąd od takiego gremium 
oczekiwałoby się propozycji, na co mia-
nowicie RPO miałby wywalczyć pienią-
dze, czy na to, żeby wszędzie były IW, 
czy na zatrudnienie 1650 lekarzy, czy 
na inne cele. Jest potrzeby pomysł, jak 
zorganizować kwestię opieki nad oso-
bami z własnej winy nietrzeźwymi, żeby 
ona była najmniej kosztowna, a naj-
bardziej efektywna, bo niewątpliwie 
państwo ma mnóstwo potrzeb i społe-
czeństwo nie zaaprobuje przeznaczenia 
dużych sum pieniędzy na coś, co może 
społeczeństwo popiera (alkoholików), 
ale nie aż tak, aby za nich płacić. Trze-
ba by pomyśleć nad tym, jak to zrobić, 
żeby ta opieka była efektywna, nie-
sprzeczna z prawami człowieka i moż-
liwie najmniej kosztowna. Wydaje się, 
że nic nie kosztuje to, żeby jak przyjdzie 
dorosły domownik i powie, aby wydać 
osobę nietrzeźwą, to to nastąpi. Potem 
wydaje się, że niewiele kosztuje odwie-
zienie człowieka do miejsca zamieszka-
nia, ale broń Boże nie radiowozem poli-

cyjnym, bo to jest nieopłacalne, po dru-
gie, to jest jakieś poniżenie policjantów, 
którzy pełnią ciężką, odpowiedzialną 
służbę i nagle mają w charakterze tak-
sówki wozić pijaków. Trzeba byłoby 
to zorganizować poprzez wynajęcie ja-
kiegoś człowieka, taksówki, kogoś kto 
by na zlecenie policji tego człowieka wo-
ził, pobierając za to odpowiednią opłatę, 
bo państwo nie powinno pijanych wozić 
bez opłaty. Jeżeli zatrzyma tego człowie-
ka w IW to na pewno będzie problem 
opłaty, która zostanie ściągnięta lub nie 
zostanie ściągnięta. Państwo też nie jest 
od tego, żeby gwarantować żonom pija-
ków, że ci pijacy nie będą przywiezie-
ni do domu, bo instytucja małżeństwa 
jest taka, że ludzie mają się wspierać 
«w dobrym i złym», a jak się ktoś nie 
chce wspierać, to niech się rozwiedzie. 
Więc te argumenty na rzecz systemu 
nie przemawiają. Jeżeli my uważamy, 
że najlepszym sposobem trzeźwienia lu-
dzi, wszystko jedno, czy podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa, czy niepo-
dejrzanych, są IW, to należy wyraźnie 
mówić, że powinni specjaliści opra-
cować takie punkty na mapie Polski, 
w których stworzenie IW dawałoby naj-
lepsze możliwości logistyczne przywie-
zienia tam ludzi z możliwie największe-
go obszaru. I następnie zorganizować 
transport do tych IW — nie radiowoza-
mi — tylko innym logistycznym sposo-
bem, np. umówienia się za pieniądze 
z jakimś człowiekiem, który tych ludzi 
do IW będzie woził. Bo z innej strony, 
Policja może powiedzieć tak: jak my od-
damy tego pijaka w inne ręce, a jemu 
się coś po drodze stanie, to powiedzą, 
że to z naszej winy. Taka możliwość 
istnienie zawsze. Jak zostawimy pija-
ka na ławce, to on też może umrzeć. 
Trzeba stworzyć system możliwie na-
jefektywniejszego zrealizowania opieki 
nad ludźmi nietrzeźwymi w skali kra-
ju. I niewykluczone, że trzeba też mó-
wić, że uregulowana w ustawie możli-
wość umieszczenia człowieka w IW jest 
uregulowana za mało precyzyjnie. Dziś 
praktycznie każdego pijanego z ulicy 
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można dostarczyć do IW, pewnie powin-
no się to uregulować precyzyjniej”. 

Na pomysł wykorzystania prywat-
nych firm do odwożenia osób nietrzeź-
wych zareagował dyrektor Krzysztof 
Brzózka, zaznaczając, że w obowiązu-
jącym systemie prawnym, ponieważ 
jest to ograniczenie wolności tych osób, 
może to zrobić tylko Policja lub Straż 
Miejska i tylko te podmioty mogą dowo-
zić do IW. 

„Dopisać można inne podmio-
ty, to jest kwestia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo. Znakomite rozwią-
zanie, które zostało sfinansowane przez 
samorząd warszawski — którego bu-
dżet z kapslowego to siedmiokrotność 
budżetu PARP-y — to wykorzystanie 
dwóch pomieszczeń przy SOR, tzw. ślu-
za [gdzie osoby nietrzeźwe są odizolowa-
ne od pozostałych pacjentów — przyp. 
aut.], bo osoby, które przyjeżdżają 
są w bardzo różnym stanie. Nawet je-
żeli to nie są osoby pijące nadmiernie, 
czy w sposób szkodliwy, osoby uza-
leżnione czy bezdomne, zawsze widok 
osoby nietrzeźwej bulwersuje pozostałą 
część pacjentów grzecznie czekających 
na swoją kolejkę. Więc jest rozwiązanie, 
a to również jest obywatel, człowiek, na-
leży mu się opieka medyczna. Drugi ele-
ment to jest kwestia hosteli, która jest 
w gestii samorządów, a prawo pozwala, 
aby osobę nietrzeźwą do hostelu przyjąć 
i tam pracować nad tą osobą”.

Dyrektor Brzózka wyraził pogląd, 
że pobyty osób uzależnionych od alko-
holu w IW mijają się z celem, ponieważ 
nic nie zmieniają, nie pomagają w roz-
wiązaniu problemu alkoholowego tych 
osób.

„Oni to miejsce traktują jako miej-
sce, gdzie dostaną wikt i opierunek, 
świeże ubranie. W moim przekonaniu 
pieniądze pochodzące z opłat za ze-
zwolenia na sprzedaż alkoholu na pew-
no nie są pieniędzmi, które powinny 
służyć zabezpieczeniu społeczeństwa, 
ustawa mówi jasno, że to są pienią-
dze dodatkowe. Izb, które stać byłoby 
na utrzymanie się z tych pieniędzy, by-

łoby w Polsce może pięć, może sześć. 
To są pieniądze na profilaktykę, a nie 
redukcję szkód”. 

Na koniec dyrektor Brzózka pod-
kreślił, że pieniądze z kapslowego nie 
powinny być przeznaczane na IW, 
a na inne działania, głównie profilakty-
kę. Zaapelował, aby przestrzegać prawa 
dotyczącego PdOZ-ów w kwestii finan-
sowej: jeżeli ma tam być opieka medycz-
na, to ona powinna tam być. Brak pie-
niędzy nie jest powodem, aby te osoby 
przesyłać gdzie indziej.

Na koniec dyskusji prof. R. Piotrow-
ski podał przykład Szwajcarii, gdzie 
pewien procent (3 albo 8%) wpływów 
z alkoholu przeznacza się na usuwanie 
skutków jego używania w skali pań-
stwa.

Mieczysław Fido podkreślił raz jesz-
cze, nawiązując do wypowiedzi Brzózki 
o niefinasowaniu IW z funduszu kap-
slowego, że samych typowych IW po-
zostało w skali kraju dziewięć, reszta 
to ośrodki (centra), gdzie w skład wcho-
dzi IW, natomiast są to instytucje, które 
kompleksowo udzielają pomocy osobom 
uzależnionym, ich rodzinom. Uznał, 
że ponieważ te miejsca realizują funk-
cje profilaktyczne, powinny otrzymywać 
pieniądze z funduszu kapslowego.

Krystian Legierski zaapelował, aby 
najpierw zebrać dane, by dowiedzieć 
się, w jaki sposób można zminimali-
zować zjawisko odwożenia osób do IW 
czy PdOZ-ów, a nie do miejsca zamiesz-
kania, a dopiero później zastanawiać 
się nad tym, jakie środki przeznaczać 
na to, co zostanie. Podkreślił również, 
że zaopatrzenie PdOZ-ów w sprzęt, dzię-
ki któremu będą w stanie zajmować się 
osobami nietrzeźwymi, jest nieuniknio-
ne, ponieważ Policja ma do czynienia 
z osobami, które popełniają przestęp-
stwa i muszą trafić do PdOZ-u.

Podsumowanie konferencji
Konferencję podsumował RPO, który 

podziękował za bardzo ciekawą debatę, 
która pogłębia rozumienie problemu. 
Rzecznik podziękował prof. Gardockiej 
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za zwrócenie uwagi na szczególną rolę 
RPO, który nie może niczego „zadekre-
tować”, a przekonywać do zmian legis-
lacyjnych.

„Postaramy się przekuć wnioski 
na sprawozdanie z rekomendacjami, 
a także być może wystąpienia generalne 
do poszczególnych ministerstw. Wydaje 
mi się, że nie jest to materia, którą moż-
na byłoby zainteresować Trybunał Kon-
stytucyjny, bo to jest kwestia szukania 
konkretnych rozwiązań ustawowych 
i praktycznych. Można się zastanowić 
nad przepisami dotyczącymi przeka-
zywania nietrzeźwych rodzinie, ale nie 
jestem pewien, czy to jest materia dla 
Trybunału”.

Rzecznik stwierdził, że to nad czym 
na pewno trzeba się zastanowić, to zmia-
ny w zakresie dowożenia osób, zgodził 
się również z pomysłem prof. Gardockiej, 
aby wykorzystać do tego firmy zewnętrz-
ne, co mogłoby się mieścić w normach 
konstytucyjnych. Wskazał, że jest wie-
le sytuacji, gdy państwo korzysta z tego 
typu outsourcingu, dlatego warto zasta-
nowić się nad takim rozwiązaniem.

Następnie RPO poruszył sprawę 
PdOZ-ów, wskazując, że „Jeżeli nie 
PdOZ, to co?” Uznał za cenne zwróce-
nie uwagi na kwestię różnych obowiąz-
ków jednostek samorządu terytorialne-
go, ale również należy się zastanowić, 
czy powinna to być wolna wola, czy 
raczej obowiązek ustawowy, za którym 
idzie konkretne finansowanie. Rzecz-
nik wskazał, iż cenny jest pomysł lo-
kalizowania IW w okolicach lub w po-
bliżu, lub w ramach szpitali i zgodził 
się, że współcześnie problemem nie jest 
sam alkohol, a również dopalacze i inne 
środki odurzające. Trzecia część podsu-
mowania dotyczyła prewencji przemocy, 
w szczególności domowej, izolacji spraw-
cy od ofiary. W tej sprawie — w ocenie 
rzecznika — dyskusja nie była wystar-
czająca.

Następnie RPO przeszedł do kwestii 
środków wykorzystywanych do opieki 
nad nietrzeźwymi (czas, środki trans-
portu itd.). Zaznaczył, że rozwiązanie 

problemu spowodowałoby odciążanie 
Policji z zadań, które w rzeczywistości 
nie należą do ich kompetencji. Niemniej 
jednak przypomniał, że skoro państwo 
zarabia na alkoholu (akcyza), to równo-
cześnie powinno brać odpowiedzialność 
za jego skutki społeczne. Rrzecznik za-
kończył podsumowanie kwestią fun-
duszu korkowego. Uznał za sensowne, 
żeby pieniądze szły za człowiekiem, czyli 
rozważenie takiego rozwiązania, że jeżeli 
ktoś jest w izbie, to jakieś dofinansowa-
nie trafia z tego funduszu. Jednakże jest 
to rozwiązanie, którego zastosowanie 
mogłoby przynieść dobre skutki w du-
żych miastach, gdyż w przeciętnych 10- 
czy 20 tys. miastach ten fundusz jest 
zbyt mały na jakiekolwiek większe dzia-
łania. Dodał także, że organizacje trze-
ciego sektora, obecnie badają rzetelność 
wykorzystywania tych funduszy.

Wnioski płynące z konferencji
Wnioski z konferencji są próbą ze-

brania najważniejszych postulatów 
uczestników konferencji7. Wydaje się, 
iż mogą one posłużyć RPO do skierowa-
nia wystąpień do odpowiednich władz 
i organów zgodnie z przepisami ustawy 
z 15 lipca 1987 r. o RPO8. Są one na-
stępujące:
a) Rozważenie zorganizowania płatne-

go systemu odwożenia nietrzeźwe-
go do miejsca zamieszkania (jako 
pierwsze działanie przed umieszcze-
niem w jakiejkolwiek placówce). Ta-
kie działania należałoby wziąć pod 
uwagę wyłączenie w sytuacji, gdy 
byłaby możliwość uprzedniego skon-
taktowania się z rodziną bądź oso-
bami bliskimi dla nietrzeźwego, któ-

7  Wyciągnięte wnioski są sformułowane 
przez autora publikacji, co oznacza, że po ana-
lizie streszczenia konferencji inna osoba, może 
wyciągnąć inne wnioski bądź inaczej je sfor-
mułować. Wnioski z konferencji obejmują nie 
tylko propozycje zmian w funkcjonowaniu 
placówek zajmujących się opieką nad nie-
trzeźwymi (skutek nadużywania alkoholu), ale 
odnoszą się również do przyczyn nadużywania 
alkoholu, jego dostępności i reklamy.

8  DzU z 2014 r., poz. 1648 ze zm.
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rzy zadeklarują przejęcie opieki nad 
nietrzeźwym. Dopiero, w braku takiej 
możliwości, należałoby osadzać nie-
trzeźwego w miejscach detencji.

b) Dokonanie zmian w ustawie, tak aby 
z PdOZ-u i IW można było odebrać 
osobę pełnoletnią (dorosłą) nietrzeź-
wą, jeżeli zgłosi się po nią inna oso-
ba pełnoletnia, która zobowiąże się 
zaopiekować osobą nietrzeźwą i uiści 
dotychczas poniesione wydatki zwią-
zane z instytucjonalną opieką nad 
osobą nietrzeźwą. Obecnie w myśl 
art. 404 ustawy z 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi9: 
„osoba małoletnia doprowadzona 
do IW, placówki lub jednostki Poli-
cji może być zwolniona, niezwłocz-
nie po udzieleniu jej niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych, na pisemny 
wniosek rodziców lub opiekunów”. 
Utrzymywanie obecnego status quo 
w sygnalizowanej kwestii, nie znaj-
duje racjonalnego wyjaśnienia i wy-
nika z historycznego traktowania IW 
jako miejsca represji.

c) Zorganizowanie dodatkowych IW 
w określonych miastach według pro-
pozycji Stowarzyszenia Dyrektorów 
i Głównych Księgowych Izb Wytrzeź-
wień przedstawionych w ramach 
prac zespołu międzyresortowego. 
Według Stowarzyszenia uzupełnienie 
sieci IW, tak aby odległości między 
istniejącymi nie była zbyt duża, wy-
maga otwarcia placówek w następu-
jących miastach: Ostrołęka, Siedlce, 
Radom (trwają przygotowania do ot-
warcia) — województwo mazowieckie; 
Biała Podlaska — województwo lu-
belskie; Tarnobrzeg — województwo 
podkarpackie; Kielce — województwo 
świętokrzyskie; Jelenia Góra, Wroc-
ław — województwo dolnośląskie; 
Piotrków Trybunalski — wojewódz-
two łódzkie.

d) Powrót do formuły prac zespołu mię-
dzyresortowego Ministerstwa Spraw 

9  DzU z 2016 r., poz. 487 ze zm.

Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministerstwa Zdrowia celem wypra-
cowania niezbędnych zmian w usta-
wie o wychowaniu w trzeźwości.

e) Zwiększenie opłaty wnoszonej przez 
podmioty świadczące usługi polega-
jące na reklamowaniu napoju alko-
holowego z obecnych 10% podstawy 
opodatkowania podatkiem od towa-
rów i usług wynikającej z tej usługi 
(por. art. 132 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości) do 30–40%, szczegól-
nie że jak pokazują badania, rekla-
ma wpływa znacznie na spożycie al-
koholu. Przeznaczenie zwiększonych 
wpływów z tego tytułu na finansowa-
nie IW, a nie wyłącznie na Fundusz 
Zajęć Sportowych dla Uczniów. War-
ta rozważenia jest również propozy-
cja PARP-y ograniczenia bądź zaka-
zania całkowitego reklam alkoholu 
skoro straty z tytułu spożywania al-
koholu to 3–5% PKB Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

f) Urealnienie odpowiedzialności 
za nieprzestrzeganie obecnych re-
gulacji dotyczących reklamy alkoho-
lu, o której mowa w art. 131 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości (obec-
nie oskarżycielem są gminy zgodnie 
z art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości, ale jak podaje 
dokument Rekomendacje do realizo-
wania i finansowania gminnych pro-
gramów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2017 
roku10, „gminy niechętnie występują 
w roli oskarżyciela publicznego”).

g) Dokonanie zmiany w zakresie in-
formacji i ostrzeżeń o szkodliwości 
używania alkoholu. Obecnie zgod-
nie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządze-
nia ministra zdrowia z 6 listopada 
2003 r. w sprawie treści, wielkości, 
wzoru i sposobu umieszczania na re-
klamach piwa napisów informujących 
o szkodliwości spożywania alkoholu 

10  <http://www.parpa.pl/images/file/
Rekomendacje%202017%20PARPA.pdf>, 
s. 71, 1 września 2017 r.
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lub o zakazie sprzedaży alkoholu ma-
łoletnim11 na reklamach piwa umiesz-
czanych na słupach i tablicach rekla-
mowych i innych stałych i ruchomych 
powierzchniach wykorzystywanych 
do reklamy umieszcza się napis in-
formujący o szkodliwości spożywania 
alkoholu, o treści: „½ litra piwa zawie-
ra 25 gramów czystego alkoholu etylo-
wego. Nawet taka ilość szkodzi zdro-
wiu kobiet w ciąży i jest niebezpieczna 
dla kierowców”. W tak określonej in-
formacji, która funkcjonuje od kilku-
nastu lat, de facto nie ma ostrzeżenia 
o szkodliwości używania alkoholu. 
Nie informuje się o szeregu jednostek 
chorobowych, do jakich prowadzi 
używanie (nadużywanie) alkoholu, 
włącznie z uzależnieniem.

h) Przeprowadzenie akcji informacyj-
nej (społecznej) i cykliczne jej powta-
rzanie w środkach masowego prze-
kazu na temat szkodliwości spoży-
wania alkoholu (np. przez telewizję 
publiczną, publiczne radio, które 
mają obowiązek prowadzenia misji 
i przygotowywania programów, któ-
re będą służyć kształtowaniu po-
staw prozdrowotnych — por. art. 
21 ust. 1 i ust. 2 pkt 7a i 8 ustawy 
z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i te-
lewizji12).

i) Zwiększenie świadomości dzie-
ci i młodzieży w kwestii używania/
nadużywania alkoholu przez eduka-
cję szkolną.

j) Zmniejszenie fizycznej dostępno-
ści alkoholu przez — tak jak propo-
nuje PARPA — ograniczenie liczby 
sklepów i wprowadzenie ceny mini-
malnej alkoholu. Należy zauważyć, 
iż konstytucyjna wolność prowadze-
nia działalności gospodarczej nie jest 
wolnością nieograniczoną, bowiem 
jak stanowi art. 22 Konstytucji RP, 
ograniczenie wolności działalności 
gospodarczej jest dopuszczalne tyl-

11  DzU nr 199, poz. 1950.
12  DzU z 2016 r., poz. 639 ze zm.

ko w drodze ustawy i tylko ze wzglę-
du na ważny interes publiczny. Bez 
wątpienia zdrowie i życie obywate-
li stanowi ważny interes publiczny, 
który może przemawiać za ogranicze-
niem w pewnym zakresie dystrybucji 
i dostępności alkoholu, ze względu 
na ogromne i negatywne skutki spo-
łeczne jego dystrybucji i szerokiej do-
stępności. Trzeba zauważyć, iż nie-
które państwa, np. Litwa, ograniczy-
ły dostępność alkoholu, chociażby 
na stacjach benzynowych13.

Marcin MAZUR14

13  <ht tp://w w w.n iedz ie la .pl/a r t y-
kul/27230/Wszyscy-jestesmy-odpowie-
dzialni-za>, 1 września 2017 r.

14  Dr Marcin Mazur — doktor nauk 
prawnych, radca prawny, współpracownik 
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
SWPS, zastępca dyrektor Zespołu do spraw 
Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Autor monografi i Penali-
zacja prania pieniędzy oraz 18 artykułów 
z zakresu prawa karnego i prawa karnego 
wykonawczego. Zainteresowania naukowe 
autora obejmują obszar prawa penitencjar-
nego, prawa nieletnich oraz przestępstwa 
prania pieniędzy.

Adres do korespondencji: <marcinmazur@
onet.eu>.
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Streszczenie: Publikacja przedstawia za-
rys niektórych działań podejmowanych 
przez RPO w celu wypracowania optymal-
nego modelu opieki nad osobami nietrzeź-
wymi. Jej zasadnicza część obejmuje zapis 
konferencji zatytułowanej Izby wytrzeźwień 
a policyjne pomieszczenia dla osób zatrzy-
manych — ku modelowi optymalnemu, któ-
ra odbyła się 12 września 2016 r. w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Publikacja 
obejmuje również przedstawienie wniosków 
płynących z konferencji.

Keywords: alcohol, sobering-up center, 
rooms for detainees, Police, Ombudsman, 
advertising, availability of alcohol

Summary: The publication outlines some of 
the actions taken by the Ombudsman in or-
der to develop an optimal model of care of in-
toxicated persons. It’s essential part includes 
the transcription of the conference entitled 
“Sobering-up centers and police facilities for 
detainees - to the optimal model”, which was 
held on 12 September 2016 in the Offi ce of 
the Ombudsman. The publication also in-
cludes the presentation of conclusions of the 
conference.




