
Tarnów

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 
jest w roku 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego 

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Tarnów, dnia 11 maja 2018 r.

W e n t k o w s k a

Pełnom ocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Obyw atelskich 
ul. Jagiellońska 25 
40-032 Katowice

Sygn. 03/PONON/18 

Szanowna Pani Pełnomocnik,

W odpowiedzi na zalecenia zawarte w raporcie znak: BPK.574.2.2017.MK z dnia 2 lutego 
2018 r., z wizytacji przeprowadzonej w dniach 8 - 9  listopada 2017 r. w Punkcie Opieki Nad Osobami 
Nietrzeźwymi przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur poniżej wyjaśniam, co 
następuje:

1. Każdorazowe odbieranie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pobyt w Punkcie od 
osoby dowiezionej przez Policję lub Straż Miejską celem wytrzeźwienia, jest pozbawione mocy 
prawnej z uwagi na fakt, że złożone zostało przez osobę będącą w stanie upojenia alkoholowego, 
a tym samym w stanie wyłączającym świadome złożenie oświadczenia woli, co rodzi nieważność 
czynności prawnej. Jednocześnie wskazać należy, że złożenie podpisu na oświadczeniu 
wyrażającym zgodę na pobyt w Punkcie post fatum, tj. po zakończeniu procesu trzeźwienia, jest 
czynnością nieskuteczną z mocy prawa i odnosi się do stanu z przeszłości, który w momencie 
składania podpisu jest zupełnie inny.

2. Zgodnie z zaleceniem fakt braku zdolności osoby umieszczonej w Punkcie do złożenia 
oświadczenia woli w postaci zgody na pobyt, będzie od dnia 1 czerwca 2018 r., dokumentowany 
w specjalnej rubryce dokumentu Karta pobytu, zakładanego każdorazowo osobie umieszczonej 
do wytrzeźwienia. Odnośnie złożenia przez tę osobę oświadczenia po odzyskaniu zdolności do 
takiej czynności informuję, że wyjaśnienie zostało zawarte w punkcie nr 1 niniejszego pisma, tym 
niemniej - zgodnie z zaleceniem raportu -  personel Punktu podejmie próbę uzyskania 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej. Dokument w przypadku jego pozyskania, dołączony 
zostanie do Karty pobytu.

3. W miesiącu kwietniu 2018 r. przeprowadzone zostało szkolenie mające na celu zapoznania 
personelu medycznego zatrudnionego w Punkcie z treścią i zastosowaniem Protokołu 
Stambulskiego. Z dniem 1 czerwca 2018 r. do dokumentu Karta pobytu wprowadzony zostanie 
opis obrazkowy stanu medycznego osoby doprowadzonej do Punktu celem wytrzeźwienia.
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ujawniający i dokumentujący ewentualne obrażenia ciała tej osoby zgodnie z zasadami zawartymi 
w Protokole Stambulskim.

4. Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej prowadzi Punkt Opieki Nad Osobami 
Nietrzeźwymi na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2018 r. TTPS zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki, którymi w ramach dotacji dysponuje TTPS, nie 
pozwalają wygenerować oszczędności skutkujących rekomendowanym zwiększeniem obsady 
zmiany o jednego ratownika. W przypadku ogłaszania przez Gminę Miasta Tarnowa kolejnego 
konkursu. Stowarzyszenie będzie wnioskować o zwiększenie przyznanej dotacji na realizację 
zadania, o kwotę umożliwiającą zwiększenie obsady zmiany o osobę dodatkowego ratownika.

5. W przypadku nietrzeźwej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się przy pomocy wózka, oraz 
przedmiotów ortopedycznych (balkonik, kule) funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej mają 
zalecenie odwiezienia takiej osoby do jej miejsca zamieszkania lub gdy wymaga tego stan zdrowia 
osoby niepełnosprawnej na SOR w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie. Na dzień 
dzisiejszy brak jest informacji o przebywających w Tarnowie bezdomnych osobach 
niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka. Ponadto właścicielem budynku, w 
którym mieści się Punkt, jest Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., a Stowarzyszenie korzysta z 
budynku na podstawie umowy najmu. Zgodnie z zapisami tej umowy, Stowarzyszanie nie może 
dokonywać żadnych prac remontowych i budowlanych. W związku z tym TTPS złoży przed 
terminem ogłoszenia kolejnego konkursu na realizację przedmiotowego zadania, na ręce Prezesa 
MZB Sp. z o.o. wniosek, aby przy najbliższej modernizacji budynku, w którym mieści się Punkt, 
zostało wzięte pod uwagę jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

6. Przeszkolenie personelu Punktu z praktycznego stosowania Protokołu Stambulskiego zostało 
zorganizowane w miesiącu kwietniu 2018 r. Szkolenie przeprowadził dr nauk prawnych adwokat 
Łukasz Karaś.

7. Zgodnie z zaleceniem dane teleadresowe instytucji stojących na straży praw człowieka 
umieszczone zostały na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w holu głównym Punktu, Osoby 
doprowadzone celem wytrzeźwienia mają bezpośredni kontakt z treściami umieszczonymi na 
tablicy, o której mowa powyżej.

Z poważaniem

Do wiadomości:
TARKOWSKIE TOWARZYSTWO 
PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 21
REGON 8S0013600 NIP 873-26-74-«4

Urząd Miasta Tamowa
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B I U R O
R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H

Pełnomocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

w Katowicach

BPK.574.2.2017.MK

Katowice,

Pan
Roman Ciepiela 
Prezydent Miasta Tarnowa 
Urząd Miasta Tarnowa 
ul. Mickiewicza 2 
33-100 Tarnów

m < V  \ , l  f (
działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w nawiązaniu do przesłanego 
Panu Prezydentowi raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 
z wizytacji Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Tarnowie (dalej: PONON, Punkt, 
placówka), informuję, Ze w dniu 14 maja 2018 r. do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO 
w Katowicach wpłynęła odpowiedź na raport, udzielona przez Przewodniczącego 
Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.

W treści odpowiedzi Przewodniczący zakwestionował zawarte w raporcie zalecenie 
każdorazowego odbierania oświadczenia o wyrażeniu pisemnej zgody na pobyt od osób 
umieszczonych w PONON, których stan pozwala na złożenie podpisu oraz 
odnotowywanie daty i godziny złożenia wymienionego oświadczenia wskazując, że 
oświadczenie złożone przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości skutkuje 
nieważnością czynności prawnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków 
w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona 
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia je j wolę w sposób dostateczny, w tym 
również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Mając na 
uwadze, że zgodnie z pkt. 2 Rozdziału III Regulaminu organizacyjnego PONON 
warunkiem przyjęcia do Punktu jest zgoda osoby nietrzeźwej, przyjęcie interpretacji 
wskazanej przez Przewodniczącego budzi wątpliwości co do ważności oświadczeń 
składanych przez osoby przyjmowane do placówki również w formie ustnej.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Tel. centr. (*48 22)55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

Biuro Pełnomocnika Terenowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

40-032 Katowice 
ul. Jagiellońska 25 

Tel. (+48 32) 72 86 800 
Fax (+48 32) 72 86 823

mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 
r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U . z 2017 r. poz. 958) proszę 
o ustosunkowanie się do powyższych okoliczności.

Zał. l

Pismo Przewodniczącego Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej z dnia 

11 maja 2018 r.

W odpowiedzi proszę powołać się na numer: BPK.574.2.2017.MK.



Zastępca 
Prezydenta Tarnowa

Dorota Krakowska

BIURO r z e c z n ik a  
PRAW OBYWATELSK
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ZAŁ. Nr.

Tarnów, dnia 16 sierpnia 2018 r. 
WZP-RPS.8122.73.34.2015

Pani dr Aleksandra W entkow ska 
Pełnomocnik Terenow y 
Rzecznika Praw O byw atelskich 
ul. Jagiellońska 25 
40-032 Katowice
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Szanowna Pani Pełnomocnik,

W odpowiedzi na pismo znak BPK.574.2.2017.MK z dnia 18 lipca 2018 r., uprzejmie 
informuję, że odpowiedź Pana Przewodniczącego Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, 
w której kwestionował zalecenie każdorazowego odbierania oświadczenia o wyrażeniu pisemnej 
zgody na pobyt od osób umieszczonych w Punkcie Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, których stan 
pozwala na złożenie podpisu, jest jego zdaniem odrębnym w przedmiotowej sprawie. Stanowisko to, 
po dokonaniu wnikliwej analizy prawnej oraz konsultacji ze zleceniodawcą zadania, uległo zmianie.

W wyniku zaleceń po wizytacji przeprowadzonej w PONON przez przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur został wprowadzony Załącznik Nr 1 do Karty pobytu w PONON. 
Załącznik wprowadzono w uzgodnieniu i na polecenie przedstawicieli Gminy Miasta Tarnowa -  
zleceniodawcy zadania „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi" . W pkt 2 Załącznika 
znajduje się Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt w Punkcie od osoby dowiezionej przez Policję 
lub Straż Miejską celem wytrzeźwienia. Oświadczenie zawiera datę i godzinę jego złożenia przez 
osobę umieszczoną w PONON, której stan pozwala na złożenie podpisu. Informuję, że w miesiącu 
lipcu br. każda z osób dowiezionych do wytrzeźwienia podpisała takie oświadczenie.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się dla Pani Pełnomocnik 
satysfakcjonujące.

Z  poważaniem
r

zup. PRE YDENTA MIASTA

iowska
ZASTĘ^ĆA^REZYDENTAJM IASTA

ul. Mickiewicza 2 
33-100 Tarnów

te!.: +48 14 688 24 00 
fax +48 14 688 25 51

umt(5)umt.tarnow.pl
www.tarnow.pl

NIP: 873-10-11-086 
REGOIM 851661323

http://www.tarnow.pl

