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W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badana była sprawa realizacji przez 

Policję na zlecenie sądów doprowadzeń sprawców czynów zabronionych pomiędzy 

zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do 

wykonywania środków zapobiegawczych. 

Powyższa problematyka została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów 

leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz 

składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków 

zabezpieczających (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, poz.1854 z późn. zm.). 

Zwróciłam się do Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Zdrowia o 

rozważenie podjęcia prac legislacyjnych, w celu nowelizacji § 14 wymienionego 

rozporządzenia w sposób, który gwarantowałby respektowanie wolności i praw 

człowieka osób przenoszonych pomiędzy zakładami wykonującymi środek 

zabezpieczający. 

W mojej ocenie przepisy winny określać w sposób bardziej precyzyjny zasady 

uczestnictwa i pomocy fachowego personelu medycznego w trakcie przewozów sprawców 

pomiędzy zakładami leczniczymi, czy też terapeutycznymi wykonującymi środki 

zabezpieczające. Prawne gwarancje uczestnictwa i pomocy personelu medycznego w takich 

sytuacjach, powinny z jednej strony zapewnić fachową pomoc osobom chorym, z drugiej 
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strony zapobiec sytuacjom, gdy osoba konwojowana w trakcie doprowadzenia może 

zagrozić życiu własnemu lub innych osób. 

W dniu 21 maja 2012 r. Podsekretarz Stanu Michał Deskur, działając w imieniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych, poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że w opinii 

resoru spraw wewnętrznych postulat zgłoszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

zasługuje na poparcie, jednakże z uwagi na to, iż przedmiotowa problematyka została 

uregulowana w akcie wykonawczym wydanym przez Ministra Zdrowia - organem 

właściwym do podjęcia ewentualnych prac legislacyjnych pozostaje Minister Zdrowia 

(pismo z dnia 17 maja 2012r., sygn. BMP-0790-1-13/2012/AD - w załączeniu). 

Także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Chlebus, w piśmie, 

które wpłynęło na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 6 września 2012 r., podzielił 

pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, o konieczności doprecyzowaniu przepisów prawa w 

przedmiotowej kwestii. Przedstawiając powyższe stanowisko, Ministerstwo Zdrowia 

wyraziło jednakże opinię, iż miejscem właściwym dla przedmiotowych regulacji jest kodeks 

karny wykonawczy, który powinien zawierać szczegółowe regulacje dotyczące praw i 

obowiązków osób, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający (pismo z dnia 4 

września 2012 r., sygn. MZ-ZP-P-073-23280-2/JM/12/. 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Premiera, o rozstrzygnięcie 

zaistniałego sporu o właściwość i powierzenie jednemu z Ministrów prowadzenia prac 

legislacyjny w tej sprawie. 


