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Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się osadzony, który był 

konwojowany w ramach transportu zbiorczego z Wielkiej Brytanii do Polski. W toku 

wyjaśniania sprawy ustalono, iż od chwili przejęcia go przez władze polskie na lotnisku 

Biggin Hill w Londynie do momentu przyjęcia do jednostki penitencjarnej w Polsce, 

upłynęło około 10 godzin. Przez ten czas wnioskodawca był pozbawiony możliwości 

spożycia posiłku i zaspokojenia pragnienia. Dopiero w ciągu dwóch godzin od 

momentu przyjęcia do jednostki penitencjarnej w Polsce otrzymał on prowiant, zgodnie 

z zarządzeniem nr 48/2010 Dyrektora Generalnego SW z dnia 13 sierpnia 2010 r. w 

sprawie realizacji uprawnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach 

śledczych do wyżywienia. 

Wskazany przypadek nie jest jednostkowy i dotyczy ogółu osób konwojowanych 

w ramach transportów zbiorczych z zagranicy. Jak wynika z otrzymanych wyjaśnień, 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji występowało do strony brytyjskiej, skąd 

transportowana jest największa liczba osób pozbawionych wolności w ramach 

konwojów zbiorczych, o zapewnienie tym osobom prowiantu w dniu realizacji 

konwoju. Przedstawiciele strony brytyjskiej nie zaakceptowali jednak proponowanego 

rozwiązania. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego nie dają zaś podstaw do 

zakupu prowiantu dla takich osób w przypadku przedłużającego się czasu ich 
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przekazania do pomieszczeń dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji 

albo do jednostek penitencjarnych w naszym kraju. 

W mojej ocenie, opisana sytuacja świadczy o nierównym traktowaniu osób 

pozbawionych wolności. Transportowani w obrębie Polski otrzymują każdorazowo 

suchy prowiant na drogę oraz wodę do picia. Osoby pozbawione wolności, które są 

transportowane z zagranicy, nie korzystają z takiego uprawnienia. Poza tym, warunki 

transportowania skazanych powinny być podporządkowane zasadzie traktowania ich w 

sposób humanitarny, z poszanowaniem ludzkiej godności. Aktualna praktyka nie może 

być jednak uznana za odpowiadającą tym standardom. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 

147 ze zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie inicjatywy legislacyjnej 

zmierzającej do zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, które są 

transportowane z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z 

chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską. 


