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Osoby pozbawione wolności, w kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich 

skargach podnoszą, iż konwoje etapowe, organizowane przez Policję, trwają długo 

i w trakcie ich realizacji są oni pozbawieni prawa do 8-godzinnego snu w ciągu doby. 

Ponadto, wnioskodawcy żalą się na warunki bytowe, w jakich muszą przebywać 

w Centralnym Punkcie Wymiany Osób Konwojowanych Etapowo, mieszczącym się przy 

Komendzie Miejskiej Policji w P. (dalej CPWO). 

Przeprowadzone postępowania wyjaśniające potwierdziły te zarzuty. Konwoje 

trwają zwykle dwa-trzy dni (taką sytuację dopuszcza § 21 ust. 7 zarządzenia Nr 360 

Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form 

wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń, Dz. Urz. KGP z 2009 r. Nr 6, 

poz. 29 ze zm., który stanowi, że czas konwoju nie może przekraczać 72 godzin), 

a zdecydowana większość konwojowanych osób przez ten czas nie ma zapewnionego 

8 godzinnego wypoczynku. 

Zgodnie z art. 112 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, skazany korzysta 

z niezbędnego dla zdrowia wypoczynku; w szczególności z prawa do 8-godzinnego czasu 

przeznaczonego na sen w ciągu doby. Osoba pozbawiona wolności w trakcie realizacji 

konwoju nie traci swoich uprawnień wynikających z ustawy Kodeks karny wykonawczy 

(dalej k.k.w.) i tym samym nie może być pozbawiona prawa, o którym mowa wyżej. 

Naruszałoby to bowiem nie tylko dyrektywę zawartą w art. 112 § 1 k.k.w., ale również stało 

w sprzeczności z zasadami, o których mowa w art. 4 § 1 k.k.w. 
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W tej sprawie zwrócono się do Komendanta Głównego Policji, który w odpowiedzi 

z dnia 7 października 2011 r. ( Ik-2141/931/2011/AJ) wyraził opinię, że przepisu 

art. 112 § 1 k.k.w. nie można traktować literalnie, bowiem uniemożliwiłoby to, lub znacznie 

utrudniło wykonanie konwojów etapowych, realizowanych przez Policję na zarządzenie 

organów procesowych. 

Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Omawiany przepis spełnia funkcję 

gwarancyjną w zakresie prawa skazanego do wypoczynku. Sen należy do najbardziej 

podstawowych, wynikających z funkcji życiowych, potrzeb człowieka. Przerwy 

humanitarne, organizowane w trakcie konwoju zgodnie z art. 223d § 1 k.k.w., nie 

umożliwiają skazanym lub tymczasowo aresztowanym niezbędnego dla zdrowia 

wypoczynku. Należy podnieść, że Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Komendant 

Główny Policji podpisali porozumienie, umożliwiające umieszczanie osób pozbawionych 

wolności transportowanych przez Policję w punktach noclegowych, w wyznaczonych 

jednostkach penitencjarnych. Działania te miały przede wszystkim na celu zapewnienie 

praw osób pozbawionych wolności wynikających z przepisów Kodeksu karnego 

wykonawczego. Komendant Główny Policji poinformował, że z powyższych miejsc Policja 

korzysta w miarę ich dostępności. Natomiast z informacji pozyskanych od Centralnego 

Zarządu Służby Więziennej wynika, że właściwie tylko 5 punktów noclegowych jest 

systematycznie wykorzystywanych; z pozostałych 8 punktów Policja korzysta 

sporadycznie. Ponadto, Centralny Zarząd Służby Więziennej nie był nigdy informowany 

przez Policję o ewentualnych problemach w realizacji treści Porozumienia, zawartego 

pomiędzy obiema służbami. 

Mając powyższe na uwadze oraz wyniki badanych w podległym mi Biurze skarg 

dostrzegam potrzebę podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do uregulowania 

sposobu postępowania z osobami konwojowanymi na poziomie aktów powszechnie 

obowiązującego prawa. Należy bowiem zauważyć, iż obowiązujące obecnie regulacje 

prawne, dotyczące zasad konwojowania przez Policję, zostały sformułowane bardzo 

ogólnie. Stosownie do art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), Policja wykonuje czynności na polecenie 

sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego 

w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach, przy czym 

policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania 
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godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Z kolei § 3 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 155, poz. 1093) wskazuje tylko, że jednym z zadań tej policji jest 

konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie sądu, prokuratora i właściwego 

komendanta Policji. W praktyce jest stosowane przywołane wyżej zarządzenie Nr 360 

Komendanta Głównego, wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji. 

W mojej ocenie niezbędne jest, aby działaniami legislacyjnymi objąć również 

kwestie funkcjonowania Centralnego Punktu Wymiany Osób Konwojowanych Etapowo 

oraz Sektorowych Punktów Wymiany Osób Konwojowanych. W obowiązujących aktach 

prawnych nie ma przepisów, które regulują pobyt w CPWO (i sektorowych punktach) osób 

pozbawionych wolności, konwojowanych etapowo. W art. 223d § 1 k.k.w. są wymienione 

dwie przyczyny umieszczenia tymczasowo aresztowanego lub skazanego w pomieszczeniu 

przeznaczonym dla osób zatrzymanych: 

1/ na czas trwania przeszkody uniemożliwiającej konwojowanie, 

2/ na czas niezbędny ze względów humanitarnych. 

Pobyt konwojowanych w Centralnym Punkcie nie wypełnia żadnej z w/w przesłanek. Jest 

on planowaną przerwą w realizacji konwoju, spowodowaną względami organizacyjnymi. 

Brak przepisów regulujących przedmiotową kwestię powodują, że może dochodzić do 

naruszeń praw i wolności osób pozbawionych wolności. Podstawą sformułowania takiego 

wniosku są wyniki wizytacji przeprowadzonej przez pracowników Biura w Centralnym 

Punkcie Wymiany Osób Konwojowanych. Warunki panujące w tych pomieszczeniach nie 

gwarantują godnego w nich pobytu. Osoby konwojowane przebywają w pomieszczeniach 

przeludnionych (na powierzchni ok. 12 m2 przebywa nawet 12 osób wraz ze swoimi 

bagażami), często nadmiernie zadymionych, które nie zapewniają możliwości odpoczynku, 

spożycia posiłku, przygotowania ciepłego napoju. Przez wiele godzin konwojowani 

zmuszeni są stać, bowiem brakuje miejsca do siedzenia; ewentualnie mogą oni spocząć na 

podłodze, choć w pomieszczeniu, w którym przebywało 11 osób trudno było 

wygospodarować takie miejsce. Wyniki wizytacji pokazują, że pobyt osoby konwojowanej 

w takich warunkach może trwać nawet ponad 8 godzin. 

Osoby, przebywające w pomieszczeniach CPWO, z uwagi na brak niezbędnych 

środków czystości, nie miały zapewnionej możliwości utrzymania właściwej higieny 
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osobistej. Stwierdzony stan pokazuje, że były naruszane ich prawa, wynikające 

z obowiązującego w CPWO Regulaminu (nie otrzymywali napojów w celu zaspokojenia 

pragnienia oraz niezbędnych środków higienicznych). 

Wyniki przeprowadzonej wizytacji dają podstawę do wyrażenia stanowiska, że 

istnieje pilna potrzeba zmiany tego stanu rzeczy, bowiem wskazuje on na niehumanitarne 

traktowanie osób konwojowanych etapowo. 

Pragnę podkreślić, że Komenda Wojewódzka Policji w Ł. poinformowała 

o niezwłocznie podjętych w Centralnym Punkcie Wymiany Osób Konwojowanych 

Etapowo działaniach naprawczych i realizacji zaleceń powizytacyjnych, sformułowanych 

przez podległych mi pracowników, niemniej jednak działania te mają charakter doraźny. 

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 oraz 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.) 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej 

sprawie oraz spowodowanie uregulowania w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 

sytuacji związanej z konwojowaniem etapowym przez Policję osób pozbawionych 

wolności. Uregulowanie to powinno zapewniać w trakcie trwania konwoju realizację prawa 

tych osób, do 8-godzinnego czasu przeznaczonego na sen. 


