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W wystąpieniu z dnia 21 marca 2012 r. (RPO-683445-II-711/11/ED) Rzecznik Praw 

Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o podjęcie 

inicjatywy legislacyjnej w celu zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, które są 

transportowane z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z 

chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską. Rzecznik otrzymał wówczas 

odpowiedź, z której wynikało, że nie przewiduje się wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 

w przedmiotowym zakresie, ponieważ podjęte działania w postaci znowelizowania 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.10.2008 r w sprawie 

pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach  oraz 

wprowadzenie nowych rozwiązań praktycznych, dzięki którym czas trwania konwojów uległ 

skróceniu do ok. 7 godzin, pozwalają na zagwarantowanie osobom transportowanym 

z zagranicy prawa do właściwego wyżywienia. Poinformowano ponadto, że w Komendzie 

Głównej Policji zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie posiłku osobom 

pozbawionym wolności transportowanym w ramach konwojów zbiorczych, których czas 

trwania przekracza 8 godzin. Jak wynikało z udzielonych informacji, przyjęte zostały 

ustalenia, iż w przypadku tego rodzaju konwojów koszt zakupu prowiantu będzie mógł być 

uwzględniony w kosztach ogólnych ich organizacji.

Wpływające w dalszym ciągu do Biura Rzecznika wnioski osób pozbawionych 

wolności, które były konwojowane z zagranicy i którym podczas transportowania nie 

zapewniono możliwości spożycia posiłku pokazują, że wprowadzone zmiany nie
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rozwiązały w pełni sygnalizowanego problemu. Jako przykład wskazać można przypadek 

pana F M , który był transportowany przez funkcjonariuszy Policji drogą

lotniczą z terytorium Wielkiej Brytanii do Polski. Opuścił on więzienie brytyjskie w godzinach 

przedpołudniowych, lądowanie na lotnisku w Polsce miało miejsce ok. godz. 20.00, zaś w celi 

mieszkalnej w Areszcie Śledczym w Radomiu został zakwaterowany ok. godz. 4.00 nad ranem 

dnia następnego. Ostatnim przed rozpoczęciem transportu posiłkiem było śniadanie, które 

otrzymał w więzieniu brytyjskim, na czas podróży nie został mu wydany suchy prowiant. 

Kolejny posiłek, w postaci suchego prowiantu, otrzymał dopiero po zakwaterowaniu w celi 

mieszkalnej. Informacje uzyskane w toku badania skargi F. M w ykazują że

w przypadku skarżącego realizujący czynności konwojowe funkcjonariusze Policji nie podjęli 

działań w celu zapewnienia mu posiłku, mimo, że już w chwili lądowania na lotnisku 

w Warszawie czas trwania konwoju przekroczył 8 godzin. Nie otrzymał on prowiantu również 

w późniejszym czasie, choć czynności wykonywane z jego udziałem przez funkcjonariuszy 

Policji, w tym również w pomieszczeniach Komendy Rejonowej Policji, trwały jeszcze kolejne 

7 godzin. Należy przypuszczać, że tego rodzaju przypadki m ogą zdarzać się częściej, ponieważ 

z wyjaśnień udzielonych w sprawie na prośbę Rzecznika przez Dyrektora Biura Prewencji i 

Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (pismo z dnia 13 czerwca 2013 r., EK- 

1540/924/13) wynika, że dotychczas nie zostały opracowane żadne procedury, które 

zobowiązywałyby funkcjonariuszy Policji do zapewnienia suchego prowiantu oraz napoju 

osobom transportowanym z zagranicy, których czas konwojowania przekroczył 8 godzin.

W przedstawionej sprawie Rzecznik zwrócił z prośbą do Komendanta Głównego 

Policji o zajęcie stanowiska. W udzielonej odpowiedzi (pismo z dnia 17 marca 2014 r. EK- 

2050/1774/14) Pierwszy Zastępca Komenda Głównego Policji położył nacisk na potrzebę 

zainicjowania działań zmierzających do wypracowania na gruncie prawa Unii 

Europejskiej właściwej praktyki zapewniania osobom transportowanym wyżywienia w 

czasie trwania konwoju przez organy państwa przekazującego.

Jest to niewątpliwie cenna inicjatywa, jednakże do czasu wprowadzenia takiego 

rozwiązania w państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje pilna, w ocenie 

Rzecznika, potrzeba rozwiązania wskazanego problemu na gruncie prawa krajowego. W

związku z powyższym zwracam się ponownie do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie 

działań, które pozwolą na ostateczne uregulowanie w przepisach prawa polskiego kwestii 

zapewnienia posiłku osobom pozbawionym wolności transportowanym z zagranicy. Bardzo 

proszę Pana M inistra o poinformowanie o zajętym stanowisku.
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