
RZECZNIK nmw OBYWATELSKICH Warsmwa,
Adam Bodnlr

KNIP.571.23.20 l4.DK

Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwofici

\\if\€$\.(C S10-\:\(f)\;\)/L8 O/\/Q6 HXVMISJUQQ,
Zwracam siq uprzejmie do Pana Ministra w sprawie potrzeby uregulowania

prawncgo konwojowania pacjentéw, plzebywajqcych w ramach érodka zabezpieczajqcego
w szpitalach i oddziaiach psychialrycznych, poza tcren tych placéwek.

Na problem ten wskazywal Rzecznik Praw Obywatelskich juz w 2013 r. w Raporcie
Rzecznika Praw Obywareiskich z dziafalnoici Krajcrwego Mechanizmu Prewencji' piszqc,
ie miqdzy innymi potrzehne jest wskazanie, kto wykonuje kunwfij,j:-1ki pnwinien byé sklad
osobowy konwojujqccgu personelu, jaki powinie-n byé ID érudek transportu, jakie powinny
byé zasady dzialania w cclu mpobicgniqcia agresji czy mi samuwolnego oddalenia sin;
pacjenta. Zaréwno w tamlym crasic, jak i obecnie, problem zurganiznwania transportu oraz
zapewnienia bezpieczcfustwa w sytuacji koniecznoéci zrcalizuwania waznej konsultacji
lekarskiej, badania czy zabiegu internowanego poza szpitalem psychiatrycznym, spoczywa
wylqcznie w gestii szpitali psychiatrycznych. Dyrektorzy tego typu placéwek, przynajmniej
w niektérych pxzypadkach szczegélnie niebezpiecznych internowanych, oczekiwaliby na
fachowq pomoc Policji.

Koniecznoéé rozwiqzania prawnego kwestii konwcjnwania oséb intemowanych,
sygnalizowali réwniez uczestnicy seminariéw z cyklu .'§rodki zabezpiecznjqce w psychiatrii,
organizowanych przez Klinik; Psychiatrii Sqdnwej lnstylutu Psychiatrii i Neurologii
W Warszawic. W 2013 r. w swoim wystqpieniu na ten temat dr 11. med. Lmzek Ciszewski
(obecnie Dyrcktor Rcgiunalncgu Dérodka Psychiatrii Sqdowej w Stamgardzie Gdafiskim)
wskazywal min. na nicruzwiqzany i dyskusyjny problem stosowania érodkéw przymusu
bezpoérednjego w czasie konwojowania i pobytu sprawcy poza szpitalcm, w ktérym zostal
umieszczony, a takze na polnebm; okreélenia zasad wspélpracy pracownikéw medycznych
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z sqdem, ktéry orzeki érodek zabezpieczajqcy oraz z fimkcjunariusmmi poiicji i siuibami
ratunkowymi w czasic konwojowania. Pewnc pomysly zgloszone przez wymienionego, jak
np. konwojowanie osfib psychicznie chorych i potencjalnic niebezpiecznych dla siebie oraz
otoczenia, érodkami transportu publiczncgo, budzz; mojc wqtpliwnéci i tym bardziej
uzasadniajq niniejsze wystqpienie, gdyz wobec braku odpowiednich przcpiséw, more dojéé
do realizacji transportowania nséb internowanych w opisany spnséb.

W dniu 25 maja 2015 r. Stanislaw Trociuk — Zastgpca Rzecznika Praw
Obywatelskich otzrzymai stanowisko Ministcrstwa Zdrowia {sygn. ZP-P.073.35.20l5),
wyrazone przez Bean: Maieckq-Liben; — éwczesnq Sclu-ctarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia i Peinomocnika Rzgdu ds. projcktu ustawy 0 zdrowiu publicznym, ktére
potwierdza opisany problem (pismo w zai.).

W opinii Ministerstwa Zdrowia zasadnym wydaje sir; wpmwadzenie przepiséw
dotyczqcych konwojowania oséb wobec ktérych wykonywany jest érodek zabezpieczajqcy
do ustawy z dnia 6 czerwca 199? r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U, z 1997 r. Nr 90, poz.
557 z p0ZII. zm.).

Poniewaz kompetencje w zakresie inicjatywy icgislacyginej co do zmiany
przedmiotowej ustawy pusiada Minister Sprawiedliwoéci, zwracam sin; do Pana Ministra
z uprzejmq proébq 0 podjqzcie inicjatywy legislacyjnej w pzzcdstawiuncj kwestii. Bardzn
proszq 0 powiadomienie mnie 0 stanuwisku przyjgtyrn przez Pana Ministra w tej sprawic.
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