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Na problem braku regulacji konwojowania pacjentów przebywających w ramach 
środka zabezpieczającego w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, poza teren tych 
placówek, wskazano w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności Krajowego 
Mechanizmu Prewencji w 2013 r1. W mojej ocenie nowe przepisy ustawowe powinny 
określać podmiot odpowiedzialny za realizację konwoju, środek transportu, którym 
przewożony jest pacjent oraz zasady postępowania konwojentów w sytuacjach 
kryzysowych (agresja pacjenta, próba ucieczki).

Należy przy tym rozważyć, czy zagadnienia te powinny być uregulowane w ramach 
istniejących już aktów normatywnych, jak również to, czy powinny odnosić się wyłącznie 
do wskazanej grupy tzw. pacjentów internowanych, czy też dotyczyć wszystkich pacjentów.

W piśmie z dnia 25 maja 2015 r. (sygn. ZP-P.073.35.2015), stanowiącym odpowiedź 
Ministra Zdrowia na Raport, wyrażone w nim wątpliwości zostały uznane za zasadne. Pan 
Minister uznał, że celowe jest wprowadzenie przepisów dotyczących konwojowania osób 
wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.). Jednocześnie 
wskazał on, że kompetencje w zakresie inicjatywy legislacyjnej co do zmiany 
przedmiotowej ustawy posiada Minister Sprawiedliwości.

W związku z powyższym, w dniu 23 sierpnia 2016 r. w tej samej sprawie wystąpiłem 
do Ministra Sprawiedliwości. Z odpowiedzi Łukasza Piebiaka -  Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2017 r. (sygn. DL-III-072-42/16, pismo 
w zał.) wynika, że inicjatywa legislacyjna w przedmiocie uregulowania kwestii, o której 
mowa na wstępie niniejszego pisma, należy do kierowanego przez Pana resortu. Powodem

1 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport_RPO_z_dzialalnosci_KMP_w_2013_r.pdf
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tego jest uznanie, że szczegółowymi regulacjami dotyczącymi warunków i zasad 
konwojowania powinni zostać objęci wszyscy pacjenci przebywający w placówkach 
psychiatrycznych, a nie tylko osoby, wobec których wykonywany jest środek 
zabezpieczający.

Mając na względzie fakt, że postulat przedstawiony przeze mnie zarówno Ministrowi 
Zdrowia, jak i Ministrowi Sprawiedliwości został uznany za słuszny, uprzejmie proszę Pana 
Ministra o rozważenie podjęcia stosownych działań w kontekście prezentowanego 
stanowiska.

Zał.l.


