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Uprzejmie informuję, iż z ustaleń dokonanych przez Zespół Prawa Karnego

Wykonawczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że dochodzi

niekiedy do sytuacji, w których skazane kobiety karmiące swoje dzieci, z którymi

przebywają w domach matki i dziecka w zakładach karnych w Grudziądzu i

Krzywańcu, są transportowane na polecenie sądów do innych zakładów karnych w

związku z toczącym się przeciwko nim postępowaniem karnym. W takich

wypadkach następuje oddzielenie matki od dziecka i przerwa w jego karmieniu.

Podlegli mi pracownicy wizytując w lipcu br. pomieszczenia dla skazanych i

tymczasowo aresztowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozmawiali

z przebywającą tam skazaną kobietą transportowaną na polecenie sądu z Zakładu

Karnego w Krzywańcu do Aresztu Śledczego w Białymstoku. Żaliła się ona, że

oddzielono ją od dziecka, które karmiła piersią, a ponadto nie umożliwiono jej

warunków do ściągania nadmiaru pokarmu. Poczynione w tej sprawie czynności



wyjaśniające potwierdziły, że przerwa w karmieniu dziecka wyniosła blisko trzy

tygodnie.

Wprawdzie wypadki, o których mowa, z uwagi na niewielką liczbę kobiet

przebywających wraz ze swoimi dziećmi w domach matki i dziecka w zakładach

karnych nie są zbyt częste, to jednak oczywiste względy humanitarne i społeczne

przemawiają za nieoddzielaniem matek od dzieci w okresie karmienia.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca

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

147), zwracam się do Pana Ministra o podjęcie odpowiednich działań zmierzających

do rozwiązania problemu kobiet karmiących i potraktowania okresu karmienia jako

okresu ochronnego dla matki i dziecka. W mojej ocenie jednym z możliwych

rozwiązań byłoby zawarcie w przepisach prawa normy zakazującej transportowania

kobiet karmiących do innych zakładów karnych lub aresztów śledczych w celu wzięcia

udziału w czynnościach procesowych.
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