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Wielce Szanowny Panie Ministrze

Badana ostatnio przeze mnie sprawa tymczasowo aresztowanej kobiety

w zaawansowanej ciąży wskazuje, że brak jest przepisów regulujących zasady konwojowania

przez Policję, w szczególności zaś konwojowania kobiet w ciąży i innych osób, których

przewożenie z uwagi na stan zdrowia lub wiek obarczone jest ryzykiem.

Konwojowanie osób przez Policję jest zazwyczaj konsekwencją wydania Policji

polecenia przez uprawniony organ, do dyspozycji którego osoba taka pozostaje. W pewnym

zakresie dotyczy również osób zatrzymanych.

Badany przypadek konwojowania na trasie Kraków - Katowice - Grudziądz

można określić jako przykład okrutnego i nieludzkiego traktowania tymczasowo aresztowanej

kobiety w 37 tygodniu ciąży. Przewóz na tak długiej trasie i przez tak długi czas ciężarnej

kobiety w okresie przed porodem nie został poprzedzony badaniem lekarskim na okoliczność

dopuszczalności takiego transportu. Biegły sądowy opracował swoją opinię tylko w zakresie

możliwości uczestniczenia ciężarnej w czynnościach procesowych oraz jej zatrzymania.

Można zakładać, że w przypadku tym odpowiednio zastosowano § 3 ust. 3

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie

badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. Nr 97, poz. 880), gdyż do przewozu

kobiety użyto ambulansu. Ambulans ten należał do prywatnej firmy, do której zwróciła się

prokuratura po ustaleniu, że Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, jak i inne placówki publicznej

służby zdrowia, nie świadczą podobnych usług w zakresie transportu medycznego. Firma zapewniła

też na czas transportu obecność lekarza.



Obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące konwojowania przez Policję

zostały sformułowane bardzo ogólnie. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji (tekst jednolity . Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.), Policja wykonuje również

czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu

terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Z kolei

§ 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 12,

poz. 106) wskazuje tylko, że jednym z zadań tej policji jest konwojowanie i doprowadzanie

osób na polecenie sądów, prokuratorów i właściwych komendantów Policji. W praktyce

stosowany jest również Załącznik do Rozkazu Nr 2/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 3

kwietnia 1995 r. w sprawie wykonywania przez policjantów służby konwojowej, który jednak

w świetle Konstytucji RP nie jest już źródłem prawa.

Z powyższych względów, na podstawie art. 16 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)

uprzejmie proszę Pana Ministra o spowodowanie uregulowania w porozumieniu z ministrami

właściwymi do spraw sprawiedliwości oraz zdrowia sytuacji związanej z konwojowaniem osób

przez Policję, z uwzględnieniem kobiet w ciąży i innych osób, których przewożenie z uwagi na

stan zdrowia lub wiek obarczone jest ryzykiem.
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