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Szanowna Pani Minister 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich od dłuższego czasu wpływają skargi 
osób pozbawionych wolności, które żalą się, że podczas konwojowania przez Policję 
lub transportowania przez Służbę Więzienną, są one umieszczane w samochodach 
wspólnie z osobami palącymi. Na potrzebę zmiany regulacji tej kwestii Rzecznik 
Praw Obywatelskich zwracał uwagę już w 2002 r. (RPO-396086-VII/01/1.1), w 
wystąpieniu kierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Sprawiedliwości. 

Wymienieni Ministrowie zauważyli jednak wówczas, że problem może zostać 
rozwiązany wyłącznie poprzez nowelizację ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o 
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. 
U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55). Z tej ustawy wynika bowiem obowiązek zapewnienia 
pełnej ochrony prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu 
tytoniowego. Ustawodawca oszczędnie jednak posługuje się w niej zakazami palenia 
tytoniu. Natomiast zawarte w art. 5 ust. 3 ustawy upoważnienie do wydania, przez 
ministrów właściwych do spraw obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz spraw 
sprawiedliwości, rozporządzeń określających zasady dopuszczalności używania 
wyrobów tytoniowych na terenie podległych im obiektów, nie pozwala na 
uregulowanie kwestii palenia w czasie transportu. Przepis ten upoważnia tylko do 
określenia zasad dopuszczalności używania tytoniu, bez możliwości wprowadzenia 
dalszych ograniczeń jego używania. 

W mojej opinii, niezwykle istotne jest rozszerzenie regulacji ustawowej o zakaz 
palenia w środkach transportu stosowanych wobec osób pozbawionych wolności. Służy 
to nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa osób konwojowanych, ale przede wszystkim 
zapobiega sytuacjom, kiedy osoby niepalące są zmuszone do przebywania w 
zadymionym pojeździe. Należy przy tym zauważyć, że transport taki trwa niekiedy wiele 
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godzin lub nawet dni. Tym samym sytuacja osób konwojowanych jest zdecydowanie 
gorsza w trakcie transportu niż w czasie osadzenia w obiektach podlegających Policji czy 
Służbie Więziennej. 

W związku z powyższym, 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 Panią Minister o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej 
do wprowadzenia w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych zakazu palenia w środkach transportu stosowanych wobec osób 
pozbawionych wolności. 

Z poważaniem 
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Rzecznika Praw Obywatelskich 
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