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Szanowny Panie Ministrze,

w kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpieniach z dnia 15 

września 2014 r. oraz 28 stycznia 2019 r.1 Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na potrzebę 

uregulowania w przepisach rangi ustawowej zagadnień dotyczących przeprowadzania badań 

medycznych osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji, Służby Ochrony Państwa i Straży 

Granicznej w obecności funkcjonariuszy tych służb.

W odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r.2 

zawarto cyt.: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega potrzebą ujednolicenia 

i uregulowania na poziomie ustawowym problematyki dotyczącej obecności funkcjonariuszy Policji 

i Straży Granicznej podczas badań lekarskich osób zatrzymanych, osób tymczasowo aresztowanych 

i skazanych, które są konwojowane przez Policję oraz obecności funkcjonariuszy Służby Ochrony 

Państwa podczas badań lekarskich osób przez nich ujętych. Wskazana problematyka zostanie 

wzięta pod uwagę przy najbliższej nowelizacji ustaw pragmatycznych ww. służb o zbliżonym 

zakresie regulacji.”

W ramach dalszego badania powyższego problemu stwierdziliśmy, iż pomimo upływu 

ponad dwóch lat od powyższego zapewnienia oraz wielokrotnych nowelizacji ustaw 

pragmatycznych, do unormowania przedmiotowych zagadnień na poziomie ustawowym nie doszło.

W związku z powyższym, działając w ramach art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 627), uprzejmie 

proszę Pana Ministra o udzielenie informacji, na jakim etapie legislacyjnym znajdują się prace nad 
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nowelizacją ustaw o Policji, Służbie Ochrony Państwa i Straży Granicznej, w zakresie uregulowania 

w nich kwestii dotyczących obecności funkcjonariuszy poszczególnych służb podczas badań 

lekarskich i zabiegów medycznych.

Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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