
Warszawa, 04 października 2022 r.

DLPK-IV.465.20.2022

Pan

dr hab. Marcin Wiącek  

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 14 września 2022 r., znak KMP.571.10.2022.MK, 

w którym zostały zgłoszone uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez 

funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (A464) uprzejmie informuję, 

że uwagi nie uzyskały akceptacji. 

Uwaga 1 nie została uwzględniona, bowiem określenie sposobu dokumentowania 

przeprowadzonego badania oraz ewentualnych obrażeń osoby ujętej w ocenie projektodawcy 

wykracza poza zakres przepisu upoważniającego i co do zasady stanowi materię ustawową.

Uwaga 2 nie została uwzględniona, gdyż projektowany § 2 ust. 1 rozporządzenia 

został wykreślony na skutek uwag Rządowego Centrum Legislacji, a przesłanki 

obligatoryjnego poddawania osoby ujętej przez IWSW badaniu lekarskiemu są określone na 

poziomie ustawy, w art. 23h ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, z późn. zm.). Przepis upoważniający nie przekazał do 

uregulowania na poziomie rozporządzenia dodatkowych przypadków obligatoryjnego 

przeprowadzania takiego badania.

Uwaga 3 nie została uwzględniona. Projektowany § 2 ust. 2 stanowi regulację 

analogiczną do przyjętych w innych służbach, i tak dla porównania: § 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań 

lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

(Dz. U. poz. 202),  § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. w 

sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 74), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw 



Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania 

badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1708), § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza Służby CelnoSkarbowej (Dz. U. 

poz. 446).

Uwaga 4 stała się bezprzedmiotowa wobec wykreślenia przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 na 

skutek uwzględnienia uwagi Rządowego Centrum Legislacji.

Uwaga 5 nie została uwzględniona. Projektowane brzmienie § 5 ust. 2 rozporządzenia 

stanowi regulację analogiczną do przyjętych w innych służbach, dla porównania: § 3 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań 

lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. poz. 1102, z późn. zm.), § 5 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. 

w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy 

Straży Granicznej; § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej; § 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. 

w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

       Z poważaniem

                                                                                                z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości

Michał Woś

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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