ei;

'-%f'"Šfš¿”'$

BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 23 października 2014 I'

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Ryszard Czerniawski

KM_P.[}22.8.2014

Pan

Igor Radziewicz-Winnicki
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
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W odpowiedzi na pismo z dnia 7 pażdziernika 2014 r. (MZ-ZP-P-0201-1/LC/14) w sprawie
zaopiniowania i zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia,
zwalniania i pobytu nieletnich W publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie alt.
19 pkt c Protokołu Fakultatywnego do Konwencji W sprawie zakazu stosowania tortur oraz
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania zgłaszam
następujące uwagi.
W §16 pkt 3 projektowanego rozporządzenia jest mowa o wyposażeniu zakładu w sprzęt
telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal
ogólnych, izolatek oraz korytarzy. Moje wątpliwości budzi fakt, iż materia ta wkraczająca w
sferę zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do prywatności jest regulowana w
rozporządzeniu, a nie w ustawie jak nakazuj ą zasady określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Ponadto delegacja ustawowa zawarta W art. 82§1 ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich nie upoważnia do uregulowania kwestii monitoringu w w/w rozporządzeniu. Należy
również wskazać, iż regulacje dotyczące telewizji wewnętrznej zawsze powinny wskazywać
kto ma mieć dostęp do rejestrowanego obrazu i jak długo ma być on przechowywany.
W §2l ust. l uregulowane są prawa nieletniego. Moim zdaniem katalog ten jest niepełny,
gdyż nie zawiera prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu. Zgodnie z Zasadą 81
Zaleceń Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie europejskich reguł dla
młodocianych przestępców objętych sankcjarni lub środkami alternatywnymi wszyscy nieletni
pozbawieni wolności powinni mieć możliwość regularnego ćwiczenia przez co najmniej dwie
godzinny dziennie, z czego godzinę na powietrzu, jeśli pozwala na to pogoda.

Biuro R::ecznil‹;a Praw Oliywatelslúcli
Al. Solidarności 7?
ÜÜ-U90 Wa1'szau-~'¿1

Tel. centr. +48 22. 55 17 700
Ini"olinia oliyxa-'atclsl~:a S00 676 676
biurorzec z1s1.ik.a1({g,_l1rprw. got-'_ pl
w'wx-1-' . rpo _ got--' .pl

Ponadto pkt 2 wskazuje na prawo nieletniego do świadczeń zdrowotnych, opieki
psychologicznej i socjalnej, natomiast nie wskazuje na świadczenia rehabilitacyjne, o których
mowa w § 18 projektu.
Wydaję się, iż wskazanym byłoby aby kierownik zakładu po przyjęciu nieletniego
niezwłocznie powiadomił o tym fakcie również kierownika podmiotu leczniczego (§9 pkt 1), o
którym mowa w § 7, skoro minister do spraw zdrowia może upoważnić go do kierowania
nieletnich do odpowiednich podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
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