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Każdego roku do podległego mi Biura wpływa od 1000 do 1400 wniosków od
osób pozbawionych wolności, które skarżą się na niewłaściwe leczenie lub
traktowanie przez więzienną służbę zdrowia. Badanie takich spraw przez
pracowników Biura Rzecznika odbywa się poprzez:

- uzyskanie od administracji zakładów karnych i aresztów śledczych informacji
o stanie zdrowia wnioskodawcy i o korzystaniu przez niego ze świadczeń
zdrowotnych,

- uzyskanie od naczelnego lekarza okręgowego inspektoratu Służby Więziennej
lub z Centralnego Zarządu SW pisemnej oceny prawidłowości leczenia
i traktowania wnioskodawcy,

- przesłanie do Biura Rzecznika kserokopii dokumentacji medycznej
wnioskodawcy,

- udostępnienie przedstawicielowi Rzecznika dokumentacji medycznej do wglądu
na miejscu w zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz wyjaśnienie przez
lekarza więziennego treści zapisów zawartych w tej dokumentacji,

Wybór jednego z określonych powyżej sposobów badania sprawy odbywa się
w zależności od treści złożonego na piśmie wniosku, zawsze jednak w granicach
postawionych we wniosku zarzutów i w celu ich pełnego wyjaśnienia. W ramach
postępowania wyjaśniającego dokonuje się sprawdzenia dostępności osoby
pozbawionej wolności do świadczeń zdrowotnych, tj. ustala możliwość otrzymania
porady lekarza pierwszego kontaktu oraz na jego zlecenie wizyty u specjalisty,
a także dostępności do badań diagnostycznych i leków zleconych przez
wymienionych lekarzy.



Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach zlecamy lekarzowi
specjaliście, niezależnemu od więziennej służby zdrowia, dokonania oceny
możliwości lub prawidłowości leczenia wnioskodawcy.

Podstawą dla podejmowania przez Rzecznika spraw w tym zakresie jest art. 12
ust. 2 oraz art. 17 w związku z art. 13 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147).

Jednak w pismach, jakie skierował w ostatnim okresie do podległego mi Biura
Dyrektor Generalny Służby Więziennej, wskazuje się na dalej idące ograniczenia
w dostępie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do dokumentacji
lekarskiej i informacji o stanie zdrowia osób pozbawionych wolności. Stwierdza się
mianowicie, iż Biuro Rzecznika jako podmiot publiczny nie wypełnia przesłanek
koniecznych do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, które zawiera
art. 23 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Zdaniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, przesłanki takiej
w odniesieniu do podległego mi Biura nie ma także w przepisach art. 18 ust. 3 i 4
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.). Dlatego
uzasadnione jest, aby Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich rozpatrując wnioski osób
pozbawionych wolności, przy którym niezbędny jest wgląd w ich dokumentację
lekarską, każdorazowo uzyskiwało pisemną zgodę pacjenta (oświadczenie woli
podlegające przepisom Kodeksu cywilnego). Dopiero wówczas więzienna służba
zdrowia udzielałaby Biuru Rzecznika wszelkich wymaganych informacji.

W mojej ocenie, przedstawiona przez Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej interpretacja przepisów niesłusznie ogranicza Rzecznikowi Praw
Obywatelskich możliwość zbadania w sposób rzetelny i bez zbędnej zwłoki
wniosków osób pozbawionych wolności, które dotyczą naruszenia ich prawa do
świadczeń zdrowotnych. Z tego też względu uprzejmie proszę Panią Minister
o zajęcie stanowiska - w ramach dokonywanej przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych -
w przedmiocie dostępu Rzecznika Praw Obywatelskich i podległych mu
pracowników do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób
pozbawionych wolności.
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