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Szanowny Panie Generale 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osadzonych 
przebywających w jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi 
Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, między innymi z zakładów karnych 
w Goleniowie i Nowogardzie oraz z Aresztu Śledczego w Choszcznie, na 
uniemożliwianie im wglądu do książeczki zdrowia celem zapoznania się ze 
świadectwem lekarskim wystawionym na potrzeby sądu penitencjarnego. 

Do końca maja 2006 r. zasady udostępniania dokumentacji medycznej określało 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie rodzajów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach 
opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. W § 22 tego archiwalnego już aktu 
prawnego wyraźnie gwarantowano osadzonemu, jego przedstawicielowi ustawowemu 
oraz opiekunowi faktycznemu albo osobie upoważnionej przez osadzonego, możliwość 
odpłatnego otrzymania, na swój pisemny wniosek, kserokopii lub wyciągów z bieżącej 
lub archiwalnej dokumentacji medycznej wewnętrznej i zbiorczej dokumentacji 
medycznej. Jednocześnie w § 16 ust. 2 wskazywano, iż świadectwo lekarskie dołącza się 
do książki zdrowia. Rozporządzenie zostało jednak uchylone wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2005 r. (sygn. akt K 22/05). 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 
2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki 
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 
2007 r., Nr 185, poz. 1319), wydane na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Nie reguluje ono zasad udostępniania 
dokumentacji medycznej osobom pozbawionym wolności. W związku z tym, w moim 
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przekonaniu, należy stosować przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89), odnoszące się do 
ogółu pacjentów. Zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacja medyczna udostępniana 
jest do wglądu poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (odpłatnie) albo 
poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru. Nie można bowiem w żaden 
sposób uzasadnić negatywnej, w stosunku do osób pozbawionych wolności, interpretacji 
braku regulacji odnośnie udostępniania im dokumentacji medycznej, w tym świadectw 
lekarskich. Te ostatnie są bowiem dołączane do książki zdrowia osadzonego, a tym 
samym stają się częścią dokumentacji medycznej. 

Nadmieniam, że Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie w piśmie skierowanym 
do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, iż po utracie mocy obowiązującej 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. nie wypracowano 
jednoznacznego stanowiska jeżeli chodzi o udostępnianie świadectw lekarskich. 
Uzasadnione jest więc przypuszczenie, że problem ten odnosi się nie tylko do jednostek 
penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, 
ale do wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych w kraju. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 i 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 Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska w przedstawionej 
sprawie oraz informację o podjętych w tym zakresie działaniach. 

Z poważaniem 

/-/ Stanisław Trociuk 


