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W związku ze skargą jednego z osadzonych przebywających w Zakładzie 
Karnym w Czarnem, która wpłynęła do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. W jego konsekwencji skarga 
została uznana w całości za zasadną. Osadzony oczekiwał bowiem na przyjęcie 
planowe przez lekarza stomatologa przez okres ponad 4 miesięcy. Dostęp do 
świadczeń medycznych był więc utrudniony. Potwierdził się również zarzut, że 
stomatolog po zakończeniu czasu pracy w ramach etatu, przyjmuje osadzonych 
odpłatnie. Każda prośba odnośnie leczenia prywatnego była opiniowana przez 
Dyrektora Szpitala jednostki penitencjarnej. Aprobuje to również Dyrektor 
Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie, który w skierowanym do Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich piśmie z dnia 18 grudnia 2007 r. (1. dz. OI/OP-0510-
334/07), nie uznał powyższej praktyki za sprzeczną z przepisami Kodeksu karnego 
wykonawczego. 

Pomimo, że leczenie prywatne przez stomatologa, świadczone poza 
normalnymi godzinami pracy, zwiększa dostępność do usług stomatologicznych, w 
mojej ocenie praktyka ta jest niezgodna z obowiązującymi normami prawnymi. Na 
podstawie art. 115 § 1 Kkw skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia 
zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. Praktyka prywatna stomatologa nie jest również 
objęta ramami art. 115 § 6 Kkw, który zezwala na leczenie na koszt skazanego u 
wybranego przez niego lekarza po wyrażeniu zgody przez dyrektora zakładu 
karnego. Przepis ten wyraźnie stanowi bowiem, że ma być to lekarz inny niż zakładu, 
a leczenie odpłatne może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach i 
po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego. 
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Uznając powyżej opisany przypadek leczenia osadzonych za niedopuszczalny w 
świetle prawa, na podstawie art. 16 ust. 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 tej sprawie, a w szczególności o odpowiedź, czy 
taka praktyka jest akceptowana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. 
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