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Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 23 lutego 2016 r. (nr sprawy jak wyżej) i
dotychczasowej korespondencji z ministerstwem (l.dz. DWOIP-I-072-3/16) w sprawie możliwości
powołania międzyresortowego zespołu roboczego w celu wypracowania modelu funkcjonowania w
Polsce opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności, pragnę poinformować Pana Ministra, że
Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył mój postulat w w/w kwestii i wyraził gotowość podjęcia
dyskusji w tym zakresie. Wyznaczył on również członków wchodzących w skład przedmiotowego
zespołu z ramienia Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (kopia pisma w
załączeniu).
O tym, że zagadnienie jest złożone, świadczy chociażby „Sprawozdanie ekspertów z
wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących opieki medycznej
w więzieniach”, które jest wynikiem dyskusji pomiędzy polskimi władzami i ekspertami Rady
Europy, jakie miały miejsce w czasie wizyty ekspertów w Warszawie w dniach 6-7 listopada 2013
roku i warsztatów w Strasburgu w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku. Wnioski zawarte w tym
dokumencie przekonują, że sprawa wymaga kompleksowej oceny i dyskusji w gronie ekspertów z
tej dziedziny, przedstawicieli między innymi resortu sprawiedliwości, zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia, czy Służby Więziennej.
W związku z tym, zwracam się ponownie do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o
przeanalizowanie raz jeszcze przedstawionej przeze mnie propozycji działań, refleksję w tym
temacie i pozytywne odniesienie się do postulatu powołania międzyresortowego zespołu, który
mógłby rzetelnie dokonać całościowej analizy obecnej sytuacji więziennej służby zdrowia i
zastanowić się, w kontekście doświadczeń innych państw, nad wprowadzeniem ewentualnych
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zmian w aktualnie funkcjonującym modelu, tak aby dokonać również pełnej implementacji
wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach przeciwko Polsce, a
odnoszących się do sfery opieki medycznej oferowanej więźniom.
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