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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osadzonych, którzy żalą się, że 
po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej nie otrzymują wyżywienia 
zgodnego z zaleceniami lekarskimi, sformułowanymi w poprzedniej jednostce. 

Ustalenia dokonane w toku badania tych skarg wykazują, że po przetransportowaniu 
osadzony, niezależnie od podjętych w poprzedniej jednostce decyzji lekarskich, otrzymuje 
wyżywienie według normy podstawowej do czasu zbadania przez lekarza i wydania decyzji 
odnośnie żywienia dietetycznego. Jako przykład posłużyć może przypadek pana Z. 
O. , któremu podczas pobytu w Zakładzie Karnym w R. 

lekarz zalecił żywienie wg diety cukrzycowej. Nie określił przy tym czasu, na jaki zleca 
dietę. Po przetransportowaniu do Aresztu Śledczego w K. osadzony przez kilka dni 
nie otrzymywał wyżywienia dietetycznego. Zwłoka spowodowana była oczekiwaniem na 
decyzję lekarza, oczekiwaniem na przekazanie informacji o zleceniu wyżywienia 
dietetycznego służbom kwatermistrzowskim oraz na realizację zlecenia przez te służby. 

W opinii Rzecznika taka praktyka jest nieprawidłowa. Należy zauważyć, że zgodnie 
z przepisem art. 102 pkt 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany ma prawo do 
odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia. Zgodnie z zaleceniem 
lekarza, w przypadku Z. O. odpowiednim wyżywieniem było wyżywienie wg 
diety Lc. Wydając zalecenie lekarz nie określił, do kiedy osadzony ma korzystać z diety, 
należy zatem rozumieć, że zlecenie to obowiązywało do czasu wydania innej decyzji w tym 
przedmiocie przez lekarza. Tymczasem sposób żywienia Z. O. został zmieniony, 
mimo iż w sprawie tej nie zapadła decyzja lekarza, zmieniająca poprzednie zalecenie. 

Usprawiedliwienia dla ignorowania zaleceń lekarskich nie może stanowić fakt 
przetransportowania osadzonego do innego zakładu karnego. Zgodnie z Instrukcją Nr 



2 

7/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie 
transportowania skazanych jednostki penitencjarne, do których są kierowane transporty, 
powiadamiane są za pośrednictwem systemu Noe.NET. z co najmniej 24-godzinnym 
wyprzedzeniem o imieniu, nazwisku i imieniu ojca skazanego transportowanego, jego 
grupie i podgrupie klasyfikacyjnej oraz aktualnej normie wyżywienia i diecie skazanego. 
Nie ma zatem przeszkód technicznych, aby przygotować odpowiedni posiłek na czas 
przybycia osadzonego do jednostki. 

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności, na zasadzie 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, ze zm.) zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o 
podjęcie stosownych działań mających na celu zapewnienie osadzonym 
przetransportowanym wyżywienia odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia, 
zgodnego z indywidualnie sformułowanymi zaleceniami lekarskimi, od momentu ich 
przybycia do jednostki penitencjarnej. 
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