
Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,
Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384
i Nr 128, poz. 1407) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
tworzenia, przekszta∏cania i likwidacji przez Ministra
SprawiedliwoÊci, w drodze zarzàdzenia, zak∏adów
opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci,
zwanych dalej „wi´ziennymi zak∏adami opieki zdro-
wotnej”, oraz ich organizacji, zarzàdzania i kontroli.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) osadzony — tymczasowo aresztowanego, skazane-
go, ukaranego oraz osob´, wobec której zastoso-
wano Êrodek przymusu skutkujàcy pozbawienie
wolnoÊci,

2) zak∏ad karny — tak˝e areszt Êledczy.

§ 3. 1. Zarzàdzenie o utworzeniu lub o przekszta∏ce-
niu wi´ziennego zak∏adu opieki zdrowotnej okreÊla na-
zw´, siedzib´ i obszar dzia∏ania zak∏adu, form´ gospo-
darki finansowej, podstawowe kierunki dzia∏alnoÊci
oraz organ sprawujàcy nadzór nad wi´ziennym zak∏a-
dem opieki zdrowotnej.

2. Wniosek o utworzenie lub o likwidacj´ wi´zien-
nego zak∏adu opieki zdrowotnej sk∏ada  Dyrektor Gene-
ralny S∏u˝by Wi´ziennej, natomiast o przekszta∏cenie
— dyrektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej, na terenie
którego zak∏ad udziela Êwiadczeƒ zdrowotnych — za

poÊrednictwem Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´-
ziennej.

3. Do wniosku o utworzenie wi´ziennego zak∏adu
opieki zdrowotnej nale˝y do∏àczyç projekt statutu tego
zak∏adu.

4. Wniosek o likwidacj´ lub o przekszta∏cenie wi´-
ziennego zak∏adu opieki zdrowotnej powinien okre-
Êlaç:

1) przyczyny uzasadniajàce z∏o˝enie takiego wniosku,

2) sposób zagospodarowania mienia znajdujàcego
si´ na stanie zak∏adu,

3) sposób i form´ dalszego, nieprzerwanego zapew-
nienia osadzonym Êwiadczeƒ zdrowotnych likwi-
dowanego lub przekszta∏canego wi´ziennego za-
k∏adu opieki zdrowotnej.

5. Zarzàdzenie o likwidacji wi´ziennego zak∏adu
opieki zdrowotnej powinno zawieraç dane wymienione
w ust. 4 pkt 2 i 3, a tak˝e okreÊlaç sposób przeprowadze-
nia likwidacji oraz termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci.

§ 4. Wi´ziennymi zak∏adami opieki zdrowotnej sà:
1) ambulatoria z izbà chorych,
2) szpitale i oddzia∏y szpitalne,
3) gabinety stomatologiczne i pracownie protetyki

stomatologicznej,
4) pracownie diagnostyczne,
5) pracownie rehabilitacji leczniczej.

§ 5. 1. Funkcjonariusze i pracownicy wi´ziennego
zak∏adu opieki zdrowotnej, w zakresie wykonywania
zawodu medycznego, podlegajà kierownikowi wi´-
ziennego zak∏adu opieki zdrowotnej.

2. Kierownik wi´ziennego zak∏adu opieki zdrowot-
nej kieruje tym zak∏adem i reprezentuje go na ze-
wnàtrz.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, przekszta∏cania, likwidacji, organizacji, zarzàdzania 
i kontroli zak∏adów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci.



3. Dyrektor zak∏adu karnego, który mianuje lub na-
wiàzuje stosunek pracy albo zawiera umow´ cywilno-
prawnà z kierownikiem wi´ziennego zak∏adu opieki
zdrowotnej, okreÊla tak˝e szczegó∏owy zakres jego
obowiàzków.

4. Szczegó∏owy zakres obowiàzków poszczegól-
nych funkcjonariuszy i pracowników wi´ziennego za-
k∏adu opieki zdrowotnej okreÊla kierownik tego zak∏a-
du.

§ 6. Regulamin porzàdkowy wi´ziennego zak∏adu
opieki zdrowotnej ustala jego kierownik, w uzgodnie-
niu z dyrektorem zak∏adu karnego.

§ 7. 1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci wi´ziennych zak∏adów
opieki zdrowotnej wykonujà funkcjonariusze i pracow-
nicy Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej i okr´go-
wych inspektoratów S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Kontrol´ wi´ziennych zak∏adów opieki zdrowot-
nej mogà tak˝e wykonywaç organy kontroli specjali-
stycznej, powo∏ane na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

3. Kontrola wi´ziennego zak∏adu opieki zdrowotnej
obejmuje w szczególnoÊci:

1) realizacj´ zadaƒ statutowych,
2) dost´pnoÊç i jakoÊç Êwiadczeƒ zdrowotnych udzie-

lanych osadzonym, z uwzgl´dnieniem praw pa-
cjenta,

3) liczb´ pracowników udzielajàcych poszczególnych
Êwiadczeƒ oraz ich kwalifikacje,

4) wyposa˝enie w aparatur´ i sprz´t medyczny oraz
techniczny, wykorzystywane do udzielenia Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, odpowiednio do zakresu i ro-
dzaju Êwiadczeƒ przewidzianych w statucie.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przys∏uguje
w szczególnoÊci prawo do:
1) wizytacji pomieszczeƒ wi´ziennego zak∏adu opieki

zdrowotnej,
2) ˝àdania informacji i dokumentacji, w tym równie˝

dokumentacji medycznej, z zastrze˝eniem art. 18
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opie-
ki zdrowotnej, zwanej dalej „ustawà”,

3) obserwowanie czynnoÊci zwiàzanych z udziela-
niem Êwiadczeƒ zdrowotnych, z zastrze˝eniem
art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy.

5. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 4 pkt 3, mogà
byç wykonywane wy∏àcznie przez osob´ wykonujàcà
zawód medyczny.

6. Szczegó∏owy tryb przeprowadzania kontroli,
o której mowa w ust. 1, okreÊlajà przepisy w sprawie
trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyj-
nych wi´ziennictwa.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik
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