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W nawiązaniu do pisma IX.5 .1046.2020 z dnia 20 września 2021 r., dotyczącego

przeprowadzonego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich postępowania wyjaśniającego,

w związku z wnioskiem złożonym przez Pana                    w sprawie stosowania wobec

niego w Areszcie Śledczym            leczenia, na które nie wyraził zgody oraz podawania

mu leków z użyciem przymusu bezpośredniego i załączoną wyczerpującą opinią Krajowego

Konsultanta ds. Psychiatrii prof. dr. hab. n. med. Piotra Gałeckiego, ponownie dokonano

analizy wszystkich okoliczności sprawy.

Szczegółowa wykładnia tematu zawarta w w/w opinii nie budzi wątpliwości.

Zapewniamy, że działanie pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej opisane przez

skarżącego jako naruszające jego prawo do odmowy leczenia nie wynikało z intencjonalnego

działania w celu spowodowania szkód osobistych Pana                    Zamiarem

pracowników więziennej służby zdrowia było zapobieżenie pogorszeniu stanu psychicznego

osadzonego, a tym samym jego funkcjonowania w warunkach izolacji. Zapewnienie

bezpieczeństwa osób pozbawionych wolności przebywających w jednostkach penitencjarnych

oraz funkcjonariuszy i pracowników sprawujących nad nimi opiekę, stanowi jeden

z priorytetowych celów Służby Więziennej. Biorąc pod uwagę fakt, że w jednostkach

penitencjarnych, poza oddziałami psychiatrii sądowej, przebywają osadzeni chorzy psychicznie

w różnych stadiach choroby, również nie współpracujący w procesie leczenia albo, co do

których nie można zastosować przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego



umożliwiających leczenie wbrew woli powoduje, że jeszcze trudniejszym staje się rozważenie 

właściwego postępowania chroniącego dobro pacjenta z równoczesnym zapewnieniem 

bezpieczeństwa pozostałych osadzonych oraz pracowników. Zachowania nieprzewidywalne (w 

tym agresywne) mogą implikować szereg okoliczności zagrażających bezpieczeństwu 

jednostki, a tym samym życiu i zdrowiu osób przebywających na jej terenie.

Informuję Pana Rzecznika, że w celu wyeliminowania w przyszłości wszelkich sytuacji 

mogących ingerować w prawa pacjenta skierowałem do Dyrektorów Okręgowych Służby 

Więziennej pismo wraz z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii w celu 

służbowego wykorzystania. Ponadto przeprowadzono wideokonferencję z Lekarzami 

Naczelnymi okręgowych inspektoratów Służby Więziennej, podczas której szczegółowo 

omówiono przedmiotowe zagadnienia i wskazano na konieczność .

przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego w zakresie warunków i zasad 

stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z 

ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
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