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Dotyczy: odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo sygn. VII.7033.87.2021.AMB w sprawie skargi dotyczącej 

trudności, z jakimi mieli spotkać się niezaszczepieni przeciwko COVID-19 podchorążowie, 

studenci Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uprzejmie 

informuję, że sprawa dotyczyła kilku dni i miała miejsce w miesiącu październiku 2021 

roku, ponadto została wyjaśniona u wyższych przełożonych (Ministra Obrony Narodowej, 

Dowódcy Generalnego RSZ) i nie miała miejsca ani formy w jakiej została 

przedstawione w w/w piśmie.



W ówczesnym okresie w związku z rozwojem 4 fali, nagłym wzrostem zachorowań 

i zgonów, a także występowania zakażeń nawet wśród osób zaszczepionych podjęto 

szereg przedsięwzięć w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się zakażenia wśród 

podchorążych, kadry i pracowników wojska, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niezaszczepionych (dobrowolnie lub niezakwalifikowanych ze względów zdrowotnych) 

oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Przeprowadzono akcję informacyjną i ankietę 

odnośnie deklaracji szczepień wśród podchorążych 1 rocznika, którzy przebywali 

w Centrum dopiero od kilku tygodni.

Zorganizowano spotkanie na temat bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju, 

możliwości przeciwdziałania zakażeniom, medycznym aspektom szczepień oraz 

zachorowania na Covid-19 i możliwym powikłaniom. Z niezaszczepionymi podchorążymi 

spotkali się dowódca kompanii, dowódca batalionu oraz Komendant Centrum. Spotkania 

te nie miały charakter profilaktyczno-informacyjny.

Odnosząc się do zarzutu uniemożliwienia zaszczepienia się podchorążym 

w wybranym przez nich miejscu informuję, że zgodnie z decyzją wyższych przełożonych 

żołnierze SZ RP są szczepieni w zakładach opieki zdrowotnej nadzorowanych przez 

MON. Jeśli chodzi o uczestnictwo w niedzielnej mszy, to decyzję co do miejsca i formy 

(msza połowa dla podchorążych, czy zorganizowana w kościele) pozostawiono 

kapelanowi wojskowemu i podchorążowie wzięli w niej udział. Spożywanie posiłków przez 

niezaszczepionych podchorążych w innych godzinach lub w formie kateringu było 

podyktowane ograniczonymi możliwościami stołówki oraz koniecznością przecięcia dróg 

szerzenia się zakażenia SARS Cov-2, gdyż w owym okresie (25.10.2021 r) wykryto 

początkowo dwa, a następnie kolejne dwa przypadki zakażenia wśród podchorążych. W 

konsekwencji podjętych czynności poddano wymazom prawie 200 podchorążych i dzięki 

temu uniknięto powstania większego ogniska. Wszystkie działania miały charakter 

prewencyjny i miały za zadanie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii wśród 

podchorążych skierowanych do Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego na 6 lat 

w celu pobierania nauki w warunkach zbiorowego żywienia w stołówce żołnierskiej oraz 

zbiorowego zakwaterowania w budynkach internatowych.
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