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Pan Michał Woś

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 31 stycznia 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Fundacji Urszuli Jaworskiej, w tym z jej Prezeską Urszulą 
Jaworską. Ta pozarządowa organizacja od 1997 roku pomaga chorym na nowotwory, 
białaczkę, stwardnienie rozsiane i wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C). 
Właśnie ten ostatni problem – nosicielstwa wirusa HCV, powodującego WZW – był 
przedmiotem rozmowy przedstawicieli Fundacji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
w kontekście diagnostyki i leczenia osób pozbawionych wolności zakażonych wirusem 
HCV oraz chorych na WZW typu C.

Dane przekazane przez przedstawicieli Fundacji, a także informacje pochodzące 
z korespondencji Rzecznika prowadzonej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej1, 
wskazują, że pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Zdrowia trwają 
uzgodnienia w zakresie realizacji zadań zawartych w Rządowym Programie Polityki 
Zdrowotnej pn. „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C 
pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych”.

Mając na uwadze fakt, iż problematyka ta od lat jest przedmiotem działań 
Rzecznika, zmierzających do poprawy w stosunku do pacjentów zakażonych wirusem 

1 Pismo Biura Służby Zdrowia CZSW z dnia 30.01.2023 r. (BSZ.071.3.1.2023.BOP.JD)
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HCV oraz chorych na WZW C dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w czasie 
wykonywania wobec nich kary pozbawienia wolności, zwracam się do Pana Ministra 
z prośbą o poinformowanie, na jakim etapie znajdują się omawiane uzgodnienia oraz 
jakie ewentualnie przeszkody odwlekają jego pilne zawarcie.

Ponadto, w związku z wydaniem rekomendacji leczenia wirusowych zapaleń 
wątroby typu C w roku 2023 Polskiej Grupy Ekspertów HCV2, zawierających moduł 
odnoszący się także do specyfiki leczenia osób przebywających w jednostkach 
penitencjarnych, proszę o wskazanie, czy i w jaki sposób Służba Więzienna dąży, aby 
leczenie pacjentów pozbawionych wolności uwzględniało powyższe rekomendacje.

Proszę również o przedstawienie oceny, czy budżet Służby Więziennej w 2023 r. 
zabezpiecza środki wystarczające do zapewnienia świadczeń wszystkim chorym 
oczekującym na wdrożenie leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C3, wraz 
z podaniem szacunkowego kosztu leczenia jednego pacjenta pozbawionego wolności. 

Uwadze RPO nie może ujść fakt, że wraz ze wzrostem wykrywalności wirusa 
HCV w populacji osadzonych zwiększać się może zapotrzebowanie na leczenie – stąd 
dodatkowo proszę o poinformowanie, czy budżet zakłada stałe poszerzanie dostępu 
do badań diagnostycznych anty-HCV aż po wdrożenie badań przesiewowych. 
Postępowanie takie zgodne byłoby z realizacją powyżej wskazanych zaleceń 
ekspertów, podnoszących, że maksymalne upowszechnienie badań przesiewowych 
wpisuje się w cele wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia w zakresie 
eliminacji wirusowych zapaleń wątroby jako zagrożenia zdrowia publicznego.

Eradykacja wirusa HCV z populacji osób pozbawionych wolności leży w interesie 
społecznym i sprzyja zdrowiu publicznemu, stąd uprzejmie proszę o pilne udzielenie 
wnioskowanych informacji.

Z poważaniem

Wojciech Brzozowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Są one dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego: http://www.pasl.pl/wp-
content/uploads/2023/02/POL-Rekomendacje-HCV-2023-poprawione.pdf (dostęp: 14.02.2023 r.).

3 Zgodnie z deklaracją Dyrektora Biura Służby Zdrowia CZSW, zawartą w piśmie z dnia 30.01.2023 r. 
(BSZ.071.3.1.2023.BOP.JD), na liście oczekujących zakwalifikowanych do leczenia przewlekłego zapalenia 
wątroby typu C znajduje się 100 osób pozbawionych wolności.

http://www.pasl.pl/wp-content/uploads/2023/02/POL-Rekomendacje-HCV-2023-poprawione.pdf
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