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w odpowiedzi na pismo IX.517.10.2021.MK z dnia 1 kwietnia 2021 r., dotyczące
przebiegu

procesu

szczepień

osób

pozbawionych

wolności

oraz

funkcjonariuszy

i pracowników cywilnych Służby Więziennej oraz przebiegu pandemii na terenie jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej, uprzejmie informuję, iż szczepienia osób pozbawionych
wolności odbywają się zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, na zasadach ogólnych,
dotyczących wszystkich obywateli RP. Natomiast funkcjonariusze i pracownicy szczepieni są w
ramach grupy I C. Służba Więzienna dokłada wszelkich możliwych starań aby zapewnić
bezpieczeństwo epidemiologiczne w jednostkach penitencjarnych.
Szczepienia osadzonych obecnie realizowane są przez pozawięzienne podmioty
lecznicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowych

warunków,

zakresu

i

trybu

współdziałania

podmiotów

leczniczych

z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach
śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności z dnia
9 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 547] oraz aktami prawnymi wydanymi w związku
z zaistnieniem pandemii Covid - 19, na zasadach wieloletniej, ugruntowanej współpracy.
Jednocześnie należy podkreślić, że każdy pacjent, również pozbawiony wolności, zgodnie z
ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r., (Dz.U. z 2020
r. poz. 849), ma prawo odmówić udzielenia świadczenia medycznego, w tym zaszczepienia
przeciwko Covid - 19 i część pacjentów korzysta z tego prawa, pomimo prowadzenia na
terenie jednostek penitencjarnych przez personel oraz audycji w radiowęzłach kampanii
informacyjnej dotyczącej korzyści płynących z zaszczepienia się.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż populacja osób pozbawionych wolności jest
populacją względnie młodych ludzi. Na dzień 9 kwietnia 2021 r., powyżej 60 roku życia
w jednostkach penitencjarnych przebywafo 3963 osadzonych, z ogółu 71134 osadzonych.

Dotychczas, osoby pozbawione wolności, w związku z nieliczną grupą osadzonych
uprawnionych są szczepione w pozawięziennych podmiotach leczniczych, pod konwojem
funkcjonariuszy SW. Uwzględniając plany i realizowane wytyczne Ministerstwa Zdrowia
dotyczące przyspieszenia Narodowego Programu Szczepień oraz stopniowego obejmowania
nim coraz młodszych obywateli, grupa osób uprawnionych do szczepienia przebywających na
terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej będzie coraz liczniejsza.
Przedstawione zestawienie obrazuje zaawansowanie procesu
uprawnionych osadzonych wg. stanu na 16.04.2021 r.

szczepień

w

grupie

osadzeni z grupy „80 +"; "70 +"; 60+" i przewlekle chorzy

Ogółem

liczba osób

liczba osób

zaszczepionych

zaszczepionych

1 dawką

II dawką

858

148

liczba osób z
wyznaczonym
terminem
szczepienia
922

liczba osób
oczekujących
na
wyznaczenie
terminu
2745

W związku z powyższym, mając na uwadze przebieg pandemii na terenie kraju oraz
możliwości systemu ochrony zdrowia. Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem
Zdrowia i Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi ustalenia i prace legislacyjne dotyczące
zaangażowania personelu medycznego więziennej służby zdrowia i podmiotów leczniczych dla
osób pozbawionych wolności do realizacji działań wynikających z Narodowego Programu
Szczepień wobec osób pozbawionych wolności, celem odciążenia pozawięziennej kadry
medycznej. Dodatkowo, takie rozwiązanie wykluczy konieczność organizacji wielu konwojów
do cywilnych podmiotów leczniczych, będzie miało korzystny wpływ na bezpieczeństwo
społeczne oraz odciąży personel pozawięziennego systemu ochrony zdrowia w powyższym
zakresie.
Jednocześnie informuję, iż od początku pandemii do dnia 20.04.2021 r., wjednostkach
penitencjarnych przebywało 1660 osób które otrzymały pozytywny wynik na Covid - 19,
z czego od początku pandemii do 31.12.2020 r., Covid - 19 potwierdzono u 603 osób, a od
1.01.2021 do dnia 20.04.2021 - 1 0 5 7 osób pozbawionych wolności.
Ponadto informuję, że od początku pandemii do dnia 20.04.2021 r. w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej 5 968 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych otrzymało
pozytywny wynik na Covid - 1 9 , w tym w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 20.04.2021 r. u 2 302
osób potwierdzono zakażenie na Covid - 19.

Informuję także, że do chwili obecnej przynajmniej jedną dawką zaszczepiono
przeciwko wirusowi SARS C o v - 2 -13 692 osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Służbie
Więziennej.
Dodatkowo poniżej przedstawiam dane dotyczące aktualnej liczby zakażonych
osadzonych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w krajach Grupy Wyszechradzkiej.
Czechy:
liczba osadzonych: 19 061, w tym 226 zakażonych, co stanowi 1,85 %
- liczba funkcjonariuszy i pracowników

cywilnych: 11341, w tym

170 zakażonych,

co stanowi 1,5 %,
Słowacja:
liczba osadzonych: 10 328, w tym 130 zakażonych, co stanowi 1,26 %,
-

liczba

funkcjonariuszy

i

pracowników

cywilnych: 5 487, w

tym

27 zakażonych,

co stanowi 0,49 %,
Węgry:
-

liczba osadzonych: 17 487, w tym 76 zakażonych, co stanowi 0,43 %
liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych: 9 452, w tym 223 zakażonych,
co stanowi 2,36 %,

Polska:
liczba osadzonych: 70 975, w tym 177 zakażonych, co stanowi 0,3 %
liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych: 28 836, w tym 188
co stanowi 0,65 %.

gen. Ątidrzej Lenczuk

Wykonano w 2 egz.:
1. Adresat
2. a.a
BKS.764.2021.MN

zakażonych,

Centralny Zarząd Służby Więziennej

BIURO RZECZmKA

ZŁ^Rę^eZoCoo^E

•

ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

2021 -04- 2 9

BKS.101.27.2021.MN

-euejąodejetdO

19

N
IO
O
N)
O

lim

Tiiii

i ^ ^11iiiiiIII,.:! jj iiii

^

Z9929e82 i.ezzoo6se(oo

RZECZNIK PRAW OBYV\»ATELSKICH
AL. SOLIDARNOŚCI 77
00-090 WARSZAWA

ZS83S€8Z l I.CZZ0069e(00)

POLECONY

89133-633-2-R

