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W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium na temat opieki 

medycznej sprawowanej wobec osób pozbawionych wolności przez więzienną służbę 

zdrowia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Służby Więziennej, 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Najwyższej Izby Kontroli, Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka oraz przedstawicielka Polski w CPT. 

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na aktualne problemy, które od dawna 

oczekują na rozwiązanie oraz wskazanie potencjalnych kierunków działań. 

Jedno z kluczowych pytań podniesionych w trakcie seminarium dotyczyło modelu 

opieki zdrowotnej sprawowanej wobec osób przebywających w jednostkach 

penitencjarnych. Rozważano kwestię, czy opieka ta powinna być nadal świadczona przez 

więzienną służbę zdrowia, czy też należałoby ją przenieść do publicznej opieki zdrowotnej. 

W trakcie dyskusji podkreślano, że odpowiedź na to pytanie będzie możliwa dopiero 

wówczas, gdy oszacuje się obecne koszty świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia 

szpitalnego z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz te, które byłyby ponoszone, 

gdyby opiekę medyczną wobec więźniów sprawowały placówki wolnościowe w ramach 

świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2012 r. dotyczącego sprawowania opieki 

medycznej wobec osób pozbawionych wolności wynika, iż obecny system 

ewidencjonowania wydatków w więziennictwie nie pozwala na wyodrębnienie środków 
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przeznaczonych na opiekę medyczną, jaką zapewnia się osobom pozbawionym wolności, a 

tym samym na ocenę efektywności przyjętych rozwiązań, w tym zwłaszcza zasadności 

zlecania świadczeń pozawięziennym podmiotom leczniczym. Do dnia dzisiejszego nic się w 

tej kwestii nie zmieniło. 

W rezultacie podczas seminarium został sformułowany postulat utworzenia przez 

Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia wspólnego zespołu roboczego, z udziałem 

ekspertów zewnętrznych, który przeanalizowałby dotychczasowy model funkcjonowania 

więziennej służby zdrowia i dokonał jego oceny także w kontekście rozwiązań, jakie w tym 

zakresie przyjęto w innych państwach. 

Mając powyższe na względzie, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 

o  rozważenie, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, możliwości powołania 

międzyresortowego zespołu roboczego, który zająłby się podniesionym w niniejszym 

piśmie problemem i zastanowił się nad modelem funkcjonowania w Polsce opieki 

medycznej dla osób pozbawionych wolności. 

W tej sprawie zwróciłem się również do Ministra Zdrowia. 
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