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Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

Odpowiadając na wystąpieniem Pana Ministra z dnia 27 marca br. skierowane do 

Prezesa Rady Ministrów, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa oraz poszanowania 

praw osób pozbawionych wolności – przebywających w kwarantannie, zakładach 

karnych i aresztach śledczych, policyjnych i wojskowych miejscach zatrzymań, 

strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, zakładach poprawczych i innych placówkach 

dla nieletnich, instytucjach opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej oraz innych 

miejscach pozbawienia wolności na mocy decyzji polskich władz lub za ich 

przyzwoleniem, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższych informacji 

w zakresie właściwości Ministerstwa Zdrowia.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Zdrowia w podjęło natychmiastowe 

działania mające na celu zabezpieczenie pacjentów oraz personelu szpitali 

psychiatrycznych oraz szpitali wykonujących środek zabezpieczający.

W dniach 13 oraz 21 marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia skierowało do Wojewodów 

zalecenia dotyczące  organizacji leczenia pacjentów psychiatrycznych wymagających 

leczenia lub izolacji w związku z COVID-19 oraz hospitalizacji pacjentów 

psychiatrycznych w stanie nagłym, z podejrzeniem COVID-19. Jednocześnie w dniu 24 

marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości oraz 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem dotyczącym procedur 

bezpieczeństwa wobec pacjentów kierowanych na środek zabezpieczający (w ramach 

psychiatrii sądowej) – prewencja COVID-19.

Szczegółowe informacje dotyczące działań podjętych przez podległe Ministrowi Zdrowia, 

podmioty lecznicze tj.: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach, 

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, Krajowy Ośrodek 

Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oraz Krajowy Ośrodek Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym zostały przekazane Panu Ministrowi przy piśmie z dnia 

30 marca 2020 r. znak: ZPP.050.37.2020 r.

Jednocześnie celem zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających 

funkcjonowanie ośrodków psychiatrii sądowej oraz szpitali psychiatrycznych, 

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o rozdysponowaniu w niniejszych podmiotach 

środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych.

Ponadto odnosząc się do kwestii wykonywania testów pragnę zapewnić, iż Ministerstwo 

Zdrowia w dalszym ciągu dokłada wszelkich starań aby zwiększać ilość dobowo 

wykonywanych testów. Zaznaczenia wymaga fakt, iż liczba laboratoriów wykonujących 

testy oraz liczba przeprowadzanych testów systematycznie wzrasta.

Prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia działania mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa pacjentom ww. podmiotów przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
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