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Pani

Hanna Machińska

Zastępczyni 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Szanowna Pani Minister,

W nawiązaniu do pisma o sygn.: IX.517.633.2021.ED w sprawie Krajowego Ośrodka 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, zwanego dalej „Ośrodkiem” 

uprzejmie przedstawiam poniższe informacje w sprawie.

W odniesieniu do składu Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym w załączeniu przekazano Zarządzenia Ministra Zdrowia 

regulujące niniejszy skład.

W zakresie pytania dotyczącego regulacji w celu poprawy stanu przestrzegania praw 

przebywających osób w Ośrodku, informuję, iż we współpracy z Ministerstwem 

Sprawiedliwości trwają prace nad wypracowaniem odpowiednich regulacji, które mają 

na celu przede wszystkim wprowadzenie kompleksowych zmian w funkcjonowaniu 

Ośrodka, poprzez wprowadzenie regulacji odnoszących się m.in. do praw i obowiązków 

osób umieszczonych w Ośrodku oraz Kierownika Ośrodka, a także personelu, w tym 

zasad sprawowania kontroli w odniesieniu do osób umieszczonych w Ośrodku.

W pozostałym zakresie, trwają również ustalenia dotyczące kwestii i zasad użyczenia 

na czas określony przez jednostkę organizacyjną Służby Więziennej na rzecz Ośrodka 

nieruchomości zabudowanej, w celu umożliwienia przyjęcia większej liczby osób 

stwarzających zagrożenie. Realizacja powyższego możliwa będzie wraz z wejściem 

w życie tj. 20 czerwca 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy 
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o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób1.

Jednocześnie, mając na uwadze liczbę osób umieszczonych w Ośrodku dokonano 

zmiany statutu, w którym określono, że Ośrodek może posiadać oddziały zamiejscowe 

na obszarze swojego działania. Mając na uwadze powyższe w Regionalnym Ośrodku 

Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim utworzona została filia Krajowego 

Ośrodka2. Prowadzone są również prace umożliwiające rozpoczęcie budowy 

„docelowego Ośrodka”.

Z poważaniem 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

Zał. 1 – Zarządzenia Ministra Zdrowia sprawie powołania Rady Społecznej Krajowego Ośrodka 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

1 Dz. U. 2021 poz. 931
2 zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. Urz. MZ. 
z 2021 r. poz. 18).  
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