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Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich od sześciu lat zajmuje się kompleksowo problematyką 

dotyczącą Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (dalej: KOZZD 

lub Ośrodek). Wielokrotnie występował w tej sprawie do Ministra Zdrowia, postulując 

między innymi podjęcie inicjatywy prawodawczej. Zakres braków bądź błędów 

legislacyjnych, dotyczących ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób, na podstawie której funkcjonuje KOZZD,  wymaga pilnych działań. 

Dodatkowo istnieje potrzeba natychmiastowej nowelizacji wydanych na podstawie ustawy 

aktów wykonawczych: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. w 

sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd 

oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów 

psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego 

w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do 

wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie 

działalności stacjonarnej.  Również filozofia funkcjonowania Ośrodka powinna zostać na 

nowo ukształtowana.  Obecnie obowiązujące zasady życia pacjentów KOZZD prowadzą 

Warszawa, 02-06-2020 r.
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bowiem do naruszeń przepisów Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka.

Kwestie te zostały szczegółowo omówione w wystąpieniach z dnia 31 lipca 2018 r., 

21 stycznia i 6 marca 2019 r. oraz 7 lutego 2020 r., skierowanych przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich do Ministra Zdrowia. Zagadnienia te podniesiono  również w czasie 

spotkania, jakie odbyło się w Ministerstwie Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r. z panią Justyną 

Mieszalską – Dyrektorem Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz panem prof. 

Januszem Heitzmanem – Pełnomocnikiem Ministerstwa Zdrowia ds. Psychiatrii Sądowej. 

Obecnie Pan Minister nadzoruje działalność Ośrodka w Gostyninie. Zwracam się więc 

z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zorganizowania wspólnego spotkanie, na którym 

będziemy mogli omówić bieżące problemy związane z funkcjonowaniem KOZZD. Będę 

wdzięczna za wskazanie terminu i miejsca spotkania.

      Z poważaniem

Hanna Machińska
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