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Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji i stanowiska Ministra Zdrowia 

zawartego w piśmie z dnia 7 kwietnia 2015 r., pragnę ponownie zwrócić uwagę na 

niemające podstaw prawnych nadzorowanie widzeń osób umieszczonych w Krajowym 

Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przez funkcjonariuszy 

Służby Więziennej. 

Ustawodawca nie przewidział żadnej formy ograniczania widzeń udzielanych osobom  

umieszczonym w Ośrodku w Gostyninie. W przepisie art. 29 ustawy z dnia 22 listopada 2013 

r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób , wskazano bowiem, że osoba umieszczona w 

Ośrodku ma prawo, za zgodą kierownika Ośrodka, do kontaktu z innymi osobami za 

pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także prawo do 

kontaktu osobistego z osobami ją odwiedzającymi. Kierownik Ośrodka może zaś odmówić 

zgody lub cofnąć zgodę na określony sposób kontaktu lub kontakt z określonymi osobami, 

jeżeli kontakt taki może spowodować wzrost zagrożenia niebezpiecznymi zachowaniami ze 

strony osoby umieszczonej w Ośrodku albo zakłócić prowadzone postępowanie terapeutyczne. 

Ustawodawca nie przewidział zatem nadzorowania widzeń ani innych ograniczeń z tym 

związanych. 

Warszawa, 1 lipca 2015 r. 

  

 

Pan 

Marian Zembala 

Minister Zdrowia 

Warszawa 
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Trudno zaakceptować brak określenia zasad funkcjonowania Ośrodka, w tym 

podstaw do ewentualnego wprowadzenia ograniczeń praw osób w nim umieszczonych. W 

szczególności dotyczy to nadzorowania widzeń. 

Z powołanego na wstępie pisma Ministra Zdrowia wynika, że aktualna formuła 

działania Ośrodka ma charakter tymczasowy i dopiero jest tworzony docelowy Krajowy 

Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Jednak nie może to sankcjonować 

braku podstawy ustawowej do ograniczania praw umieszczonych w nim osób. 

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o ponowne 

przeanalizowanie przedstawionego zagadnienia dla zagwarantowania konstytucyjnych praw 

osób przebywających w Ośrodku w Gostyninie, zgodnie z zasadą materii ustawowej.  

 

 Z poważaniem, 

   Podpis na oryginale 


