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W odpowiedzi na Państwa wystąpienie z dnia 25.04.2018r. 
uprzejmie informuję, że: 

1. od 04.04.2018r. obowiązują nowe zasady dokonywania 
zakupów przez pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania 
Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. W aneksie nr 3 z dnia 
04.04.201 Sr. do Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjno-
Porządkowego Pobytu Pacjenta w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 
Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie opisano możliwość 
realizowania przez pacjentów Ośrodka zakupów artykułów 
spożywczych. Pacjenci z danego oddziału mają możliwość dokonania 
zakupów raz w tygodniu w „mobilnym sklepie", który oferuje pacjentom 
254 produkty. Pacjenci korzystają z tego nowego rozwiązania 
związanego z realizacją zakupów poprzez wcześniejsze złożenie listy 
produktów, które chcą zakupić. Na dzień dzisiejszy rozwiązanie to 
funkcjonuje poprawnie i pacjenci nie zgłaszają żadnych uwag w tym 
zakresie, 

2. Wewnętrzny Regulamin Organizacyjno-Porządkowy Pobytu 
Pacjenta w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom 
Dyssocjalnym w Gostyninie jest opatrzony datą obowiązywania i 
podpisem Kierownika Ośrodka oraz wskazano, którego oddziału 
dotyczy. 



3. w uzasadnionych przypadkach ze względów bezpieczeństwa są 
podejmowane działania umożliwiające przerwanie spacerów pacjenta 
na terenie rekreacyjnym i wznowienie go w innym terminie, jeżeli 
możliwości organizacyjne i kadrowe Ośrodka na to pozwalają, 

4. zgodnie z ustawą z dnia 22.11.2013r. o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Kierownik Ośrodka może 
cofnąć zgodę na posiadanie przedmiotów, które mogą posłużyć do 
zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa w Ośrodku. Na tej podstawie 
Kierownik Ośrodka może cofnąć zgodę na posiadanie np. MP3, MP4, 
radia, konsoli do gier, oryginalnie zapakowanych nośników pamięci z 
powodu rozpowszechniania pornografii dziecięcej, 

5. z powodu trudności lokalowych w oddziale II i III nie 
przewidziano możliwości spożywania posiłków przez pacjentów w 
swojej sali, 

6. korespondencja pacjentów nie jest sprawdzana pod względem 
jej treści a jedynie pod względem możliwości przemycenia w niej 
narkotyków lub przedmiotów niebezpiecznych, 

7. jeżeli pacjent chce otrzymać kserokopie dokumentacji sądowej 
to musi zwrócić się do właściwego sądu, 

8. decyzje o ograniczeniu lub pozbawieniu odwiedzin u danego 
pacjenta podejmuje Kierownik Ośrodka. W ustawie z dnia 22.11.2013r. 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób przewidziano, że istnieje możliwość zaskarżenia tej decyzji 
do sądu, 

9. zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Regulaminem Odwiedzin 
liczba osób uczestniczących w tym sam3mi czasie w odwiedzinach 
określana jest przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa i możliwości 
organizacyjnych Ośrodka. Od początku działalności Ośrodka nie było 
sytuacji odmowy odwiedzin u pacjenta. W przypadku odwiedzin dużej 
liczby osób istnieje możliwość podzielenia jej na mniejsze grupy, tak, 
aby każda z odwiedzających osób miała sposobność spotkać się z 
pacjentem, 

10. ze względów bezpieczeństwa osoba odwiedzająca pacjenta nie 
może wnosić na teren Ośrodka alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych oraz przedmiotów niebezpiecznych ani sama nie 
może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych. Punkt 22 Regulaminu Odwiedzin został zniesiony ze 
względu na jego zbyt ogólny charakter, 



11. Regulamin Korzystania Z Infokiosku Internetowego został 
opatrzony datą jego wprowadzenia, 

12. działalność Ośrodka w zakresie utrwalania obrazu z 
monitoringu jest zgodna z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 22.11.2013r. o 
postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 

13. zasady unieruchamiania są zgodne z przepisami w tym 
zakresie zawartymi w ustawie z dnia 22.11.2013r. o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznjmii stwarzających zagrożenie 
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Ośrodek zgodnie z 
rekomendacją rezygnuje ze stosowania kasku ochronnego wobec 
pacjentów, 

14. zasady monitoringu zostały opisane w ustawie z dnia 
22.11.2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób. W tekście ustawy nie przewidziano możliwości 
wydzielenia obszarów niemonitorowanych, w których nie ma 
możliwości nadzoru zachowania pacjenta, 

15. w chwili obecnej z powodu trudności lokalowych Ośrodek nie 
dysponuje możliwościami ujednolicenia warunków pobytu pacjentów w 
poszczególnych oddziałach, 

16. kwestia, że sądy kierują do naszego Ośrodka osoby 
niespełniające kryteriów zawartych w ustawie z dnia 22.11.2013r. o 
postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób leży po 
stronie sądów a nie Kierownika Ośrodka, który nie może odmówić 
przyjęcia do Ośrodka osoby skierowamej przez sąd, 

17. długość czasu pobytu pacjentów na świeżym powietrzu 
uzależniona jest od możliwości organizacyjnych związanych z 
harmonogramem zajęć pacjentów, 

18. Krajowy Ośrodek nie posiada możliwości lokalowych 
umożliwiających stworzenie większej przestrzeni magazynowej, 

19. przepisy dotyczące sporządzania kserokopii dokumentacji 
medycznej dla pacjenta są przestrzegane. Natomiast w przypadku, gdy 
pacjent chce otrzymać kserokopię dokumentacji innego rodzaju, 
powinien zwrócić się do właściwej placówki, 

20. nie jest możliwe wskazanie określonego dnia, w którym 
mogłoby odbywać się spotkanie Kierownika Ośrodka z pacjentami ze 
względu na to, że pełni on również funkcje biegłego sądowego dla 
sądów i prokuratur oraz jego innych zobowiązań organizacyjnych jak 
np. posiedzenia Komisji Psychiatrycznej ds. Środków 



Zabezpieczających w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Ponadto nie widzę 
potrzeby przyjmowania pacjentów na indywidualne rozmowy ze 
względu na to, że sprawy bieżące związane z pobytem pacjentów w 
Ośrodku są omawicme na spotkaniu z lekarzem prowadzącym, 

21. ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wjrposażenia 
pacjentów w swój własny komputer i dostęp do Skype, 

22. na dzień dzisiejszy liczba zatrudnionych pracowników 
Krajowego Ośrodka jest adekwatna do potrzeb, choć w związku z 
rozbudową Ośrodka planowana liczba personelu będzie wzrastać. 

Łączę wyrazy szacunku 
D Y R E K T O R . 

Krajowego Ośrodka Zapobiegania 
Zachowaniom DysMfcjalnym 

drn. med. Ryszarfl Wardeński 

Gostynin, dn. 30.05.2018r. 
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