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Pani

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika 

Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Minister,

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 grudnia 2020 r., znak: IX.517.2468.2018.KK, w sprawie 

sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, 

zwanym dalej „Ośrodkiem” i stanu przestrzegania praw przebywających w nim osób, 

uprzejmie przedstawiam poniższe informacje w sprawie.

Na wstępie uprzejmie zauważam, że pobyt osób umieszczonych w Ośrodku podlega 

szczególnym zasadom, różniącym się od obowiązujących w innych podmiotach 

leczniczych, z uwagi na prowadzenie w nim leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, 

które mają taki charakter lub takie nasilenie, że zachodzi co najmniej wysokie 

prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą 

jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej. Co ważne, celem 

prowadzonych przez Ośrodek działań jest poprawa stanu zdrowia i zachowania 

umieszczonych w nim osób, w stopniu umożliwiającym ich funkcjonowanie 

w społeczeństwie.

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie działania zakłócające realizację zadań prowadzonych 

w Ośrodku, są szczegółowo poddawane przez Ministerstwo Zdrowia analizie, by nie 

przynosiły negatywnego efektu w zakresie realizowanego przez Ośrodek programu, 
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ukierunkowanego na zapewnienie pacjentom kompleksowej terapii oraz stworzenie 

im bezpiecznej przestrzeni do pracy nad zdiagnozowanym zaburzeniem.

Liczba osób umieszczonych w Ośrodku może powodować zagęszczenie i mniejszą 

swobodę i przestrzeń do funkcjonowania. Dlatego też od dłuższego czasu Ministerstwo 

Zdrowia wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi prace legislacyjne, które 

doprowadzą do kompleksowych zmian i będą uwzględniać aktualne możliwości realizacji 

przez Ośrodek ustawowych zadań i obejmować regulacje dotyczące doprecyzowania 

spraw w zakresie m.in. zasad przeprowadzania kontroli prewencyjnej miejsca pobytu 

osoby nią objętej, obecności osoby niewykonującej zawodu medycznego przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych; określenia okoliczności udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy poza Ośrodkiem osobie w nim umieszczonej oraz zasad udzielania takiego 

zezwolenia.

Ponadto we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowana została 

nowelizacja ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenia życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób1, której przedmiotem jest m.in. zmiana maksymalnych limitów 

wydatków budżetu państwa. Podkreślenia wymaga, iż z uwagi na charakter problemów 

ujawnionych w trakcie istnienia Ośrodka, podejmowane przez Ministra Zdrowia 

wymagają wprowadzania odpowiednich rozwiązań prawnych. 

Niemniej jednak, mając na uwadze trudną sytuację w Ośrodku i wyrażając troskę o los 

osób umieszczonych, Ministerstwo Zdrowia podejmuje możliwe do zrealizowania 

działania, mające na celu zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania Ośrodka.

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1346, z późn zm.
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