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Szanowny Panie Ministrze,

aktualna sytuacja epidemiologiczna rzutuje na funkcjonowanie Krajowego Ośrodka 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej KOZZD lub Ośrodek), 

podobnie jak na inne miejsca pozbawienia wolności. Do Biura RPO docierają informacje o 

zarażonych pacjentach i kwarantannie personelu Ośrodka. Dynamizm  tej sytuacji wymaga 

podejmowania przez resort zdrowia decyzji, które odpowiadają na zmieniającą się 

rzeczywistość. Istotnym jest fakt, że pacjenci KOZZD to osoby, które wydają się być bardziej 

podatne na wystąpienie cięższych objawów choroby w przypadku zakażenia. Mają oni za 

sobą wiele lat pobytu w zakładzie karnym, co niewątpliwie mogło wpłynąć na obniżenie 

odporności organizmu. Decydują o tym takie czynniki jak podwyższony poziom stresu, 

jakiemu podlegają skazani, podejmowanie przez nich zachowań ryzykownych, zmniejszona 

aktywność fizyczna czy dieta, która nie wzmacnia układu immunologicznego. Należy 

również wskazać, iż niektórzy pacjenci znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, np. 

osoby starsze i z przewlekłymi chorobami. Ponadto, trudne warunki bytowe, ogromne 

zagęszczenie KOZZD (90 pacjentów), brak możliwości otwarcia okien w wieloosobowych 

pokojach pacjentów i w przestrzeniach wspólnych, zapewne nie sprzyjają powstrzymaniu 

rozprzestrzeniania się koronawirusa pomiędzy pacjentami i personelem Ośrodka. Co więcej, 

wygaszenie takiego ogniska zakażenia może okazać się bardzo trudne i wiąże się z 
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bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, zarówno osób umieszczonych, jak i pracujących 

w Ośrodku.

Z powyższych powodów zainteresowanie się przez resort zdrowia aktualną sytuacją w 

KOZZD, jest w tym momencie kluczowe. 

Zwracam się więc z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o przedstawienie Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich informacji o bieżącej sytuacji Ośrodka, a w szczególności odpowiedź 

na następujące pytania:

- Jaka jest obecnie liczba pacjentów KOZZD, u których testy wykazały zakażenie 

koronawirusem?

- Jakie przyjęto zasady odbywania przez zarażonych pacjentów izolacji, w sytuacji 

bardzo trudnych warunków lokalowych Ośrodka?

- Czy stwierdzono zakażenie koronawirusem u pracowników KOZZD, a jeśli nie, to 

ilu z nich przebywa obecnie na kwarantannie w związku z ogólnie przyjętymi zasadami?

- Czy Ministerstwo Zdrowia ustaliło zasady postępowania w przypadku, gdy stan 

zdrowia pacjenta KOZZD, z powodu zakażenia Covid-19 będzie wymagał hospitalizacji, w 

tym podłączenia do respiratora? Czy będzie to szpital powszechnej służby zdrowia czy szpital 

przywięzienny, a jeśli ten ostatni, to czy kwestia ta została uzgodniona z organami Służby 

Więziennej? 

- Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała w ostatnim czasie jakiekolwiek nowe 

zalecenia odnoszące się do zasad postępowania w obrębie KOZZD?

- Czy personel Ośrodka na bieżąco monitoruje atmosferę panującą wśród pacjentów i 

jak ją ocenia z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w KOZZD ? 

Bardzo proszę o potraktowanie tej sprawy jako pilnej.

Z poważaniem

Hanna Machińska
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