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Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do mojego pisma z dnia 27 października 2020 r. pragnę podkreślić, że z 

uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że sytuacja w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym jest na dzień dzisiejszy bardzo zła i wymaga pilnej pomocy ze 

strony Ministerstwa Zdrowia.

Aktualnie 22 spośród 24 pacjentów oddziału IV KOZZD jest zarażonych 

koronawirusem. Dwóch pacjentów oddziału I, u których stwierdzono Covid-19, zostało już 

przetransportowanych do szpitali publicznej służby zdrowia. Pracownicy ochrony, 

zobowiązani do nadzoru tych osób, uznanych przecież za niebezpiecznych dla społeczeństwa, 

nie mogą realizować swoich obowiązków w tym zakresie zgodnie zobowiązującymi 

przepisami. Pozostają w takich przypadkach poza budynkiem szpitala lub otrzymują 

zezwolenie jedynie na obecność pod salą chorych. Zarażeni są także Dyrektor KOZZD i 

pracownicy Ośrodka (nie dysponuję dokładną liczbą w tym zakresie). 

W Ośrodku kończą się zapasy środków ochrony osobistej. Wydaje się, że konieczność 

wsparcia – materialnego lub rzeczowego - ze strony resortu zdrowia w tej kwestii jest 

oczywista. Ustalenie także z kierownictwem KOZZD zasad postępowania w obecnej 

dynamicznej sytuacji, będzie zapewne bardzo ważnym wzmocnieniem dla osób kierujących 

Ośrodkiem.

Warszawa, 29-10-2020 r.

Pan
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
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Ponadto, mimo powstania ognista koronawirusa, Ośrodek otrzymał informację o 

kolejnych dwóch pacjentach, którzy mają zostać tam przetransportowani w przyszłym 

tygodniu. Próby prowadzenia rozmów z sądem kierującym, nie przyniosły oczekiwanego 

rezultatu.

Nie można pozostawić dyrekcji KOZZD, jak również pracowników i pacjentów z 

problemem wystąpienia ogniska koronawirusa bez wsparcia resortu zdrowia. Dynamizm 

sytuacji wymaga jednak działań natychmiastowych, o co zwracam się do Pana Ministra. 

Bardzo również proszę o poinformowanie Rzecznika o podjętych w tym przedmiocie 

działaniach.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że mimo wielokrotnych próśb o spotkanie i 

przedyskutowanie zagadnień zwianych z funkcjonowaniem KOZZD, nie wyraził Pan 

Minister gotowości do takiego spotkania, a obecne próby połączenie telefonicznego z Panem 

nie powiodły się. Dlatego też przesyłam kolejne pismo z tej jakże naglącej sprawie, która 

wymaga aktywności Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
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