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Szanowny Panie Prezesie 

Na wstępie chciałabym podziękować za przesłanie postulowanych sprawozdań z 

kontroli przeprowadzonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej: KOZZD lub Ośrodek). Analiza treści wskazanych 

sprawozdań prowadzi do konstatacji, iż większość z nich przybrała formę kontroli 

doraźnych spowodowanych skargami pacjentów KOZZD. W jednym tylko przypadku, 

pomimo iż Ośrodek funkcjonuje od 2014 r., przeprowadzono kontrolę stałą. Przepisy art. 32 

ust. 3 ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzającymi zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 

osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 ze zm.), w związku z art. 43 ust. 4 pkt 1 ustawy z 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze 

zm.)
1
, stanowią tymczasem, że sędzia wykonuje kontrole stałe co najmniej raz w roku.  

Istnieją zatem obawy, iż tak sporadycznie przeprowadzane kontrole nie będą w stanie 

przeciwdziałać nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. O istnieniu tych nieprawidłowości, ich randze i 

                                                           
1
 Do dnia 1 stycznia 2018 r. był to § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11 października 2012 r. w 

sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach 

psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania, Dz. U. z 2012 r. poz. 1147. 
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skali świadczyć mogą rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z wizytacji 

przeprowadzonych w KOZZD przez pracowników Biura RPO w dniach: 7 września 2015 r., 

26 czerwca 2017 r. oraz 5-7 marca 2018 r. (kopie tych sprawozdań uprzejmie przesyłam w 

załączeniu). W tym miejscu z przykrością muszę też stwierdzić, iż zawarte w nich uwagi, 

zasadniczo różnią się od ustaleń i wniosków przedstawionych przez sędziego Sądu 

Rejonowego w Gostyninie w sprawozdaniu z jedynej jak dotychczas kontroli Krajowego 

Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, mającej miejsce w 

dniach 21 i 22 września 2017 r. 

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 958), 

uprzejmie proszę Pana Prezesa o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. 

Zał. Plik. 

 

          

Z poważaniem 


