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Szanowny Panie Ministrze,

z dniem 20 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie 

ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2021 r. poz. 931). 

Znowelizowane przepisy umożliwiły użyczenie na czas określony przez jednostkę 

organizacyjną Służby Więziennej na rzecz Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej: KOZZD lub Ośrodek) nieruchomości zabudowanej, w 

celu umożliwienia przyjęcia większej liczby osób stwarzających zagrożenie oraz delegowanie 

do Ośrodka funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora KOZZD wynika, iż użyczoną przez Służbę 

Więzienną nieruchomością jest Oddział Zewnętrzny w Czersku podległy Zakładowi 

Karnemu w Koronowie i aktualnie trwają w nim prace dostosowujące ten obiekt do potrzeb 

KOZZD nr 2.  

W związku z tym, iż temat ten jest istotny wobec systematycznie wzrastającej liczby 

pacjentów izolowanych od społeczeństwa w Ośrodku w Gostyninie, bardzo proszę Pana 

Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Na jakim etapie znajdują się obecnie przygotowania do uruchomienia placówki 

w Czersku i jaka będzie jej docelowa pojemność?

2. Od kiedy planowane jest rozpoczęcie pierwszych transportów pacjentów do 

KOZZD nr 2?
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3. Czy Ministerstwo Zdrowia opracowało procedury umieszczania pacjentów 

KOZZD w placówce w Czersku, w tym kryteria doboru osób, które zostaną  w pierwszej 

kolejności przetransportowane do KOZZD nr 2? Jeżeli tak jest, to uprzejmie proszę o ich 

przedstawienie. Jeśli zaś nie zajmowano się tym aspektem, to czy należy sądzić, iż  decyzje 

w tym zakresie są pozostawione Dyrektorowi KOZZD i będą miały charakter wyłącznie 

uznaniowy?

4. Czy po otwarciu placówki w Czersku planuje się powrót do KOZZD  dwóch 

pacjentów umieszczonych w ROPS w Starogardzie Gdańskim?

5. Czy nowy ośrodek zostanie od razu przygotowany do przyjęcia określonej, 

docelowej liczby pacjentów, czy też będzie przygotowywany sukcesywnie, odpowiednio do 

pojawiających się potrzeb?

6. Czy został już skompletowany zespół terapeutyczny pracujący z pacjentami, kto 

będzie wchodził w jego skład oraz czy zasilą go także specjaliści-funkcjonariusze Służby 

Więziennej?

7. Jaki sąd będzie właściwy w przypadku osób pozbawionych wolności w KOZZD 

nr 2 dla spraw opisanych w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu 

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób?

Mając świadomość, że powyższe pytania nie wyczerpują problematyki 

funkcjonowania KOZZD nr 2, uprzejmie proszę Pana Ministra o przesłanie mi jak 

najszerszych informacji w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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