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Pan

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

Odpowiadając na pismo z dnia 13 grudnia 2021 r., znak: IX.517.1397.2021.TRo, 

dotyczące Oddziału Zewnętrznego w Czersku Zakładu Karnego w Koronowie, uprzejmie 

przedstawiam wnioskowane informacje, stanowiące odpowiedź na wniesione pytania.

W odniesieniu do przedmiotu sprawy, informuję że aktualnie trwają prace końcowe 

związane z adaptacją Oddziału Zewnętrznego w Czersku Zakładu Karnego w Koronowie 

i dostosowaniem go do potrzeb Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym, zwanego dalej „Ośrodkiem”. Tym samym przyjęcia pacjentów do ww. 

oddziału możliwe będą po zakończeniu niniejszych prac.

W odniesieniu do kwestii procedur umieszczenia pacjentów Ośrodka w oddziale 

w Czersku, informuję, że w pierwszej kolejności przenoszeni będą pacjenci z Ośrodka, 

którzy nie przejawiają istotnych schorzeń somatycznych i nie stwarzają poważnych 

problemów w zakresie swojego zachowania.

W zakresie pytania o pacjentów z Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej 

w Starogardzie Gdańskim, zostaną oni przeniesieni do oddziału w Czersku.

W kwestii docelowej liczby pacjentów w oddziale w Czersku, pacjenci będą do niego 

przyjmowani sukcesywnie i stosownie do jego możliwości strukturalnych.

Odnośnie zapewnienia zespołu terapeutycznego, obecnie trwa końcowy etap rekrutacji 

personelu, który zatrudniony będzie w oddziale. Wśród nich znajdują się pielęgniarki, 
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psycholodzy, psycholodzy-seksuolodzy, pracownicy resocjalizacji, terapeuci zajęciowi, 

pracownik socjalny. Do czasu pozyskania pełnej obsady pracowników ochrony 

oddelegowani do pełnienia zadań służby ochrony zostaną funkcjonariusze Służby 

Więziennej, po odbytym przez nich szkoleniu w Ośrodku w Gostyninie. W pierwszym 

okresie wdrażania się nowych pracowników w ich obowiązki zawodowe będą oni 

wspierani i nadzorowani przez obecny personel Ośrodka w Gostyninie.

Ponadto, właściwym sądem dla osób, które będą przebywać w oddziale w Czersku 

będzie Sąd Okręgowy w Płocku, gdyż wszyscy pacjenci, którzy trafią do niniejszego 

oddziału będą przeniesieni z Ośrodka macierzystego w Gostyninie, tak więc będą 

znajdować się pod jurysdykcją Sądu Okręgowego w Płocku.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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