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W związku z pismem z dnia 16.11.2022r. informuję, że: 

ad. 1. Nadzór nad Oddziałem Zamiejscowym w Czersku sprawuje 

Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym wraz z Zastępcą oraz podległymi im kierownikami. 

ad. 2. W dalszym ciągu nie ma zainteresowania ze strony lekarzy 

w kwestii podjęcia pracy w Oddziale Zamiejscowym w Czersku. Oferta 

pracy jest aktualna i cyklicznie ponawiana. 

ad. 3. Pielęgniarka Koordynująca systematycznie przypomina 

podległemu personelowi o zagadnieniach zawartych w Protokole 

stambulskim. 

ad. 4. Do dnia dzisiejszego nie było konieczności stosowania 

formularza mapy ciała, zarówno wobec pacjentów przebywających w 

Gostyninie, jak i w Oddziale Zamiejscowym w Czersku. Zaznaczam 

jednak, że personel Ośrodka jest zapoznany ze stosowaniem protokołu 

stambulskiego. 

ad. 5. Stanowisko KOZZD w kwestii czasowego ograniczenia 

możliwości otrzymywania przez pacjentów paczek nie ulegnie zmianie, 

z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w 

Ośrodku i zapobiegania próbom wprowadzania alkoholu na jego teren, 
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co miało miejsce w przeszłości, a kwestia bezpieczeństwa zarówno 

pacjentów, jak i personelu jest priorytetowa. 

ad. 6. Personel Oddziału Zamiejscowego KOZZD w Czersku, 

podobnie jak w Gostyninie, każdorazowo informuje osoby udzielające 

świadczeń zdrowotnych pacjentom o możliwości zdjęcia kajdanek. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do lekarza udzielającego 

świadczeń. 

ad. 7. Pacjenci mają zapewnione dodatkowe wieszaki ścienne. 

ad. 8. Pacjenci przebywający na parterze Oddziału Zamiejscowego 

w Czersku mają do dyspozycji 2 czajniki, które znajdują się w 

świetlicy. Natomiast pacjenci przebywający na pierwszym piętrze 

budynku mają do dyspozycji również 2 czajniki, które znajdują się w 

pomieszczeniu służącym jako m.in. świetlica. 

ad. 9. Parasol, o którym mowa w zaleceniu 21 znalazł się na 

wyposażeniu Oddziału Zamiejscowego Krajowego Ośrodka 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, lecz wspólnie z pacjentami 

wypracowane zostało lepsze i bardziej zadawalające pacjentów 

rozwiązanie w postaci przymocowanej trwale do jednej ze ścian dużej 

rozwijanej markizy o szerokości czterech metrów. Pragnę także 

wskazać, że teren rekreacyjny, w myśl zalecenia 22 został 

zmodernizowany. Zlikwidowana została metalowa siatka z drutem 

ostrzowym, plac został także dodatkowo doświetlony, aby zapewnić 

możliwość korzystania ze spacerów w porze wieczorowej. 

ad. 10. Prace budowlane przy elewacji zewnętrznej budynku 

terapii zostały zakończone w listopadzie br. i prowadzone  były w taki 

sposób, że nie miały żadnego wpływu na organizację bądź utrudnienie 

spacerów. Budynek terapii po zakończeniu prac budowlanych jest 

obecnie przygotowywany na przyjęcie pacjentów, co odbywa się z 

dbałością o ciągłość i wysoką jakość prowadzonych zajęć 

terapeutycznych. 

ad. 11. Spacer pacjentom KOZZD przysługuje od poniedziałku do 

piątku: 1,5 godziny dziennie na świeżym powietrzu. W zależności od 

oddziału, w którym przebywa pacjent długość spaceru w weekendy 

może wyglądać inaczej. W soboty jest to 1 godzina i 45 minut, 

natomiast w niedziele są to 2 godziny i 15 minut. W święta czas 

spaceru wynosi 2 godziny. Co więcej, dwa razy w tygodniu każdemu z 

oddziałów przysługuje dodatkowy spacer – 50-minutowy i godzinny. 

Ograniczenia w zakresie spacerów wynikają z tego, że czas spędzony 

na świeżym powietrzu należy zagwarantować wszystkim pacjentom i ze 

względów bezpieczeństwa grupy pacjentów nie powinny być zbyt liczne, 

zatem spacery odbywają się kolejno oddziałami, a nadto wymaga to 



pogodzenia z planem terapii i odbywającymi się w jego ramach 

codziennymi zajęciami, porami posiłków, czasem przewidzianym na 

pobyt w salach terapii zajęciowej, czy sali ze sprzętem sportowym.   

 

                          Łączę wyrazy szacunku 
              

                                      Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Ekonomicznych 

 

 

 

 

 

Gostynin, dn. 14.12.2022r. 
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