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Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2018 r. znak: IX.517.2568.2018.ED, dotyczące
ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych
osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z późn. zm.), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych
wyjaśnień.
Na wstępie dziękuję za nadesłaną korespondencję, w tym notatkę z funkcjonowania
miejsca dla osób uznanych za niebezpieczne dla społeczeństwa w Rosdorf,
w Niemczech, analogicznego do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom
Dyssocjalnym, zwanego dalej „Ośrodkiem".
Jednocześnie Minister Zdrowia na bieżąco analizuje działalność Ośrodka i rozważa
ewentualne zmiany zarówno legislacyjne, jak i dotyczące je&o funkcjonowania, mające
na celu prawidłowa realizację jego zadań.
Niezależnie

od

powyższego

w

świetle

przeprowadzającego

postępowania

wyjaśniającego odnośnie niewłaściwego traktowania, w tym naruszania prawa do
Doszanowania

intymności,

prywatności

i godności

osobistych

wobec

osób

umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
w Gostyninie, nie mogę podzielić przedstawianego zarzutu. Personel Ośrodka
podejmuje wobec osób umieszczonych w Ośrodku działania wyłącznie w sytuacjach
wzrostu zagrożenia niebezpiecznymi zachowaniami ze strony osoby umieszczonej
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w Ośrodku, zakłócenia prowadzonego postępowania terapeutycznego, ochrony mienia,
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Ośrodka, a także zapewnienia aby
osoby w nim umieszczone nie opuściły Ośrodka i nie oddaliły się samowolnie. Naieży
jednak mieć na uwadze, Ze działania takie są podejmowane w zakresie i w sposób
określony w obowiązujących

przepisach

prawa

regulujących zasady udzielania

świadczeń opieki zdrowotnej, funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz prawa
pacjenta z uwzględnieniem odrębności wynikających z regulacji szczególnych, jakie
zostały uchwalone w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności
seksualnej innych osób. Natomiast szczegółowo, w odniesieniu do zadań i obowiązków
Ośrodka wynikających z wyżej wymienionej ustawy, sprawy dotyczące sposobu
i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacji
sprawnego

oraz

efektywnego

jego

funkcjonowania

znajdują

i zapewnienia
uregulowanie

w wewnętrznym regulaminie organizacyjno - porządkowym pobytu pacjenta w Ośrodku
oraz w regulaminie odwiedzin pacjentów Ośrodka, wydanych z uwzględnieniem
obowiązującymi w tym zakresie regulacji ustawowych.
Nie należy zapominać, że celem działań prowadzonych przez Ośrodek jest poprawa
stanu zdrowia i zachowania umieszczonych w nim osób, w stopniu umożliwiającym
funkcjonowanie w społeczeństwie, a prowadzony według indywidualnego planu terapii
dla każdego pacjenta proces terapeutyczny ma na celu poprawę jego stanu zdrowia
i zachowania oraz stworzenia bezpiecznej przestrzeni do pracy nad zdiagnozowanymi
zaburzeniami, a nie odizolowania. Wszelkie działania zakłócające realizację powyższych
zadań, są szczegółowo poddawane analizie, by nie przynosiły negatywnego efektu
w zakresie realizowanych przez Ośrodek programów.
W chwili obecnej, liczba osób umieszczonych w Ośrodku powoduje, że zaplanowane
maksymalne limity wydatków budżetu państwa, będące skutkiem finansowym ustawy
z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, należy
zmienić, w celu dostosowania do stanu faktycznego w Ośrodku. Zatem konieczne jest
zwiększenie dofinansowania Ośrodka, z uwagi na skuteczne przeprowadzenie
iwestycji

umożliwiającej

zapewnienie

właściwych

warunków

postęoowania

terapeutycznego wobec osób stwa rzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności
seksualnej innych osób, a także utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa,
zarówno osobom w nim umieszczonym, jak i personelowi Ośrodka.
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W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia między innymi wystąpiło o ujęcie
w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2019, przepisu dotyczącego zmiany maksymalnego limitu wydatków
Ośrodka na rok 2019. W dniu 12 grudnia 2018 r. ustawa została podpisana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Mając na uwadze propozycję dotyczącą powołania zespołu międzyresortowego,
mającego na celu wypracowanie ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie ustawy
z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
Ministerstwo Zdrowia prowadzi efektywną współpracę z Departamentem Legislacyjnym
Prawa Karnego, Ministerstwa Sprawiedliwości.
Reasumując, nie ulega wątpliwości, ze wszelkie działania zakłócające realizację zadań
prowadzonych w Ośrodku, są szczegółowo poddawane analizie, by nie przynosiły
negatywnego

efektu

w

zakresie

realizowanego

przez

Ośrodek

programu,

ukierunkowanego na zapewnienie pacjentom kompleksowej terapii oraz stworzenie im
bezpiecznej przestrzeni do pracy nad zdiagnozowanym zaburzeniem.
Z poważaniem,
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