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Szanowna Pani Inspektor, 

Rzecznik Praw Obywatelskich w marcu 2020 r. sygnalizował Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu, że w debacie, a przede wszystkim w działaniach dotyczących walki z COVID- 

19, nie można pomijać sytuacji osób pozbawionych wolności. Osobom umieszczonym w 

różnego rodzaju miejscach izolacji należy bowiem zagwarantować ochronę zdrowia w takim 

samym zakresie i jakości jak osobom wolnym. Organy państwa, stojące na straży 

bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, muszą wykazać ponadprzeciętną aktywność, by 

skutecznie walczyć z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem w tych miejscach. 

Zdiagnozowana przez Rzecznika sytuacja w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie pokazuje, że takie działania potrzebne są 

natychmiast.

Aktualnie 22 spośród 24 pacjentów jednego z oddziałów KOZZD jest zarażonych 

koronawirusem. Dwóch pacjentów zostało przetransportowanych do szpitali publicznej 

służby zdrowia, wytypowanych do leczenia chorych na COVID-19. Tam osoby te, uznane 

przecież za niebezpieczne dla społeczeństwa i z tego powodu izolowane w Ośrodku, 

wymagają bezpośredniego nadzoru pracowników ochrony. To niewątpliwie wyjątkowa 

sytuacja, zagrażająca zdrowiu pracowników KOZZD, ale również wpływająca na organizację 

pracy personelu szpitali. 

Warszawa, 29-10-2020 r.

Pani 
Izabela Kucharska
Zastępczyni Głównego 
Inspektora Sanitarnego

ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
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Należy wskazać, iż pacjenci Ośrodka w Gostyninie to osoby, które są bardziej podatne 

na wystąpienie cięższych objawów choroby w przypadku zakażenia. Mają oni za sobą wiele 

lat pobytu w zakładzie karnym, co niewątpliwie wpłynęło na obniżenie odporności 

organizmu. Decydują o tym takie czynniki jak podwyższony poziom stresu, jakiemu 

podlegają skazani, podejmowanie przez nich zachowań ryzykownych, zmniejszona 

aktywność fizyczna czy dieta, która nie wzmacnia układu immunologicznego. Niektórzy 

pacjenci znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, np. osoby starsze i z przewlekłymi 

chorobami. Ponadto, w KOZZD są bardzo trudne warunki bytowe, w tym brak możliwości, 

z uwagi na nieotwieralne okna, wietrzenia wieloosobowych pokoi pacjentów i przestrzeni 

wspólnych. W Ośrodku kończą się zapasy środków ochrony osobistej. Jest też ogromne 

przeludnienie - 90 pacjentów na 60 miejsc, wskazanych w obowiązujących przepisach. Co 

więcej, mimo powstania ognista koronawirusa, Ośrodek otrzymał informację o kolejnych 

dwóch osobach, które mają zostać tam przetransportowane w przyszłym tygodniu. Zarażeni 

są także Dyrektor KOZZD i pracownicy Ośrodka (nie dysponuję dokładną liczbą w tym 

zakresie). To wszystko nie sprzyja powstrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

pomiędzy pacjentami i personelem Ośrodka. 

Mając na uwadze realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i 

pracowników KOZZD, ale także zadania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. 

minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na dobro i zdrowie publiczne 

obywateli, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Inspektor o podjęcie pilnych działań w 

celu udzielenia wymiernej i oczekiwanej pomocy Kierownictwu KOZZD. To wsparcie jest 

niezbędne, by poprawić bieżącą, bardzo trudną sytuację w Ośrodku, ale przede wszystkim by 

zapobiec ewentualnym dramatycznym wydarzeniom, mając na uwadze charakter tego 

miejsca.

Uprzejmie proszę o poinformowanie Rzecznika Praw Obywatelskich o działaniach 

podjętych w przedstawionej sprawie.

Z poważaniem

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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