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Rosdorf -
Gostynin

Ośrodki izolacji 
prewencyjnej dla 
niebezpiecznych 

funkcjonują w obu 
krajach 6 lat

W Polsce 
funkcjonuje tylko 1 

placówka w 
Gostyninie, w 
Niemczech w 

każdym landzie.

Zupełnie różna 
filozofia 

funkcjonowania 
KOZZD i ośrodków 

dla 
niebezpiecznych w 

Niemczech.

Pełna regulacja 
ustawowa w 

Niemczech i ogrom 
luk prawnych w 
ustawie polskiej.



Zestawienie 2 ośrodków – Rosdorf i Gostynin

Rozwiązania polskie (KOZZD) Rozwiązania niemieckie (Rosdorf)

Podejście zasadnicze:

Nie ma założenia że warunki dla osób prewencyjnie

pozbawionych wolności mają być lepsze albo gorsze niż

odbywających karę pozbawienia wolności.

W praktyce są gorsze

Podejście zasadnicze:

Osoby prewencyjnie pozbawione wolności mają mieć

stworzone warunki lepsze niż odbywający karę

pozbawienia wolności

Warunki w pokojach:

8-10 osobowe

Telefon komórkowy, albo stacjonarny na korytarzu.

Telewizor tylko w świetlicy.

Warunki w pokojach:

1 osobowe

Można urządzić według własnego uznania

Telefon, Telewizor w pokoju



Zestawienie 2 ośrodków – Rosdorf i Gostynin

POLSKA

Nie ma pracy

NIEMCY

Mogą wychodzić do pracy, ale nie muszą

Kamery w pokojach, salach (wszędzie) Brak kamer w pokojach, tylko ciągi komunikacyjne

Formalnie brak kar dyscyplinarnych Istnieją kary dyscyplinarne (art. 99)

Brak (nawet na pogrzeb członka rodziny) Przepustki (wyjścia na zewnątrz – do 10 godzin)

Osadzony decyduje (na spotkanie z rodziną, znajomymi,

zakupy)



Zestawienie 2 ośrodków – Rosdorf i Gostynin

Nadzór prewencyjny Brak nadzoru prewencyjnego (dyskutowane jest to w

ramach wyjść na przepustkę – mimo że pod konwojem

– bo były ucieczki)

Brak takiego sprzętu Komputer do pisania – np. skargi

Brak kieszonkowego Kieszonkowe (280 euro)

Zwolniona 1 osoba +3 inne przypadki 4 wypisanych (mają tak dobrze – że 1 nie chciał wyjść)

Zapewniono że osoba po wyjściu trafiła do DPS

Można zawsze wrócić



Zestawienie 2 ośrodków – Rosdorf i Gostynin

Możliwość poruszania się:

Jedynie w obrębie oddziału

Możliwość poruszania się:

W obrębie oddziału oraz na zewnątrz (każdy ma chip

po to aby sobie otworzyć drzwi, które ma zakodowane,

że może otwierać).

Odrębna placówka Przy zakładzie karnym

Co 6 miesięcy, przy czym od notatki do akt sprawy o

przedłużeniu pobytu nie ma środka zaskarżenia!

Jest weryfikacja na wniosek (art. 32, przy czym zażalenie

na decyzję odmowną nie będzie rozpoznane jeżeli od

poprzedniego orzeczenia w tej mierze nie upłynęło 6

miesięcy)

Weryfikacja co 12 miesięcy (po 10 latach pobytu co 9

miesięcy)

Brak weryfikacji na wniosek



Rosdorf



Gostynin



Gostynin



Rosdorf - warsztaty



Rosdorf – sala do ćwiczeń



Gostynin – sala do ćwiczeń



Rosdorf - świetlica



Gostynin



Rosdorof – pokoje pojedyncze



Gostynin – wieloosobowe pokoje z łóżkami 
piętrowymi



Rosdorf - sanitariaty



Przykład 
toalety w 
jednym z 

oddziałów 
KOZZD – w 

pokoju



Zasadnicza 
różnica to 
treść ustawy

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o 
postępowaniu wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 
lub wolności seksualnej innych osób.

Ustawa kraju związkowego Dolna 
Saksonia o pobycie w izolacji osób 
stanowiących zagrożenie dla 
społeczeństwa z dnia 12 grudnia 2012 r. 
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