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IX.517.1702.2017.ED

uprzejmie informuję, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 

sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Krajowym 

Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przez sędziego Sądu Okręgowego w 

Płocku. 

W dokumencie tym widnieje informacja, że świadczenia medyczne udzielane 

pacjentom Ośrodka przez podmioty lecznicze spoza KOZZD nie są refundowane przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Wobec takiej sytuacji koszty leczenia pacjentów w tych 

placówkach ponosi KOZZD. 

Te kwestie budzą zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z 

tym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), uprzejmie proszę Pana Dyrektora o 

przedstawienie następujących danych:

1. Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata, były przyznawane 

Ośrodkowi na leczenie pacjentów, czy określono kwoty na pokrycie kosztów leczenia w 

zewnętrznych podmiotach leczniczych?

2. Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata,  były wydatkowane 

na pokrycie kosztów leczenia pacjentów KOZZD w publicznej służbie zdrowia?

       Warszawa, 

Pan
dr Ryszard Wardeński
Dyrektor Krajowego Ośrodka 
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
ul. Zalesie 1A
09-500 Gostynin
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3. Czy udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach więziennej służby 

zdrowia wiązało się kiedykolwiek z koniecznością uiszczenia przez Ośrodek kosztów tych 

świadczeń, czy też każdorazowo koszt leczenia ponosiła Służba Więzienna?

4. Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji odmowy udzielenia świadczeń 

zdrowotnych pacjentowi KOZZD w publicznej bądź więziennej służbie zdrowia, jeśli tak, 

to proszę o opisanie takiego przypadku?

5. Jaki jest sposób finansowania świadczeń medycznych udzielanych pacjentom 

KOZZD, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne?  Ilu takich pacjentów 

aktualnie przebywa w Ośrodku? Czy koszt leczenia tych pacjentów ponosi Narodowy 

Fundusz Zdrowia? 

Udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania oraz opisanie ewentualnie innych 

trudności, jakie dostrzega Pan Dyrektor w codziennym funkcjonowaniu KOZZD, w 

kontekście zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej umieszczonym w nim pacjentom, 

pozwoli Rzecznikowi Praw Obywatelskich na podjęcie kolejnych działań w duchu 

poszanowania praw człowieka.

Jednocześnie uprzejmie proszę o podanie aktualnych danych statystycznych – na 

dzień udzielania Rzecznikowi odpowiedzi - ilu pacjentów zostało prawomocnie 

umieszczonych w KOZZD, a ilu przebywa na obserwacji psychiatrycznej bądź 

zabezpieczeniu cywilnym.

Ponadto, bardzo proszę o informację, czy osoby skierowane dotychczas na 

obserwację psychiatryczną do KOZZD, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego 

wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, były umieszczane w odrębnych pokojach, 

bez kontaktu z osobami prawomocnie pozbawionymi wolności w Ośrodku oraz ile takich 

obserwacji zostało dotąd przeprowadzonych. 

Analogicznie uprzejmie proszę o przedstawienie sytuacji osób umieszczonych w 

Ośrodku w ramach zabezpieczenia cywilnego. Ile takich osób zostało doprowadzonych do 

KOZZD po dniu 30 stycznia 2019 r., kiedy Sąd Najwyższy podjął uchwałę zgodnie z którą 

zabezpieczenie cywilne nie może polegać na pozbawieniu człowieka  wolności? Czy 

istniała możliwość rozmieszczenia ich w oddzieleniu od pacjentów prawomocnie 
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umieszczonych w KOZZD oraz jakie jeszcze inne problemy dostrzegł Pan Dyrektor w 

związku z tą grupą osób przebywających w Ośrodku?

Rzecznikowi znane są warunki lokalowe kierowanego przez Pana Ośrodka, niemniej 

jednak pytania te nasuwają się wobec trudnej do zaakceptowania sytuacji, w której 

wszystkie osoby - umieszczone prawomocnie w KOZZD, w ramach zabezpieczenia 

cywilnego, jak również skierowane na obserwację, miały ze sobą kontakt i przebywały we 

wspólnych pokojach.

Będę bardzo wdzięczna za szczegółowe odniesienie się do wszystkich powyższych 

kwestii.
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