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W  związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

pracownicy Zespołu K M P  przeprowadzili w dniu 5 lutego 2014 r. wizytację prewencyjną 

Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej: Ośrodek 

lub placówka).

N ie ustosunkowując się jeszcze ze względu na specyfikę KM P do całości regulacji 

informuję, że w dniu wizytacji do przyjęcia osoby stwarzającej zagrożenie przewidziany był 

jeden pokój w oddziale Krajowego Ośrodka Seksuologii Sądowej Regionalnego Ośrodka 

Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, (dalej: ROPS). Z uwagi na fakt, że pomieszczenie to jest 

ulokowane w ROPS, w przypadku skierowania do Ośrodka osoby stwarzającej zagrożenie, wszyscy 

pacjenci zakwaterowani w tym oddziale będą musieli być przeniesieni na inne piętra. Ich warunki 

bytowe wymagają także uwagi.

W  związku z wymaganiami dotyczącymi warunków bytowych, określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, (dalej: rozporządzenie), konieczna jest całkowita 

przebudowa części ROPS przewidzianej do zakwaterowania osób stwarzających zagrożenie. 

Planowane prace obejmą przebudowę pokoi mieszkalnych, w tym wydzielenie nowych węzłów 

sanitarnych, jak również zmiany w bryle zewnętrznej budynku (przesunięcie okien). Ośrodek 

będzie wyposażony także w nowy system zabezpieczeń. Obecnie opracowywany jest dopiero 

projekt budowlany Ośrodka. Do dnia wizytacji wystąpiono jedynie do Komenda Wojewódzkiego 

Straży Pożarnej w Warszawie z wnioskiem o wyłączeniem placówki z zakresu konieczności 

dostosowania drogi ewakuacyjnej do przepisów przeciwpożarowych.
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W  czasie przeprowadzonej wizytacji prace na terenie placówki, związane z realizacją 

wskazanych uprzednio zadań, ograniczały się jedynie do opróżnienia pokoi przeznaczonych na 

placówkę z mebli i innego wyposażenia. Poziom zastanych przygotowań związanych z tak poważną 

inwestycją wzbudza we mnie poważną obawę, że w czasie określonym w art. 54 ustawy z dnia 

7 stycznia 2014 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Ośrodek nie zostanie odpowiednio 

dostosowany.

Moje poważne wątpliwości budzi także problem związany z zapewnieniem 

w Ośrodku wskazanego w rozporządzeniu personelu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 

kierownictwo ROPS, w przypadku skierowania do jednostki osoby stwarzającej zagrożenie, 

personel będzie „pozyskiwany spośród osób zatrudnionych w RO PS” . W mojej ocenie może to się 

przyczynić do pogorszenia poziomu świadczeń zapewnionych pacjentom ROPS.

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Pana Ministra o podjęcie niezwłocznych 

działań w celu zagwarantowania przyszłym pacjentom Krajowego Ośrodka Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym respektowania ich praw, ale również praw dotychczasowych 

pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie i uprzejmie proszę 

o poinformowanie o swoich decyzjach w przedstawionej sprawie.


