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Porządek posiedzenia: 

 1. Funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 

w Gostyninie – stan obecny, zagrożenia i perspektywy. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: 

Rafał Ambrozik, Bogdan Borusewicz, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela 

Morawska-Stanecka, Marek Plura, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, 

Lidia Staroń,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: 

 Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 

Tomasz Grodzki, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska,  

 
goście, m.in.: 

rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar ze współpracownikami, 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikiem, 

zastępca rzecznika praw pacjenta Grzegorz Błażewicz ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie: 

dyrektor dr n. med. Ryszard Wardeński ze współpracownikami, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

naczelnik Wydziału Prawa Zawodów Prawniczych w Departamencie Legislacyjnym Prawa 

Karnego Sebastian Bończak,  

kierowniczka Pracowni Prawa Karnego Wykonawczego i Polityki Karnej na Wydziale Prawa 

i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim dr hab. Monika Płatek, 

dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, 

kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej, pełnomocnik ministra zdrowia ds. psychiatrii sądowej 

prof. dr hab. n. med. Janusz Haitzman,  



 

 

mecenas Ryszard Kalisz. 

 

 

Ad 1. 
 

 Omawiając kwestię funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym (dalej KOZZD) w Gostyninie, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar 

przypomniał, że ustawa z 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób wprowadziła 

dwa środki ograniczające wolność: bezterminowe pozbawianie wolności w KOZZD 

w Gostyninie osób, które odbyły kary więzienia, ale zostały uznane za stwarzające zagrożenie 

dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, oraz nadzór prewencyjny bez 

umieszczania w ośrodku. Poinformował, że w ciągu swojej kadencji skierował 61 wystąpień 

generalnych w sprawie tej ustawy, wskazując na luki prawne, ale dotychczas żaden 

uprawniony organ nie podjął inicjatywy legislacyjnej, aby kompleksowo znowelizować 

ustawę. Zwrócił uwagę, że w ośrodku w Gostyninie przebywają osoby, które nie powinny tam 

być – chore psychiczne i w tzw. trybie zabezpieczenia cywilnego. Zastępczyni rzecznika praw 

obywatelskich Hanna Machińska wskazała ponadto na potrzebę zmiany przepisów ustawy 

dotyczących nadzoru prewencyjnego, dopuszczenia stosowania tzw. bransoletki elektronicznej 

przy nadzorze prewencyjnym czy uregulowania kwestii leczenia w szpitalu. Zwróciła uwagę, 

że decyzja o przedłużeniu pobytu w KOZZD powinna być postanowieniem sądu, które jest 

zaskarżalne. Poruszyła również kwestie związane z regulaminem organizacyjno-porządkowym 

pobytu pacjenta w KOZZD, procedurą opiniowania przebywających w ośrodku osób czy 

raportem przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w ośrodku. 

Uzupełniając wypowiedź, dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika 

Praw Obywatelskich Ewa Dawidziuk odniosła się do rozwiązań przyjętych w Holandii 

i Niemczech w tym obszarze. 

Zastępca rzecznika praw pacjenta Grzegorz Błażewicz oraz dyrektor Departamentu do spraw 

Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Saj odnieśli się m.in. do 

kwestii zmian legislacyjnych, kierowania do KOZZD w Gostyninie i zwalniania z niego oraz 

krótkotrwałego przebywania poza ośrodkiem. 

Dyrektor KOZZD w Gostyninie dr n. med. Ryszard Wardeński oraz kierownik Oddziału 

Terapeutycznego w KOZZD w Gostyninie dr Grzegorz Korowajczyk odnieśli się do 

wcześniejszych uwag i zastrzeżeń. W swych wypowiedziach uwzględnili aktualną sytuację 

zarówno z perspektywy 91 osób przebywających w ośrodku, jak i z perspektywy 

359 zatrudnionych tam osób. Dyrektor ośrodka zgodził się z opinią, że konieczna jest 

nowelizacja ustawy. Poruszono również kwestie związane z projektowaną rozbudową ośrodka 

i zapewnieniem środków finansowych na ten cel. 

W dyskusji głos zabrali także kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej, pełnomocnik ministra 

zdrowia ds. psychiatrii sądowej prof. dr hab. n. med. Janusz Haitzman, który odniósł się do 

kwestii osób przebywających w ośrodku z perspektywy medycznej, oraz kierowniczka 

Pracowni Prawa Karnego Wykonawczego i Polityki Karnej na Wydziale Prawa i Administracji 

na Uniwersytecie Warszawskim dr hab. Monika Płatek, która wskazała, ze nawet jeśli ustawa 

została uznana za zgodną z konstytucją, to jej stosowanie już zgodne z konstytucją nie jest. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że 

przygotowywany jest projekt ustawy uwzględniający uwagi rzecznika praw obywatelskich. 

Przykład jednego z rezydentów ośrodka zaprezentował mecenas Ryszard Kalisz, który 

podkreślił również, że jako jeden z nielicznych posłów sprzeciwiał się uchwaleniu tej ustawy. 

Ostatnim mówcą był naczelnik Wydziału Prawa Zawodów Prawniczych w Departamencie 

Legislacyjnym Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Bończak, który 

odniósł się do wystąpienia przedstawiciela resortu zdrowia i podkreślił wiodącą rolę tego 

resortu w inicjowaniu procesu legislacyjnego. 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera zaproponowała, aby resorty zdrowia 



 

 

i sprawiedliwości przedstawiły w ciągu 3 tygodni informację na temat opracowanych 

dotychczas propozycji i założeń zmian ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. 

Senator Robert Mamątow zaproponował zaś, by nie czekać na odpowiedź resortów, ale podjąć 

prace legislacyjne w Senacie nad nowelizacją ustawy. 

Komisje poparły propozycję przewodniczącej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery, 

jednocześnie pozytywnie odnosząc się do propozycji senatora Roberta Mamątowa, gdyby 

stosowne rozwiązania legislacyjne nie zostały przedstawione w terminie. 

Opracowano w BPS 

 


