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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

IX.517.1702.2017.TRo/ED 

Szanowny Panie Ministrze 

Bardzo dziękuję za odpowiedź z dnia 27 lutego 2019 r. (l.dz. ZPM.075.04.2019.ZK). 

Niestety w kontekście wagi zgłaszanych przeze mnie postulatów informacja przedłożona 

przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – pana Zbigniewa Króla – jest dla mnie 

dalece niesatysfakcjonująca. 

W wystąpieniu z dnia 21 stycznia 2019 r. zwracałem się bowiem o podjęcie przez Pana 

Ministra inicjatywy prawodawczej, która konwalidowałaby uchybienia w następujących 

aktach wykonawczych: 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania 

zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2186); 

- obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykazów 

zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego 

określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych 

przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu 

karnego w zakresie działalności stacjonarnej (M.P. z 2018 r. poz. 342). 

Zadałem również pytanie, czy w podległym Panu Ministrowi resorcie rozważano 

koncepcję utworzenia kolejnych Ośrodków, jak ten w Gostyninie, zlokalizowanych jednak 

w innych częściach kraju.  

                           Warszawa, 6/03/2019 

 

Pan 

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 
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Na żadną z powyższych kwestii nie udzielono mi odpowiedzi. Pismo zawiera jedynie 

ogólną wzmiankę o podjęciu przez Ministerstwo Zdrowia współpracy z Ministerstwem 

Sprawiedliwości w celu wprowadzenia kompleksowych zmian w ustawie z dnia 

22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 

z późn. zm.). Dziękuję za tę informację i jednocześnie liczę na przedłożenie mi do 

zaopiniowania opracowanego projektu zmian legislacyjnych, o które upominam się od kilku 

lat. 

Sygnalizowana przeze mnie potrzeba zmian dotyczy jednak nie tylko ustawy, ale 

również aktów wykonawczych, których nowelizacja leży w zakresie wyłącznej kompetencji 

Pana Ministra i nie wymaga długotrwałych konsultacji międzyresortowych. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 

2179), ponownie uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie inicjatywy prawodawczej 

i znowelizowanie wskazanych aktów wykonawczych, które w obecnym kształcie nie 

przystają do realiów funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym. Proszę również o udzielenie mi odpowiedzi w przedmiocie potrzeby podjęcia 

działań w celu zwiększenia liczby miejsc przeznaczonych dla osób izolowanych postpenalnie. 

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Ministra, iż w dniu 28 marca 2019 r. planuję 

osobiście odwiedzić Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 

w Gostyninie i spotkać się zarówno z personelem tego podmiotu leczniczego, jak i jego 

pacjentami. 

 

 

     Z wyrazami szacunku  

     (podpis na oryginale) 


