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Ministerstwo Zdrowia
Pelnomocnik Ministra Zdrowia
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RiliPO^R/tCZNlKA
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wpt. 2r52a "12" 2 8
Szanowna Pani
dr Hanna Machihska
Zast^pczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarnosci 77
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2020 r. kierowane do mnie jako
Pelnomocnika Ministra Zdrowia do spraw Psychiatrii S^dowej, w peini popieram
przedstawione w nim stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii
szczegotowego uregulowania praw osob przebywaj^cych w zakladach
psychiatrycznych wobec ktorych orzeczono izolacyjny srodek zabezpieczaj^cy.
Kierujqc oddziatem psychiatrii s^dowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia na
CO dzieh spotykam si^ z problemami wynikaj^cymi z braku odpowiednich przepisow,
ktore regulowatyby kwestie zwi^zane z funkcjonowaniem pacjentow w warunkach
izolacji szpitalnej. Na koniecznosc precyzyjnego okreslenia praw i obowi^zkow
pacjentow s^dowych wskazuj^ nie tyiko skargi pacjentow kierowane do Rzecznika
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Praw Obywatelskich, ale rowniez prosby personelu medycznego pracuj^cego z
pacjentami detencyjnymi w oddziatach psychiatrycznych. Brak jasnych i precyzyjnych
przepisow znacznie utrudnia im prac^, naraza na wzajemny konflikt pomi^dzy
personelem a pacjentami, jest powodem skarg, napi^c, a czasem takze zachowah
agresywnych ze strony pacjentow. Brak okreslonych przepisow powoduje
koniecznosc regulowania niektorych kwestii w regulaminach wewn^trznych, a to z
kolei moze bye pretekstem do formutowania zarzutow o bezprawne ograniczanie
praw pacjentow aktem nizszego rz^du, gdyz bez w^tpienia takie ograniczenia mog^
bye zapisane wyt^cznie w ustawie.
To tyiko niektore problemy przedstawione bardzo ogolnie, a ktore wynikaj^ z braku
przepisow reguluj^cych prawa osob przebywaj^cych w oddzialach deteneyjnyeh. W
mojej ocenie - bezwzgl^dnie i jak najszybciej powinien bye znowelizowany kodeks
karny wykonawezy tak, aby przepisy rangi ustawowej okreslaly prawa, ich
ograniczenia i obowi^zki osob, wobec ktorych orzeczono srodek zabezpieezaj^ey.
Ponadto powinien zostac ucliwalony odr^bny akt prawny rangi rozporz^dzenia w
sprawie regulaminu organizacyjno-porz^dkowego wykonywania srodkow
zabezpieczaj^eych, obejmuj^cy przepisy reguluj^ce catosciowo sytuacj^ osob
internowanych, uksztaltowany na wzor np. regulaminu wykonywania kary
pozbawienia wolnosei. Oproez pelnego okreslenia praw 1 obowi^zkow pacjentow,
jasnosci i precyzji, dodatkowym atutem stworzenia takiego rozporz^dzenia bylby fakt
jego powszechnego obowi^zywania, a eo za tym idzie, pozwolitoby to na
ujednolieenle sytuaeji prawnej i faktycznej w roznych osrodkach w Polsce - w
szpitalach o tym samym poziomie zabezpieczenla. Rozne regulaminy wewn^trzne
tworzone przez dyrektorow roznych plaeowek powoduj^, ze nawet sami pacjenci
dostrzegaj^ roznice w „rygorze" pomi^dzy oddzialami o tym samym poziomie
zabezpieczenla, choc powinny bye one tozsame.
Jako Pelnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Psychiatrii S^dowej niejednokrotnie
podnositem juz powyzsze kwestie, ostatni raz w pismie z listopada b.r. kierowanym
do Zast^pey Dyrektora Departamentu Zdrowia Publleznego 1 Rodziny w Ministerstwie
Zdrowia, dotyez^eym propozyejl zmlan przy okazjl projektu nowelizacji art. 204 b
kkw, wskazuj^e na koniecznosc stworzenia odr^bnego aktu prawnego. W

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Telefon:

Klinika Psychiatrii S^dowej

sel<retariat +48 22 458 28 59

+48 600 011 916

ul. Sobieskiego 9

fax:

02-957 Warszawa

e-mail:

+48 22 458 26 64
kps(a)ipin.edu.pl

/f

i^'-e/tP-J^Ja'

A

A

/ \ /
V

~T

\ /
V

—

uzasadnieniu moich postulatow napisatem m. in., ze „(.. ) z uwagi na fakt, iz brak jest
w tresci Regulaminu organizacyjno-porz^dkowego wykonywania srodkow
zabezpieczaj^cych, stanowi^cym zal^cznik do Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z
dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie Komisji Psychiatrycznej do spraw srodkow
zabezpieczaj^cych i wykonywania srodk6w zabezpieczaj^cycli w zaktadach
psychiatrycznych (w brzmieniu z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia
2020 r.) okreslenia szczegolowych zasad i sposobu kontroli osobistej, kontroli
przedmiotow i pomieszczen, zasadnym wydaje si^ zaproponowanie szczegcrfowego
uregulowania wszystkich powyzszych kwestii w drodze odr^bnego Rozporz^dzenia,
ktore jednoczesnie okreslatoby ogd\ zasad organizacyjno-porz^dkowych w zaWadach
psych iatrycznych, w ktorych wykonuje si? srodek zabezpieczaj^cy (na wzor
Rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
regulaminu organizacyjno-porz^dkowego wykonywania kary pozbawienia wolnosci).
Pozwolitoby to w sposob kompleksowy uregulowac w jednym akcie prawnym
wszystkie istotne kwestie dotycz^ce oddzialow psychiatrii s^dowej (...)"•
Jak z powyzszego wynika, podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich
dostrzegam koniecznosc kompleksowego uregulowania praw pacjentow oddziatow
psychiatrii s^dowej. W szczegolnosci uregulowania lub doprecyzowania wymagaj^
nast^pujqce kwestie: kontrola rzeczy i kontrola osobista pacjent6w, kontrola
korespondencji, w tym takze paczek, korzystanie z telefonu i internetu, posiadanie
sprz^tu audiowizualnego, posiadanie przedmiotow niebezpiecznych, spotkania z
osobami odwiedzaj^cymi, spacery i inne sposoby sp^dzania czasu wolnego,
dokonywanie zakupow.
Dostrzegam koniecznosc podj^cia dzialah legislacyjnych, celem zdefiniowania
praw, ograniczeh i obowi^zkow osob wobec ktorych orzeczono srodek
zabezpieczajqcy. Uregulowanie powyzszych kwestii b^dzie potwierdzeniem zasady
praworzqdnosci i ochrony jednostki, a w praktyce utetwi personelowi medycznemu i
pacjentom zmaganie si? z codziennosci^ w warunkach oddziatow psychiatrii
s^dowej, stwarzaj^c jednoczesnie ramy, w ktorych ma odbywac si? proces
terapeutyczny. Tyiko jasne uregulowanie praw i obowi^zkow pacjentow umozliwi
wspotprac? personelu z pacjentami, wzajemny szacunek obu grup, co jest niezb?dne
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do pracy nad wspolnym celem - jakim jest leczenie i rehabilitacja pacjenta, wobec
ktorego orzeczono srodek zabezpieczajqcy w formie pobytu w zaktedzie
psychiatrycznym.

Za^cznik:
1. Kopia pisma BPMZPS 16/2020 do Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego i Rodziny MZ.
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Ministerstwo Zdrowia
Pelnomocnik Ministra Zdrowia
do spraw psychiatrii sqdowej
Warszawa 19.11.2020 r.
BPMZPS 16/2020

Daniusz Poznanski
Zastfbca Dyrektora
Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny
Ministerstwo Zdrowia
ul. MiodowaiS
00-952 W a r s z V a

Siixuou lay
W odpowiedzi na pismo ZPP.6140.76.2020.DJZ z dn. 17.11.2020 r. przedstawiam
propozycj? rozwi^aii legislacyjnych wynikaj^cych z koniecznej zmiany tresci art. 204 b po
projektowanym uchyleniu przepisow art. 116 § 4 , 5 i 6 Kkw.
Art. 204 b K k w w dotychczasowym brzmieniu daje ustawow^ podstaw? do kontrolowania
przedmiotow posiadanych przez sprawcow oraz pomieszczen, w kt6rych oni przebywaj^, w
zakladach psychiatrycznych dysponuj^cych warunkami wzmocnionego i maksymalnego
zabezpieczenia. Przepis ten jest istotny z uwagi na koniecznosc zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa pacjentow i personelu w tych zakladach. Sprawcy kierowani do tego typu
zakladow wymagaj^ leczenia i szczeg61nego nadzoru z uwagi na wysokie prawdopodobienstwo
ponownego popelnienia czynow zagrazaj^cych zdrowiu i ^yciu. Gwarancj^ bezpieczenstwa jak
i poszanowania praw sprawcow przebywaj^cych w zakladach psychiatrycznych dysponuj^cych
warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia musz^ bye jasne odwoiania do
przepis6w ustawy. W zwi^zku z projektowan^ w/w zmiany w tresci Kkw, koniecznym staje si§
nie tylko odwotanie si? do zmienionej tresci Kkw w art. 223, ale tez usuniecie luki prawnej jaka
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istnieje w obecnym brzmieniu art. 204b Kkw, a dotycz^cej braku ustawowej podstawy do
przeprowadzenia kontroli osobistej sprawcy.
W z w i ^ k u z powyzszym przedstawiam nastfpujqcq propozycj? nowego brzmienia art. 204b
Kkw.
Art. 204 b kkw
Wzakladach psychiatrycznych, o ktorych mowa w art. 200 zaklady psychiatryczne § 2 pkt 2 i
3, dopuszcza sif kontrolowanie przedmiotowposiadanych pnez sprawcdw oraz pomieszczen,
w ktorych oni przebywajq, a takze w uzasadnionych przypadkach kontrolq osobistq. Przepisy
art. 223/§1, §4, §6, §7, §13, §14 oraz art 223 g-j stosuje si? odpowiednio.
Szczegolowe zasady kontroli przedmiotdw i pomieszczen oraz kontroli osobistej w zakladach
psychiatrycznych, a ktorych mowa okresli minister wlasciwy ds. zdrowia w drodze
Rozporzqdzenia.

UzasadnieDie
Zapevmienie bezpieczenstwa wewn^trznego w zaWadzie psychiatrycznym realizuj^cym
zadania w zakresie psychiatrycznych srodkow zabezpieczaj^cych musi posiada6 prawn^
podstawy do zapobiegania aktom agresji i autoagresji skutkuj^cych bezposrednim zagrozeniem
zdrowia i iycia. Poza regulacjami dotycz^cymi kontrolowania przedmiotow posiadanych przez
sprawcow oraz pomieszczen, w ktorych oni przebywajq, wprowadzenie regulacji zezwalajqcej
na przeprowadzenie kontroli osobistej osob umieszczonych w tym zakladzie wydaje si? bye w
pelni uzasadnione. Mozliwo^ci takiej nie wykluczyl takze Trybunal Konstytucyjny, o ile
nastqpi to w akcie prawnym o randze ustawowej. Sprawie tej byly rowniei po^wi^cone
wystqpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, zawracajqce uwag? na fakt przeprowadzania
kontroli osobistej sprawcow w zakladach psychiatrycznych realizujqcych srodek
zabezpieczajqcy bez podstawy prawnej. Odwoianie si? w brzmieniu art. 204 b odpowiednio
do art. 223 f-j, pozwoli na sprecyzowanie zasad og61nych kontroli przedmiotow, pomieszczen
i kontroli osobistej, okresli ramy poszanowania praw osoby kontrolowanej, zdefmiuje
przedmioty, ktorych posiadanie jest zabronione i niedozwolone.
Z uwagi na fakt, iz brak jest w tresci Regulaminu organizacyjno-porzqdkowego wykonywania
^rodk6w zabezpieczajqcych, stanowiqcym zalqcznik do Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie Komisji Psychiatrycznej do spraw srodkow
zabezpieczajqcych i wykonywania srodkow zabezpieczajqcych w zakladach psychiatrycznych
(w brzmieniu z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2020 r.), okreslenia
szczegoiowych zasad i sposobu kontroli osobistej, kontroli przedmiotow i pomieszczen,
zasadnym wydaje si? zaproponowanie szczegolowego uregulowania wszystkich powyfczych
kwestii w drodze odr?bnego Rozporzqdzenia, ktore jednocze^nie okreslaioby ogol zasad
organizacyjno-porzqdkowych w zakladach psychiatrycznych, w ktorych wykonuje si? srodek
zabezpieczajqcy (na wzor Rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porzqdkowego wykonywania kary pozbawienia
wolnosci). Pozwoliloby to w sposob kompleksowy na uregulowanie w jednym akcie prawnym
wszystkich istotnych kwestii dotyczqcych realizacji srodka zabezpieczajqcego w zakladach,
psychiatrycznych.

W Rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia winno si? znalezc odwoianie do obowi^uj^cych
regulacji prowadzenia dokumentacji medycznej i w oparciu o nie, konieczno^ci
dokumentowania kontroli przedmiotow, pomieszczen i kontroli osobistej. To uzasadnia
wyi^czenie z tresci proponowanego nowego brzmienia art. 204 b Kkw przepisdw art. 223f §8.

Prof. IPiN dr hab.n.med. Janusz Heitzman
Peinomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii s^dowej
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