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Szanowny Panie Ministrze,

bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi1 na moje wystąpienia odnoszące się do 

potrzeby kompleksowej nowelizacji ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu 

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób (dalej ustawa)2. Pozytywnie oceniam informację o 

powołaniu w resorcie sprawiedliwości, z dniem 31 stycznia 2020 r., Zespołu do spraw 

uregulowania możliwości tymczasowego izolowania osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (dalej 

Zespół). 

Do zadań Zespołu, jak wskazano, należy analiza rozwiązań mających na celu 

uregulowanie możliwości tymczasowego izolowania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym (dalej KOZZD) osób, których dotyczy postępowanie 

prowadzone w trybie ustawy przed prawomocnym zakończeniem tego postępowania.

To zagadnienie jest bardzo ważne i powinno zostać samoistnie uregulowane w 

ustawie, z wszelkimi gwarancjami proceduralnymi odnoszącymi się do tymczasowego 

pozbawienia wolności. Pragnę jednak ponownie podkreślić, że ustawa z dnia 22 listopada 

2013 r. wymaga znacznie szerszej nowelizacji, poprzedzonej dyskusją na temat filozofii 

wykonywania izolacji postpenalnej w Polsce. W dotychczasowych wystąpieniach 

1 Pismo z 14 i 26 lutego 2020 r., l. dz. DLPK-I.053.15.2019 i DLPK-I.070.20.2020.
2 Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2203.
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generalnych, kierowanych do Pana Ministra w tym przedmiocie, precyzyjnie wskazywałem 

konkretne luki prawne ustawy oraz te przepisy, które powinny zostać znowelizowane. 

Kompleksowa zmiana ustawy nie może między innymi pominąć uregulowania praw, 

obowiązków oraz podstaw ograniczenia praw pacjentów KOZZD. Stąd – w mojej ocenie - 

w pracach Zespołu byłby pożądany udział przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. 

Tymczasem, jak wskazano w udzielonych mi odpowiedziach, w skład Zespołu wchodzą 

przedstawiciele właściwych komórek Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej 

i Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Pragnę złożyć deklarację, że jestem gotowy przedstawić powołanemu przez Pana 

Ministra Zespołowi, w toku jego prac, niezbędne informacje na temat wyników 

dotychczasowych działań dotyczących stosowania ustawy oraz funkcjonowania Ośrodka w 

Gostyninie oraz podzielić się doświadczeniem z wizyt studyjnych w analogicznych do 

KOZZD ośrodkach w Holandii i Niemczech. Jestem przekonany, że wiedza jaką 

dysponujemy w przedmiotowym zakresie może posłużyć członkom Zespołu w 

wypracowaniu dobrych propozycji zmian legislacyjnych.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie mi 

informacji, czy aktualnie prace Zespołu obejmują wyłącznie kwestię stworzenia wyraźnych 

samodzielnych podstaw prawnych do stosowania zabezpieczenia w ramach ustawy z dnia 

22 listopada 2013 r. czy dotyczą również innych zagadnień, jakie powinny znaleźć się w tej 

ustawie i doprowadzą do kompleksowej jej nowelizacji. Bardzo również proszę o 

odniesienie się do postulatu poszerzenia składu Zespołu o przedstawicieli Ministerstwa 

Zdrowia.

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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