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Wielce Szanowny Panie Ministrze

Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy -
Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
Nr 163, poz. 1363) wprowadzono w życie przepisy, które znacznie rozszerzają
zakres postępowania z różnymi kategoriami sprawców przestępstw o charakterze
seksualnym.

W znowelizowanych art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu karnego oraz art. 96 §
1 i art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego zobowiązują one organy wymiaru
sprawiedliwości oraz placówki opieki zdrowotnej do podejmowania wobec
sprawców przestępstw o charakterze seksualnym odpowiednich przedsięwzięć
prawno-karnych, organizacyjnych i leczniczo-terapeutycznych.

Jak mi jednak wiadomo, te nowe rozwiązania ustawowe, tak istotne z punktu
widzenia interesu społecznego, nie znalazły dotychczas właściwego zastosowania w
praktyce.

Już po wejściu w życie cytowanej ustawy, w skierowanym do Rzecznika
Praw Obywatelskich piśmie z dnia 31 października 2005 r. Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwości stwierdził, że źródłem poważnych trudności w
tworzeniu profesjonalnych programów postępowania ze skazanymi o zaburzonych
preferencjach seksualnych jest brak koncepcji oddziaływań terapeutyczno-
leczniczych wypracowanej w specjalistycznych instytucjach podległych Ministrowi
Zdrowia. Przyznał również, że zakłady karne nie mogą być jedynymi placówkami
zobligowanymi do prowadzenia tego typu oddziaływań.

Wprawdzie w dniu 11 lipca 2006 r. w Ministerstwie Zdrowia powstał
międzyresortowy zespół, którego zadaniem jest opracowanie nowej strategii leczenia



osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, to jednak jego prace są jeszcze mało
zaawansowane.

Wskazane powyżej problemy wymiaru sprawiedliwości oraz publicznej służby
zdrowia rodzą obawę, czy w oparciu o dyspozycje ustawowe powstanie i będzie
realizowany w Polsce program kompleksowego postępowania ze sprawcami
przestępstw o charakterze seksualnym. Dlatego zwracam się do Pana Ministra z
prośbą o określenie, jakie zostały podjęte (i kiedy będą zakończone) działania w
resorcie sprawiedliwości i w Służbie Więziennej zmierzające do wdrożenia w życie
przepisów cytowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. w zakresie dotyczącym
sposobów postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym, o
których mowa w znowelizowanych przez tę ustawę art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu
karnego oraz art. 96 § 1 i art. 117 Kodeks karnego wykonawczego, a także jaka
liczba spraw została dotychczas skierowana do wykonania na podstawie każdego z
powołanych przepisów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z pismem o podobnej treści zwróciłem
się do Ministra Zdrowia.

Łączę wyrazy szacunku
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