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Opinia do ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

(druk nr 475) 

I. Cel i przedmiot ustawy 





II. Przebieg prac legislacyjnych 



1) art. 1 – zmiana polegała na usunięciu w pkt 1 sformułowania nawiązującego do czynu 

popełnionego przez osobę osadzoną oraz na usunięciu części zdania wstępnego; 

2) w art. 1 w pkt 3 i in. – usunięcia zagrożenia popełnienia przestępstwa przeciwko 

obyczajności jako decydującego o uznaniu za osobę stwarzającą zagrożenie;  

6) w art. 39 ust. 7 – w którym usunięto obowiązek określania w akcie wykonawczym wzoru 

dokumentów. 

1) wskazania wysokości kary orzeczonej w wyroku, który stał się podstawą pozbawiania 

wolności,  

2) dodania w art. 1 pkt 4, który zawęzi grupę osób wobec których można stwierdzić, że 

stwarzają zagrożenie, do tych osób wobec których zamieniono orzeczoną karę śmierci na 

karę 25 lat pozbawienia wolności oraz  

3) zmiany nazwy Ośrodka. 



III czytanie projektu ustawy miało miejsce na tym samym 52 posiedzeniu Sejmu. Sejm 

uchwalił ustawę i przyjął grupę poprawek, których celem była zmiana nazwy Ośrodka.  

 

III. Uwagi ogólne 



 

IV. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 6 ustawy w ust. 2 określone zostały zadania służby ochrony. W zawartym 

w przepisie katalogu nie uwzględniono zadań jakie będą realizować pracownicy służby 

ochrony konwojując osobę stwarzającą zagrożenie poza terenem ośrodka.  

Propozycja poprawki: 

 

2) w art. 34 w ust. 3 proponuje się zmianę redakcyjną, ujednolicającą terminologię ustawy, 

polegającą na zastąpieniu słowa „zapobiegnięcia” słowem „zapobieżenia” zastosowanym 

w art. 35 ust. 2 pkt 2. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 34 w ust. 3 wyraz „zapobiegnięcia” zastępuje się wyrazem „zapobieżenia”; 

 

3) w art. 36 zawarte jest wyliczenie rodzajów przymusu bezpośredniego, jaki może być 

zastosowany w Ośrodku. W ust. 1 w pkt 1 jest to „przytrzymanie” zaś w pkt 3 

„unieruchomienie”. To na czym polega każdy rodzaj przymusu bezpośredniego 

szczegółowo opisują przepisy zawarte w art. 37.  



 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 36 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) założeniu pasów obezwładniających lub kaftana bezpieczeństwa;”; 

2) w art. 37 w ust. 3 skreśla się zdanie pierwsze; 

3) w art. 40: 

a) w ust. 1 wyrazy „Unieruchomienie jest stosowane” zastępuje się wyrazami „Przymus 

bezpośredni określony w art. 36 ust. 1 pkt 3 jest stosowany”, 

b) w ust. 2 wyraz „unieruchomienie” zastępuje się wyrazami „przymus bezpośredni 

określony w ust. 1”; 

4) w art. 41: 

a) w ust. 1 wyrazy „Unieruchomienie lub izolację” zastępuje się wyrazami „Izolację oraz 

założenie pasów obezwładniających lub kaftana bezpieczeństwa”, 

b) w ust. 2 wyrazy „, może przedłużyć stosowanie unieruchomienia lub izolacji” zastępuje się 

wyrazami „określony w ust. 1, może przedłużyć stosowanie tego przymusu”, 

c) w ust. 3 wyrazy „unieruchomienia lub izolacji” zastępuje się wyrazami „przymusu 

bezpośredniego określonego w ust. 1”; 

5) w art. 42: 

a) w ust. 1 wyrazy „kontroluje stan fizyczny osoby unieruchomionej lub izolowanej nie 

rzadziej niż co 15 minut” zastępuje się wyrazami „nie rzadziej niż co 15 minut kontroluje 

stan fizyczny osoby izolowanej lub osoby, której założono pasy obezwładniające lub 

kaftan bezpieczeństwa”, 

b) w ust. 2: 

– w pkt 1 wyraz „unieruchomienia” zastępuje się wyrazami „stosowania przymusu”, 

– w pkt 2 wyrazy „od unieruchomienia” zastępuje się wyrazami „od pasów lub kaftana 

bezpieczeństwa”, 

c) w ust. 3 wyrazy „unieruchomionej lub izolowanej” zastępuje się wyrazami „, której 

założono pasy obezwładniające lub kaftan bezpieczeństwa, albo osoby izolowanej”; 

 

4) przepisy art. 44 określają obowiązki pracownika ochrony związane z dokumentowaniem 

zdarzenia polegającego na użyciu przymusu bezpośredniego. W sporządzonej notatce 



należy wskazać serię i numer dokumentu tożsamości osoby, wobec której zastosowano 

przymus. Oznacza to, że troską Ośrodka byłoby aktualizowanie i uzyskiwanie dla osób 

umieszczonych w Ośrodku dokumentów tożsamości.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 44 w ust. 2 w pkt 3 w lit. b oraz w pkt 10 w lit. a po wyrazie „tożsamości” 

dodaje się wyrazy „lub numer PESEL”; 

 

5) ostatnia uwaga ma charakter techniczno-legislacyjny i jest propozycją poprawki 

polegającej na przeredagowaniu przepisu art. 20 ust. 2a, który znajduje się w art. 49 

ustawy, zmieniającym przepisy ustawy o Policji. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 49 w pkt 2, w ust. 2a: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „,także bez ich wiedzy i zgody”, 

b) w pkt 1 i 3-5 skreśla się wyraz „osobach”, 

c) w pkt 5 kropkę skreśla się, 

d) po pkt 5 dodaje się część wspólną w brzmieniu: 

„- także bez ich wiedzy i zgody.”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


