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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 5 maja 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 

lub wolności seksualnej innych osób 

(druk nr 374) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa nowelizuje przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (dalej zwanej „ustawą o postępowaniu wobec 

osób z zaburzeniami psychicznymi”). 

Jej celem jest zapewnienie przyjęć kolejnych osób do Krajowego Ośrodku Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym, zapewnienie kadr służbie ochrony poprzez ponowne 

oddelegowanie do pracy w Ośrodku funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zapewnienie 

dofinansowania Ośrodka na lata 2022–2026. 

Pilna potrzeba nowelizacji przedmiotowej ustawy zgłaszana jest od kilku lat przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwracał uwagę na: 

– brak umocowania w akcie prawnym w randze ustawy uregulowań określających prawa 

i obowiązki osób umieszczonych Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym w Gostyninie zwanego dalej „Ośrodkiem”, 

– brak realizacji wyroku TK o sygn. K 6/14 z dnia 23 listopada 2016 r. Podjęta w tej 

sprawie inicjatywa Senatu poprzedniej, IX kadencji (druk 775) została uchwalona 

i przesłana do Sejmu w dniu 2 lipca 2018 r. Prace nad inicjatywą nie zostały podjęte 

przez Sejm, 
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– osadzenie niektórych osób praktycznie bez podstawy prawnej po utracie prawomocności 

orzeczenia po wyroku kasacyjnym Sądu Najwyższego, uchylającym zaskarżony wyrok 

sądu odwoławczego, 

– stosowanie przez sądy cywilne środków tymczasowych – zabezpieczenia cywilnego 

w postaci umieszczenia w Ośrodku na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy w zw. z art. 730 § 1 

w zw. z art. 755 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, pomimo tego, że Sąd Najwyższy 

w uchwale z dnia 30 stycznia 2019 r. (sygn. Akt III CZP 75/18) stwierdził, 

że wprawdzie przepisy te mają zastosowanie do zabezpieczenia w stosunku 

do umieszczonych w Ośrodku ale niedopuszczalne jest udzielenie takiego 

zabezpieczenia w postaci umieszczenia danej osoby w Ośrodku (czyli praktycznie 

pozbawienie jej wolności), 

– pobyt w Ośrodku osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, 

– brak możliwości opuszczania Ośrodka (przepustka) w związku ze zdarzeniami 

losowymi (np. śmierć członka najbliższej rodziny), 

– ograniczenia dotyczące życia codziennego w Ośrodku (w zakresie opisanym wyżej) 

wynikające jedynie z Wewnętrznego Regulaminu, 

– rejestrowanie obrazu i dźwięku w trakcie pobytu w Ośrodku oraz monitorowania 

dźwięku w trakcie spotkań z pełnomocnikiem osoby umieszczonej w Ośrodku albo 

w trakcie spowiedzi – bez podstawy prawnej, 

– kolizji w zakresie kolejności wykonania orzeczeń: sądu cywilnego o umieszczeniu 

w Ośrodku i sądu karnego o skazaniu na karę pozbawienia wolności. 

Niniejsza ustawa nie rozwiązuje żadnego z wyżej wymienionych problemów. 

Jej przepisy mają na celu podjęcie niezwłocznych, doraźnych działań zmierzających 

do zaradzenia trudnej sytuacji Ośrodka, związanej z jego znacznym przeludnieniem. 

U podstaw uchwalenia ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi leżało założenie, że Ośrodek jest tworzony dla 10, maksymalnie 12 osób. 

Aktualnie w Ośrodku przebywa 93 osoby. Sale w założeniu jednoosobowe zajmowane są 

przez kilka osób, co prowadzi do zagęszczenia przekraczającego dopuszczalne normy 

przewidziane dla zakładów karnych (minimum 4 m
2
 na osobę). Przestrzeń przewidzianą dla 

jednej osoby, zajmuje od 4–10 osób. 

Przyjęta przez Sejm ustawa stanowi, że jeżeli jednostka organizacyjna Służby 

Więziennej użyczy na czas określony Ośrodkowi nieruchomość zabudowaną w celu 

umożliwienia przyjęcia większej liczby osób stwarzających zagrożenie, to Dyrektor 
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Generalny Służby Więziennej na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia może 

delegować do Ośrodka funkcjonariuszy Służby Więziennej, do wykonywania zadań służby 

ochrony. 

Ustawa zmienia art. 56 ust. 2 ustawy, w którym podnosi ilość środków przeznaczonych 

na utrzymanie Ośrodka w latach 2022–2026 w następujący sposób: 

– w pkt 7 przewidzianą na 2022 rok kwotę 20 mln zł podnosi do 94 925 630 zł, 

– w pkt 8 przewidzianą na 2023 rok kwotę 20 mln zł podnosi do 100 668 250 zł, 

– w pkt 9 przewidzianą na 2024 rok kwotę 20 mln zł podnosi do 129 700 000 zł, 

– w pkt 10 przewidzianą na 2025 rok kwotę 20 mln zł podnosi do 136 510 000 zł, 

– w pkt 11 przewidzianą na 2026 rok kwotę 20 mln zł podnosi do 139 602 500 zł. 

O wskazanych wzrostach zaplanowanych maksymalnych limitach wydatków budżetu 

państwa decyduje rosnąca liczba osób umieszczonych w Ośrodku. Każda kolejna 

umieszczana osoba generować będzie kolejne wzrosty tych kwot. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

pochodziła z przedłożenia poselskiego (druk sejmowy nr 1071). 

Projekt został wniesiony w dniu 9 kwietnia 2021 r. Pierwsze czytanie projektu miało 

miejsce na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 13 kwietnia 

2021 r. W tym samym dniu Komisja przedstawiła sprawozdanie wraz z jednym wnioskiem 

mniejszości. Wniosek ten  zmierzał do wskazania, że niedopuszczalne jest udzielanie 

zabezpieczenia poprzez umieszczenie w Ośrodku (szerzej w niniejszej opinii w tiret 

czwartym w rozdziale I Cel i przedmiot ustawy). 

W dniu 14 kwietnia 2021 r., w drugim czytaniu zgłoszono wniosek o odrzucenie 

projektu, nie zgłoszono poprawek. Projekt nie został skierowany do Komisji. 

Sejm w trzecim czytaniu, w dniu 15 kwietnia 2021 r. odrzucił wniosek o odrzucenie 

projektu ustawy oraz wniosek mniejszości. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 251 posłów, przy 50 głosach przeciw i 149 głosach 

wstrzymujących się. 
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III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) w dodawanym art. 6a ustawa uzależnia możliwość delegowania funkcjonariuszy 

Służby Więziennej do Ośrodka od przekazania Ośrodkowi w użyczenie na czas określony 

nieruchomości zabudowanej przez jednostkę organizacyjną Służby Więziennej. 

Wskazany w ust. 1 osiemnastomiesięczny okres delegowania uzależnia się od dnia 

przekazania nieruchomości w użyczenie. Tymczasem ustawa nie precyzuje stron umowy, 

zasad, trybu ani terminu przekazania nieruchomości Ośrodkowi, wobec czego nie jest 

możliwe określenie czy termin ten już rozpoczął się czy dopiero rozpocznie w przyszłości. 

Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia oceny prawidłowości dodawanych przepisów. 

Należy bowiem zauważyć, że ich zwracającą uwagę cechą jest epizodyczność. 

W § 29b zasad techniki prawodawczej wskazuje się, że  

„w przepisach epizodycznych okres obowiązywania regulacji określa się 

w szczególności przez: 

1) wymienienie roku kalendarzowego albo lat kalendarzowych; 

2) oznaczenie początku i końca obowiązywania regulacji, wyrażone dniami oznaczonymi 

kalendarzowo; 

3) wskazanie liczby dni, tygodni, miesięcy albo lat, które upływają od dnia wejścia 

w życie ustawy albo jej poszczególnych przepisów. 

2. W przepisach epizodycznych początku i końca obowiązywania regulacji nie uzależnia 

się od wystąpienia zdarzenia przyszłego, chyba że jest to konieczne ze względu na zakres 

regulacji ustawy albo jej poszczególnych przepisów, a termin wystąpienia zdarzenia 

przyszłego można ustalić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do 

wiadomości publicznej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, ustawa powinna określać formę urzędowego 

podania do wiadomości publicznej terminu wystąpienia zdarzenia przyszłego oraz organ 

właściwy do dokonania tej czynności. 

Omawiany w niniejszej opinii przepis określa 18-miesięczny termin delegowania 

funkcjonariuszy, ale nie określa w sposób wyraźny początku biegu tego 18-miesięcznego 

okresu delegowania. Przepis jest tak sformułowany, że nie spełnia wymogów określonych 

w przytoczonych wyżej przepisach Zasad techniki prawodawczej. 
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Analogiczny do dodawanego art. 6a przepis art. 55 ust. 1 nowelizowanej ustawy 

zezwalał na to by Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Ministra 

Sprawiedliwości, delegował do wykonywania zadań służby ochrony funkcjonariuszy Służby 

Więziennej – do czasu powołania służby ochrony, jednakże przez okres nie dłuższy niż 

18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Przepis art. 55 był prawidłowo sformułowanym przepisem epizodycznym oraz został 

umiejscowiony w ustawie zgodnie z prawidłami sztuki tworzenia prawa wyrażonymi w § 15 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”. 

Przepis epizodyczny powinien być wpisany do tekstu ustawy po przepisach merytorycznych, 

i jeżeli są, to także po przepisach zmieniających, a przed przepisami przejściowymi, 

dostosowującymi albo końcowymi. 

Przepis art. 6a powinien zatem znaleźć się w końcowej części ustawy nowelizowanej 

i oznaczony jako art. 55a. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 2: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „po art. 55 dodaje się art. 55a 

w brzmieniu:”, 

b) art. 6a oznacza się jako art. 55a; 

2) ustawa powinna określać strony umowy użyczenia nieruchomości oraz termin jej 

zawarcia, ewentualnie sposób podania tego terminu do wiadomości publicznej. 

 

2) ustawa stanowi, że Dyrektor Generalny SW na wniosek ministra właściwego do spraw 

zdrowia może delegować do Ośrodka funkcjonariuszy SW. 

Analogiczny przepis art. 55 ust. 1 stanowi, że „Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na 

wniosek Ministra Sprawiedliwości, deleguje funkcjonariuszy Służby Więziennej” 

do wykonywania zadań służby ochrony. 

W obecnie uchwalonej ustawie stanowisko ministra do spraw zdrowia wyrażone we wniosku 

w przedmiocie delegowania nie jest dla Dyrektora Generalnego SW wiążące, w odróżnieniu 

od wniosku Ministra Sprawiedliwości, który nie stanowił przedmiotu „uznania” przez 

Dyrektora SW. Przepis art. 6a ust. 1 w swoisty sposób kształtuje sytuację prawną obu 

podmiotów tj. Dyrektora Generalnego SW i ministra do spraw zdrowia.  
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Nie jest ona równoważna, co więcej decyzyjna i dominująca jest pozycja Dyrektora SW, 

który samodzielnie kreuje swoje stanowisko wobec wniosku ministra zdrowia. Tymczasem 

„Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest organem podległym Ministrowi 

Sprawiedliwości i zgodnie z przepisami ustawy o Służbie Więziennej, nie posiada przymiotu 

bycia centralnym organem administracji rządowej, a jego władztwo w związku z tym podlega 

daleko idącym zasadniczym ograniczeniom” (M. Zień Komentarz do art. 10 ustawy o Służbie 

Więziennej, uwaga nr 3). 

Minister właściwy do spraw zdrowia jest członkiem Rady Ministrów. Na mocy ustawy 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi jest podmiotem tworzącym 

Ośrodek, który jest podległą mu jednostką budżetową, której Kierownika powołuje 

i odwołuje. Z racji pełnienia tych ustawowych obowiązków najlepiej orientuje się w ocenie 

potrzeb Ośrodka. Ocena dokonana przez Ministra w wyrażona we wniosku nie powinna 

podlegać ocenie Dyrektora Generalnego SW – analogicznie jak w przypadku określonym 

w art. 55 ust. 1, gdzie wniosek Ministra Sprawiedliwości takiej ocenie nie podlegał. 

Ze względu na powyższe w art. 1 w pkt 2, w art. 6a w ust. 1 wyrazy „może delegować” 

należy zastąpić wyrazem „deleguje”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


