
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 80 

data posiedzenia: 19 lutego 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o postępowaniu 

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Bogdan Borusewicz, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela 

Morawska-Stanecka, Marek Plura, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, 

Lidia Staroń,  

 

Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Przewodniczący komisji Aleksander Pociej przypomniał, że Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisja Zdrowia w dniu 19 stycznia br. odbyły wspólne 

posiedzenie poświęcone funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej KOZZD). Przewodnicząca Komisji Zdrowia Beata 

Małecka-Libera zaproponowała wtedy, aby resorty zdrowia i sprawiedliwości przedstawiły 

w ciągu 3 tygodni informację na temat opracowanych dotychczas propozycji i założeń zmian 

ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Senator Robert Mamątow zaproponował 

zaś, by nie czekać na odpowiedź resortów, ale podjąć prace legislacyjne w Senacie nad 

nowelizacją ustawy.  

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej poinformował, że Ministerstwo Zdrowia oraz 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ustosunkowały się do przedstawionej prośby i nie 

przedłożyły w wyznaczonym terminie stosownych rozwiązań. W związku z tym przedstawił 

członkom komisji stanowiska resortów zawarte w odpowiedziach na wystosowane w lutym 

2020 r. pisma. Zwrócił również uwagę, że sytuacja KOZZD w Gostyninie była przedmiotem 

szczególnej troski Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarówno w obecnej 

kadencji, jak i w poprzedniej, kiedy przewodniczył jej senator Robert Mamątow. Podkreślił, że 

z informacji uzyskanych z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że obecnie przyjęcia 

pacjentów do KOZZD zostały wstrzymane, z uwagi na przekroczenie nominalnej i faktycznej 



 

 

liczby osób w nim przebywających, a także narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa 

pacjentów i personelu. Poinformował również, że część osób przebywających w ośrodku 

z dniem 1 lutego 2021 r. rozpoczęła kolejny protest głodowy. Zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia został on zawieszony przez pacjentów z dniem 

9 lutego 2021 r. 

Nad podjęciem inicjatywy legislacyjnej przeprowadzono dyskusję. 

Senator Robert Mamątow przypomniał, że postulował podjęcie prac legislacyjnych już na 

wspólnym posiedzeniu komisji. Zaproponował również, żeby przeprowadzić dłuższą debatę 

nad założeniami tego projektu wraz z przedstawicielami obu resortów.  

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej zadeklarował, że po raz kolejny wystąpi 

z monitami do obu ministerstw. 

Senator Bogdan Borusewicz zaproponował również, żeby w zaistniałej sytuacji zwrócić się do 

prezesa Rady Ministrów w celu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między resortami 

w tym zakresie. 

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej złożył wniosek zmierzający do zobowiązania Biura 

Legislacyjnego do przygotowania stosownego projektu ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja zobowiązała Biuro Legislacyjne do przygotowania inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej zmiany ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. 
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