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Opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł 

Rychlik) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 lipca 1992 roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2019 
r. poz. l 028, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zakłada zmianę ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób1• Zmiana zakłada 
dodanie ustępu 3 w art. 6 oraz artykułów 6a i 6b w tej ustawie. Zmiana ma 
umożliwić wykonywanie zadań służby ochrony przez funkcjonariuszy Służby 
Więziennej w przypadku użyczenia przez jednostkę organizacyjną Służby 

Więziennej na rzecz Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 
nieruchomości zabudowanej. Proponowana regulacja ma też umożliwić 

finansowanie zadań służby ochrony. 
Zmiana ma na celu zapewnienie przyjęć osób stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób do Krajowego Ośrodka 
Zapobiegania Zachowaniom nyssocjalnym w Gostyninie, do czasu zakończenia 
rozbudowy jego infrastruktury. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia. 
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2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w projekcie 

ustawy. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Kwestie, o których mowa w projekcie ustawy, nie są przedmiotem 
regulacji prawa UE. 

4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 
osób (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Rychlik) jest projektem 

ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 
w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Projekt ustawy zakłada zmianę ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób1

• Zmiana zakłada 
dodanie ustępu 3 w art. 6 oraz artykułów 6a i 6b w tej ustawie. Zmiana ma 
umożliwić wykonywanie zadań służby ochrony przez funkcjonariuszy Służby 
Więziennej w przypadku użyczenia przez jednostkę organizacyjną Służby 

Więziennej na rzecz Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 
nieruchomości zabudowanej. Proponowana regulacja ma też umożliwić 
finansowanie zadań służby ochrony. 

Zmiana ma na celu zapewnienie przyjęć osób stwarzających zagrożenie 
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób do Krajowego Ośrodka 
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, do czasu zakończenia 
rozbudowy jego infrastruktury. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie 
prawa Unii Europejskiej. 

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1346 oraz poz. 2400. 
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Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób nie jest projektem ustawy wykonującej 
prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 
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