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MONIKA PŁATEK 

 

Negatywne skutki iluzji terapii 

Uwagi o stosowaniu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

    
„Dla mnie pan był, jest i będzie przestępcą” 

(Resocjalizatorka zatrudniona w KOZZD do J.R. przebywającego w 

Gostyninie – 3.01.2020 r.). 
 

1. Rozbieżność między deklarowanymi celami ustawy a praktyką. Tekst dotyczy 

praktyk, które towarzyszą implementacji ustawy z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (dalej: u.p.o.z.p lub ustawa)1. Zwraca uwagę na praktyki, które są 

niezgodne z prawem. Analizuje przyczyny, a także ustrojowe skutki lekceważenia przepisów 

regulujących warunki wykonania ustawy. Wskazuje na bezradność praktyk postępowania 

cywilnego w obliczu wyzwania, jakim jest zarządzanie procesem bezterminowego 

pozbawiania ludzi wolności2. Procedura cywilna nie była ani przeznaczona ani nawykła do 

używania przepisów kodeksu postępowania cywilnego do odbierania ludziom wolności. 

Przyznane sądom cywilnym kompetencje prowadzą do nadużyć w efekcie wadliwego 

stosowania przepisów o zabezpieczeniu z kodeksu postępowania cywilnego. Przy okazji jej 
 

1 Dz.U. z 2014 r., poz. 24. 
2 Szerzej zob. M. Niewiadomska-Krawczyk, Ewolucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym, 
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2018, t. 50, s. 39–66; J. Kluza, O granicach zasad ne bis in idem i lex retro 
non agit. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „ustawy o bestiach”, Krytyka Prawa, 
2018, t. 10, nr 3, s. 41–58; K. Krajewski, Istota środków zabezpieczających, [w:] System Prawa Karnego, t. 7, 
Środki zabezpieczające, red. L. Paprzycki, Warszawa 2015, s. 1–129.; M. Bocheński, Practical aspects of 
assessment of risk of re-offending by “especially dangerous” offenders in the context of the judgment of the 
Constitutional Tribunal of 23 november 2016 (K 6/14), Problems of Forensic Sciences 2016, vol. 108, 632–650; 
J. Gierowski, L. Paprzycki, Kontrowersje związane z ustawą z dnia 23 listopada2013 r. o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 
osób-perspektywa prawna i psychiatryczno-psychologiczna, Palestra 2014, nr 9, s. 144 i n.; A. Barczak-Oplustil, 
Środki reakcji „prawnokarnej” wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad zawartych w Konstytucji. Wybrane 
zagadnienia, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014, t. 4, s. 53–77; K. Piech, Prawa człowieka, a 
instytucja izolacji postpenalnej – analiza wybranych przepisów ustawy o postepowaniu wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Folia 
Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 5 nr 2, s.149–164.; K. Mróz, Problematyka postpenalnej izolacji 
terapeutycznej osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób, Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, t. 106, s. 69–84.; E. Dawidziuk, Izolacja od 
społeczeństwa po odbyciu w pełni kary, Archiwum Kryminologii 2019, t. XLI, nr 1, s. 219–260. 
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stosowania dochodzi także do tworzenia przepisów wykonawczych do ustawy o 

postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie życia z naruszeniem konstytucyjnych 

zasad tworzenia prawa.  

W artykule wskazuję na to, że chociaż – powołany ustawą – Krajowy Ośrodek 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej: KOZZD) dla osób objętych 

izolacją podlega Ministerstwu Zdrowiu, i rządzi się procedurą cywilną, to w praktyce 

odtwarza i reprodukuje przyswojone praktyki i rutyny towarzyszące wykonaniu kary 

pozbawienia wolności. Świadczy o tym: a) brak przestrzegania przepisów wyznaczających 

standardy dla prowadzenia terapii oraz lekceważenie przepisów regulujących wykonanie kary 

pozbawienia wolności; b) wykorzystanie, sprzecznie z przeznaczeniem, przepisów o 

zabezpieczeniu do bezterminowego pozbawiania ludzi wolności (trudne do wyjaśnienia 

brakiem kompetencji po stronie sędziów cywilnych dokonujących czynności wobec osób 

identyfikowanych – błędnie – jako skazanych; c) uchwalanie przepisów wykonawczych do 

ustawy z naruszeniem art. 92 Konstytucji. Przyczyn tego upatruję w systemowym 

przyzwoleniu na łamanie wobec więźniów standardów prawa. W polskim kontekście zwracał 

na to uwagę kilkakrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka3. W analizowanym w artykule 

wypadku istotne jest, że przebywających w KOZZD określa się odczłowieczającą etykietą 

„bestii”4.  

Praktyki opisane w artykule wpływają na obniżenie powszechnych standardów 

tworzenia i egzekwowania prawa. Nie twierdzę, że ustawa od początku miała na celu co 

najmniej obejście naczelnych zasad prawa karnego. Do państwa należy obowiązek ważenia 

dóbr. Wzgląd na ochronę społeczną usprawiedliwia zastosowanie skutecznych środków 

ochrony. Dotyczy to także sytuacji, gdy chodzi o ochronę przed osobami uznanymi za 

niebezpieczne pomimo odbytej kary5. Państwo ma prawo i obowiązek podejmować stosowne 

działania. To jednak, co uznane zostaje za „stosowne”, nie może być ani sprzeczne z prawem, 

ani kontrproduktywne. Szlachetne intencje nie usprawiedliwiają niekonstytucyjności działań. 

Nie można, podejmując je, naruszać fundamentów państwa prawa. Należą do nich zasady: ne 

 
3 Zob. wyroki ETPC: z 22.10.2009 r., Orchowski v. Polska, skarga nr 17885/04; z 22.10.2009 r., Sikorski v. 
Polska, skarga nr 17599/05. Trybunał uznał, że warunki panujące w polskich więzieniach naruszają art. 3 EKPC, 
podkreślił, że w Polsce problem naruszania standardów warunków wykonania kary w więzieniach jest 
problemem strukturalnym; zob. P. Kapusta, Gad. Spowiedź klawisza, Warszawa 2020.  
4 E. Goffman, Piętno, tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005, s. 79–84. 
5 Por. K. Mróz, Problematyka…, s. 73.  
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bis in idem; lex retro non agit; nulla poena sine lege; nulla poena gravis. Zasady te 

materializują się, gdy są zapisane w prawie i przestrzegane w praktyce.  

 Zakładam, że ustawodawca jako racjonalny, kierował się godziwymi intencjami, a 

więc wolą ochrony przed zgwałceniem i zabójstwem kolejnych dzieci ze strony sprawców, 

którzy choć odbyli karę, nadal uznani są za osoby, które z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, dopuszczą się ponownie takiego 

przestępstwa. Kierował się też zapewnieniem osobom umieszczonym w KOZZD wysokiej 

klasy terapii, przestrzeganiem wobec nich prawa i umożliwienie im powrotu do 

społeczeństwa.  

Ustawa stosowana jest wobec ludzi wolnych, którzy odbyli karę, nie popełnili nowego 

przestępstwa, nie postawiono im zarzutu, nie są podejrzani o popełnienie nowego czynu. Mają 

prawo do wolności od etykiety przestępcy. Mają prawo do godności i szacunku nie tylko z 

racji gwarancji konstytucyjnych, ale także z racji terapeutycznych wymogów. Fakt, że nie 

nastąpiło zatarcie skazania, nie daje podstawy do traktowania człowieka jako potencjalnego 

przestępcy i stosowania wobec niego etykiety przestępcy. Mimo to ustawa dotyczy osób, 

które, ponieważ przebywały w więzieniu, są z nim identyfikowane. 

Ustawa jako nadzwyczajna, miała dotyczyć absolutnie nielicznych sprawców. W 

trakcie prac legislacyjnych wskazywano, że ma ona za zadanie uregulować status: „bardzo 

niewielk[iej] grupa[y] osób, bo to co jest najważniejsze, ta izolacja o charakterze 

terapeutycznym ma być stosowana nie ze względu na to, jakie przestępstwo zostało 

popełnione, ale jakie według wszelkiego podobieństwa będzie popełnione”6. Jednakże, wbrew 

deklarowanym założeniom, ustawa pozwala bezterminowo pozbawiać wolności każdego, kto 

trafił do więzienia w czasie, gdy nie obowiązywała, kto odbył w całości choćby krótką karę 

pozbawienia wolności, komu nie postawiono nowego zarzutu i kto choć przez krótki czas w 

trakcie odbywania kary przebywał na oddziale terapeutycznym7.  

Ustawa uznana została przez Trybunał Konstytucyjny za zgodną z Konstytucją8. Za jej 

konstytucyjnością przeważał argument, że jest ona nastawiona nie na karanie, lecz na terapię, 

 
6 Michał Królikowski, [w:] Sejm VII kadencji, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (nr 4) z 26.09.2013 r., s. 7. 
7 Nowelizacja prawa karnego z 2015 r. ograniczyła stosowanie ustawy do osób skazanych za czyn popełniony 
przed dniem wejścia w życie ustawy z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U., poz. 396). 
8 Wyrok TK z 23.11.2016 r., K 6/14, OTK-ZU 2016, poz. 98. 
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która została przewidziana na wolności (art. 14 ust. 2 u.p.o.z.p) i w ośrodku zamkniętym (art. 

14 ust. 3 u.p.o.z.p.). Terapia w KOZZD jest stosowana tylko wobec osób, co do których 

specjaliści ustalili, a sąd przychylając się do ich opinii uznał, że zachodzi bardzo wysokie 

prawdopodobieństwo, że popełnią najcięższe przestępstwa ujęte w art. 1 ust. 3 u.p.o.z.p.  

Należy jednak zauważyć, że zarówno ustawodawca, jak i TK w swoich ocenach nie 

uwzględnili niskich standardów poszanowania zasad państwa prawa wobec więźniów9.  

Założono, że wystarczą gwarancje zawarte w obowiązujących przepisach. Nie 

postawiono pytania, co się musi stać, by warunki funkcjonowania KOZZD nie uległy korozji 

na podobieństwo zakładów karnych i zakładów psychiatrycznych. Pytanie takie było zasadne 

w związku z atmosferą, jaka towarzyszyła pracy nad ustawą. Stwarzano chętnie wrażenie, że 

sprawcy sami są sobie winni i zdecydowanie różnią się od reszty społeczeństwa. Ilustrują to 

przydane ustawie określenia: odczłowiecza, napawa strachem i wstrętem10.  

Po wpisaniu do wyszukiwarki terminu „ustawa terapeutyczna” trudno szukać 

odniesienia do omawianej ustawy. Wystarczy jednak wpisać hasło „ustawa o bestiach”, aby 

pojawił się link do sejmowej strony ustawy. Termin „bestia” w odniesieniu do ludzi, których 

ustawa miała dotyczyć, wprowadził jej inicjator – ówczesny minister sprawiedliwości 

Jarosław Gowin. Termin podchwyciły media. Dostrzegły w nim, słusznie, wabiący powab 

sensacji. Pominęły jednak, niesłusznie, społecznoprawne i kulturowe tego skutki. Należy do 

nich fasadowe utrzymywanie pozorów leczenia i terapii w warunkach typowych dla 

ekstremalnego uwięzienia11.  

 

2. Obraza przepisów wyznaczających standardy dla prowadzenia terapii w KOZZD. 

Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że celem ustawy nie jest kontynuowanie pozbawienia 

 
9  Politycy nie kryli zgody na nieprzestrzeganie praw więźniów. Zob. Z. Ziobro w kwestii przeludnienia w 
zakładach karnych: „Standardy przyjdą z czasem. Polskie domy pomocy społecznej też nie odpowiadają 
unijnym standardom”. Polityczne konsekwencje przyniosły Z. Ziobrze kolejną nominację na Ministra 
Sprawiedliwości; zob J. Kluza, O granicach zasad ne bis in idem i lex retro non agit. Uwagi na tle wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „ustawy o bestiach”, Krytyka Prawa, 2018, t. 10, nr 3,., s. 2; P. 
Niemczyk, Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce, Kraków 2019, s. 304–325; A. 
Nawój-Śleszyński, Przeludnienie więzień w Polsce, Łódź 2013, s. 147–149. 
10 Zob. M. Płatek, Kreowanie „groźnych, niebezpiecznych, złych”, Archiwum Kryminologii 2019, t. XLI, nr 1, s. 
125–217. 
11 Sprawy o łamanie godności i praw umieszczonych w KOZZD trafiają do sądów. Zapadają orzeczenia na ich 
korzyść. Nie wpływa to jednak na zmianę rutyn w KOZZD w Gostyninie. 
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wolności. Nie tworzy ona dodatkowej, surowszej, bo bezterminowej kary12. Nie ma mowy o 

więźniach, lecz o pacjentach. Mowa jest nie o karze, lecz wysokiej klasy leczeniu i terapii.  

Gwarancją terapeutycznego celu ustawy miały być przepisy regulujące warunki 

działania KOZZD, które zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16.01.2014 

r. 13  Zapewniały zarówno wysoki standard socjalny (pokoje jednoosobowe, oddzielna 

łazienka, pomieszczenia do prowadzenia terapii) i profesjonalny (stosowna liczebność 

specjalistów zatrudnionych w Ośrodku). Wskazały też nieprzekraczalny limit 60 miejsc w 

KOZZD.  

Niepokoi brak dostosowania procedur do wymogów wskazanych w wyroku TK z 

23.11.2016 r. w sprawie orzekania o umieszczeniu i pobycie w KOZZD osoby z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. 

Za niekonstytucyjny TK uznał przepis, że opinie w sprawie zwolnienia z KOZZD sporządza 

tylko jeden psychiatra, a powinno być ich dwóch (tj. przy kierowaniu do KOZZD 14). Pacjent 

KOZZD powinien mieć prawo do bycia wysłuchanym w takiej sprawie. Brak wykonania 

wyroku TK wpisuje się w złą tradycję nierespektowania wyroków karnych dotyczących 

pozbawienia wolności15.  

Tym razem praktyka ta dotknęła sądy cywilne. Sądy cywilne, stosując ustawę, 

pozbawiają wolności. W przypadku kodeksu karnego wykonawczego nie znowelizowano, 

pomimo takiego wymogu, przepisu gwarantującego każdemu więźniowi min. 3m2. W efekcie 

mamy do czynienia z systemowym przeludnieniem zakładów karnych16. Podobna sytuacja 

jest w KOZZD, który jest przeludniony w związku z naruszaniem rozporządzenia z 

16.01.2014 r. 

 
12 W wyroku z 23.11.2016 r. (K 6/14) TK zaznaczył, że „art. 26 ust. 5 upwozp potwierdzają tezę ustawodawcy o 
terapeutycznym celu umieszczenia w Ośrodku osoby stwarzającej zagrożenie”.  
13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.01.2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 
Dyssocjalnym (Dz.U. z 2014 r., poz. 89). Akt ten następnie był nowelizowany – przyniósł obniżenie standardów 
socjalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1480; Dz.U. z 2018 r., poz. 1734).  
14  Odrębny problem stanowi oświadczenie specjalistów, że nie mają narzędzi, by wydawać opinie co do 
przyszłych zachowań ocenianych osób – J. Heitzman, Ekspertyza z 3 września 2013 r. do projektu ustawy o 
upwozp, [w:] Rządowy projekt Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, 
Warszawa 2013, s. 7–18. 
15 ETPC, orzekając o warunkach przebywania w polskich więzieniach, postawił wymóg zapewnienia każdemu 
skazanemu minimum 4 m2 na osobę. Jego niedotrzymanie uznał za naruszenie art. 3 EKPC. Wyrok tej treści 
zapadł w 2010 r. Od tego czasu kodeks karny wykonawczy nowelizowany był wielokrotnie. Zob. też Orchowski 
v. Polska oraz Sikorski v. Polska. 
16 A. Nawój-Śleszyński, Przeludnienie…, s. 193–201. 
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Akt ten stanowi bowiem, że liczba łóżek wynosi 10, jeżeli liczba osób umieszczonych 

nie przekracza 10. Jeśli jednak liczba osób przekroczy 10, liczba łóżek ulega zwiększeniu, z 

tym że nie może przekroczyć 60 (§ 2 ust. 1 – § 2 ust. 3). Odpowiednio do tego § 3 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia z 16.01.2014 r. stanowi, że osoby umieszczone w KOZZD przebywają w 

salach jednoosobowych. Każda sala wyposażona jest w łazienkę z muszlą klozetową, 

umywalką i prysznicem. Ponadto przepisy zobowiązują do zapewnienia odpowiedniego 

personelu. Na każde 10 osób powinno przypadać co najmniej: 1 psychiatra, 6 psychologów, 

14 pielęgniarek, 7 terapeutów zajęciowych i nie więcej niż 20 sanitariuszy, 1 pracownik 

socjalny oraz 28 pracowników służby ochrony. Jest zrozumiałe, że personel musi dysponować 

pomieszczeniami do prowadzenia zajęć, by umożliwić pacjentom powrót na wolność. 

Decyzję w sprawie izolacji podejmuje sąd cywilny na podstawie decyzji biegłych (art. 14 ust. 

3 u.p.o.z.p.).  

Od 2014 r. KOZZD opuściła jedna osoba 17 . Trzy osoby, w tym M.T. zostały z 

przekazane do zakładów karnych w związku z wymierzonymi lub nieodbytymi w całości 

wyrokami pozbawienia wolności. W równie nielicznych przypadkach osoby umieszczone w 

KOZZD zostały przeniesione do zakładów psychiatrycznych lub do DPS. Nadal przebywa w 

ośrodku kobieta, u której stwierdzono chorobę psychiczną. Choroba psychiczna jest 

przeciwwskazaniem do pobytu.  

Ośrodek od dawna jest, na podobieństwo warunków więziennych, przeludniony. 

Przebywa w nim 91 osób18. Naruszane jest prawo, które ustanowiło limit 60 miejsc. Sale 

jednoosobowe zamieniono najpierw na dwuosobowe, a w kolejnej nowelizacji rozporządzenia 

z 16.01.2014 r. na „sale łóżkowe”19. Wstawiono więzienne piętrowe prycze, uchylono przepis 

gwarantujący osobne łazienki. Przestrzeń przeznaczoną dla jednej osoby zajmuje od 4 do 8–

10 osób. Przestrzeń na osobę jest mniejsza niż w więzieniu. Tłumaczy się to tym, iż KOZZD 

to nie więzienie (sic!). Tym samym, wobec ludzi, którzy nie złamali prawa, władza 

odpowiedzialna za przestrzeganie prawa, łamie prawo. To zagraża bezpieczeństwu. 

Demonstruje bowiem bezkarność lekceważenia prawa, gdy dysponuje się siłą władzy.  

 
17 Stan na 14.08.2019. 
18  Stan na 1.11.2020 r. – w KOZZD 9.03.2020 przebywały 82 osoby, kilka dni później 15.03.2020 jeden 
umieszczony przewieziony został do DPS; od 15.03 2020 r. w KOZZD przebywa 81 osób; 4.01.2020 r. – 81 
osób; od 14.08 2019 r. – 70 osób; od 27.08.2020 r. – 90 osób; od 12.09.2020 – 91 osób; od 31.10.2020 – 92 
osoby; 4.11.2020 r. – zmarł pierwszy pacjent zarażony przez strażników Covid-19. 
19 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 3.09.2018 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
16.01.2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz.U., poz. 1734) 
wyrażenie „sale nie większe niż dwuosobowe” zastępuje się wyrazami „sale łóżkowe”. 
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W tych warunkach terapia to hasło bez pokrycia. Ośrodek nie zatrudnia stosownej 

liczby specjalistów. Dla 81 osób musiałoby to być: 8–9 psychiatrów, 48 psychologów, 56 

terapeutów zajęciowych, 94 pielęgniarki. Brakuje sal do prowadzenia terapii. W efekcie 

nawet w grafikach zajęć na 2020 r. terapię planuje się raz na dwa tygodnie20. Jest ona pozorna 

– nie tylko z braku warunków. Od początku eksperci konsekwentnie wskazują, że ustawa 

dotyczy leczenia psychiatrycznego i terapii osób, które nie są chore psychicznie. Ich stan nie 

poddaje się leczeniu, a terapia prowadzona w warunkach przymusowej izolacji jest 

niewskazana21. Kwestionuje to zasadność pozbawienia wolności w KOZZD, skoro tym celem 

nie jest przedłużenie ponad orzeczony wyrok kary, lecz terapia. Należy w tym kontekście 

przypomnieć, że zgodnie z wyrokiem ETPC w sprawie Rooman v. Belgia22 niedopuszczalne 

jest pozbawianie człowieka wolności pod pretekstem terapii, o ile słowo to nie odnosi się do 

treści. Zawiera się ona w gwarancji zarówno odpowiednich warunków jak i praktyk, które 

terapią są i z nazwy, i z działań. Gdy tego brak, bezterminowa izolacja jest w istocie 

arbitralnym pozbawieniem wolności. Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 1 EKPC. Gdy terapia 

sprowadza się do izolacji i upodabnia do uwięzienia, wówczas – jak zauważa R. Kitai-

Sangero – staje się pozakodeksowym, pozaprawnym przedłużeniem uwięzienia23.  

Pobyt w Ośrodku odbiera nie tylko wolność. Pozbawia kontroli nad własnym życiem. 

Konieczna jest więc jasność obowiązujących reguł, a takich brak. Decyduje arbitralna wola 

dyrektora. Dyrektor, zmieniając często regulamin (za każdym razem jako aneks nr 1), 

wykracza poza przyznane mu kompetencje 24 . W efekcie warunki panujące w KOZZD 

upodobniają się do poziomu więziennych deprywacji, a niekiedy poza nie wykraczają 25. 

 

 
20 16.03.2020 zwolniła się z pracy kolejna psychoterapeutka zajęciowa.  
21 J. Heitzman, Ekspertyza…, s. 7–18.  
22 Wyrok ETPC z 31.01.2019 r., skarga nr 18052/11. 
23 R. Kitai-Sangero, The Limits of Prevetive Detention, McGeorge Law Review 2009, vol. 40, s. 903–934. 
24 R. Piotrowski, Opinia o zgodności z Konstytucją RP Wewnętrznego regulaminu organizacyjno-porządkowego 
pobytu pacjenta w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z dnia 17 
września 2018 roku, Warszawa 14.03.2019 r. (maszynopis). Wielokrotnie zwracał na to uwagę Rzecznik Praw 
Obywatelskich – zob. Zespół roboczy MS pracuje nad zmianami ustawy dotyczącej Ośrodka w Gostyninie, 
20.02.2020 r. (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-roboczy-ms-pracuje-nad-zmianami-ustawy-dot-kozzd; 
dostęp: 2.03.2020).  
25 A.E. Lelling, Eliminative Materialism, Neuroscience and the Criminal Law, University of Pennsylvania Law 
Review 1994, vol. 141, s. 1527–1529. Ubocznym skutkiem dowodów na rozbieżności między deklaracjami a 
praktyką funkcjonowania Ośrodka w Gostyninie są szkody na reputacji więziennych oddziałów terapeutycznych. 
Uchodziły za osiągnięcie polskiego systemu penitencjarnego. Przygotowywały więźniów do wolności. Ustawa 
sprawiła, że są kojarzone z bezterminowym pozbawieniem wolności w Gostyninie.  
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3. Bezprawne, bezterminowe pozbawienie wolności na podstawie przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego o zabezpieczeniu. Sąd Najwyższy w uchwale z 30.01.2019 r. 26 

stwierdził, że w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy odpowiednie zastosowanie 

mają przepisy o postępowaniu zabezpieczającym. Niedopuszczalne jest jednak udzielenie 

zabezpieczenia przez umieszczenie osoby, której postępowanie dotyczy, w KOZZD. W 

uzasadnieniu SN przytoczył konstytucyjne podstawy ochrony wolności, przywołując art. 30 i 

art. 31 ust. 1, art. 41 i art. 42 Konstytucji. Syntetyzując je, wskazał na wynikającą z nich 

„normę nullum amissione libertatis sine lege, scilicet sine lege stricta” oraz podkreślił, iż „nie 

można nikogo pozbawić wolności bez ustawy, bez określenia zasad i trybu, a w szczególności 

z odwołaniem się do analogii, odpowiedniego stosowania prawa albo wykładni rozszerzającej 

na niekorzyść”27.  

Jest zaskakujące, że SN nie dostrzegł, a w każdym razie w uchwale nie wskazał, braku 

podstaw do zastosowania zabezpieczenia, o którym mowa w kodeksie postępowania 

cywilnego, w postaci osadzenia w KOZZD, w samej ustawie o postępowaniu wobec osób 

stwarzających zagrożenie życia. Nie ma podstawy do osadzenia człowieka w KOZZD poza 

art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p. Przepis ten przewiduje osadzenie po przeprowadzeniu stosownego 

postępowania, w którym sąd I lub II instancji zastosował art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p.  

Sąd Najwyższy wykazał brak podstaw do udzielenia zabezpieczenia przez 

umieszczenie w KOZZD osoby, której postępowanie dotyczy, w przepisach kodeksu 

postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 2 ust 3 u.p.o.z.p. w postępowaniu sądowym w 

sprawach związanych z omawianą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym ze zmianami wynikającymi z 

ustawy. Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepisy dotyczące zabezpieczenia. 

Stanowią one, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać 

zabezpieczenia. Sąd może udzielać zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w 

jego toku (art. 730 k.p.c.). Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, 

sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki uzna za odpowiedni stosownie do okoliczności 

(art. 755 § 1 k.p.c.). Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, co w tym 

przypadku należy odczytać jako dodatkową przesłankę powstrzymującą przed 

 
26 Uchwała SN z 30.01.2019 r., III CZP 75/18, OSNC 2019, nr 6, poz. 68. 
27 Uchwała SN z 30.01.2019 r., III CZP 75/18. 
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wyprzedzaniem decyzji sądu o sposobie realizacji art. 15 ust. 1 u.p.o.z.p. (wydanie 

postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy).  

Zabezpieczenie we wszystkich sprawach dotyczących ustawy o postępowaniu wobec 

osób stwarzających zagrożenie życia udzielane jest przez sąd na wniosek dyrektora zakładu 

karnego i/lub prokuratora ustanowionego w sprawie, gdy wobec osoby sąd okręgowy orzekł 

nadzór na podstawie art. 14 ust 2 u.p.o.z.p. Odwołując się od tej decyzji i wnioskując 

umieszczenie osoby w KOZZD, prokurator i/lub dyrektor zakładu karnego wnosi o 

jednoczesne zastosowanie, na czas postępowania w sprawie, przepisów o zabezpieczeniu z 

kodeksu postępowania cywilnego (tj. umieszczenie osoby, której sprawa dotyczy, w 

KOZZD). Wniosek taki i podjęta na jego podstawie decyzja sądu o umieszczeniu na czas 

trwania postępowania nie ma podstawy prawnej w ani analizowanej ustawie, ani w przepisach 

o zabezpieczeniu. Jest to praktyka sprzeczna z Konstytucją, która wielokrotnie miała 

miejsce28 i – pomimo uchwały SN 30.01.2019 r. – trwa nadal29. Sądy cywilne pozbawiają 

ludzi wolności bez podstawy w ustawie i bez podstawy w kodeksie postępowania 

cywilnego30. Ustawa o postępowaniu wobec osób zagrażających życiu stanowi w stosunku do 

kodeksu postępowania cywilnego lex specialis. Lex specialis derogat legi generali. Nawet 

jeśli sądy dostrzegałyby możliwość pozbawienia wolności w ramach instytucji 

zabezpieczenia, to podstawy takiej brak w omawianej ustawie oraz w kodeksie postępowania 

cywilnego. Nie oznacza to, że w ramach kodeksu postępowania cywilnego nie można 

człowieka pozbawić wolności (np. art. 916 k.p.c.; art. 1053 k.p.c.). Drugi z przepisów 
 

28  Przykładowe kazusy poświadczające nagminność pozbawiania wolności osób, wobec których 
zastosowano przepisy o zabezpieczeniu, przewlekłość postępowania, brak koordynacji podejmowanych decyzji 
(łączenie nadzoru elektronicznego z umieszczaniem w KOZZD Gostynin). W wypadku T.S. zob. postanowienie 
SO 13.04.2017 r. (XV Ns 293/16, niepubl.) orzekające zabezpieczenie od 17.04.2017 r. był do 22.08.2018 r. – 1 
rok 4 mies. 5 dni; następnie zabezpieczenie od 9.03.2020, po uchyleniu przez SN decyzji o umieszczeniu w 
KOZZD (postanowienie z 14.11.2019 r., IV CSK 131/19, niepubl.). W okresie od 14.11.2019 r. do czasu 
wydania postanowienia 15.06.2020 przez SA w Gdańsku (V ACA 188/20) bezprawnie pozbawiony wolności w 
KOZZD Gostynin; w wypadku J.T. zob. postanowienie SO Bydgoszczy 22.12.2015r. (III Ko 500/15, niepubl.) 
orzekające zabezpieczenie od 6.01.2015 r. do 24.06.2016 r. – 1 rok 6 mies. (J.T. przez 1 rok pobytu w 
Gostyninie miał założoną obrączkę elektroniczną); w wypadku F.P. SA w Gdańsku 22.8.2015 r. (I ACa 927/15 
niepubl.) na zabezpieczeniu od 22.10. 2015 do 12.11. 2015; R.M. SA Gdańsk 24.10. 2017 (I ACa 457/16 
niepubl.) zabezpieczenie trwało 1 rok 3 mies. 
29 Postanowienie SA w Gdańsku z 9.03.2020 r. (V ACA 188/20, niepubl). Wystąpienie RPO z 28.12.2017 r. do 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenia stosowanego wobec uczestników postępowania toczącego 
się na podstawie ustawy z 22.11.2013 r., IV.567.1.2016.BB; RPO: Przepisy o zabezpieczeniu nie mogą być 
podstawą umieszczania w Ośrodku w Gostyninie, Rzecznik Praw Obywatelskich, 4.12.2018 r. 
(https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-przepisy-o-zabezpieczeniu-nie-moga-byc-podstawa-umieszczania-w-
osrodku-w-gostyninie; dostęp: 12.01.2019 r.). 
30 Postanowienie SO w Szczecinie z 10.07.2019 r. (I ACz 490/19, niepubl.). Decyzja o umieszczeniu w KOZZD 
Gostynin zapadła wobec przebywającego wcześniej na wolności J.O. Przebywając na wolności, nie popełnił 
nowego przestępstwa, nie postawiono mu nowych zarzutów. Kolejna decyzja zapadła 9.03.2020 r. 
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reguluje, pomimo prób nazwania tego inaczej, pozbawienie wolności za długi. Sąd cywilny 

może również nakazać aresztowanie świadka na czas nieprzekraczający tygodnia za 

nieuzasadnioną odmowę zeznań lub odmowę przyrzeczenia (art. 276 § 2 k.p.c.). Żadna z tych 

okoliczności nie odnosi się jednak do ustawy i nie upoważnia w trakcie postępowania 

instancyjnego do bezterminowego osadzenia w KOZZD osób, co do których sąd pierwszej 

instancji nie zastosował art. 14 ust 3 u.p.o.z.p. Na problem ten zwrócił również uwagę w 

swoim raporcie Rzecznik Praw Obywatelskich31 

Nie było intencją ustawodawcy, by przepisy o zabezpieczeniu z kodeksu 

postępowania cywilnego wykorzystywać do pozbawienia człowieka wolności. Nie było także 

intencją, by używać ich jako pretekstu do stosowania pozaustawowego, bezterminowego 

pozbawienia wolności i quasi-tymczasowego aresztowania w KOZZD. Przetrzymywany w 

prawniczym limbo nie jest pacjentem, de iure jest człowiekiem wolnym, de facto 

odczłowieczonym (traktowanym jak bestia) więźniem bez wyroku. Sąd cywilny nie ma prawa 

pozbawiać ludzi wolności i umieszczać ich w KOZZD na podstawie przepisów o 

zabezpieczeniu. Jedyną legalną przesłanką do tego jest art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p. Dotyczy on 

decyzji wydanej w wyniku zakończonego postępowania instancyjnego. Granicą swobody 

uznania sędziowskiego są przepisy prawa i konstytucyjny obowiązek przestrzegania praw 

człowieka. Na każdym etapie postępowania sąd cywilny związany jest wymogami 

konstytucyjnej ochrony wolności. Praktyka bezterminowego pozbawiania ludzi wolności w 

ramach przepisów o zabezpieczeniu stanowi obrazę konstytucyjnych gwarancji wolności.  

Również dyrektor KOZZD nie miał i nie ma prawa przyjąć do ośrodka nikogo poza 

osobami umieszczonymi w nim na podstawie art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p.  

W ustawie o postępowaniu wobec osób zagrażających życiu nie ma luki. Jest decyzja 

sądu pierwszej instancji o nadzorze (art. 14 ust. 2 u.p.o.z.p). Nie można zabezpieczenia 

stosować „analogicznie” do aresztu. Areszt jest instytucją postępowania karnego. Wymaga 

dowodów na naruszenie prawa. Brak decyzji o zastosowaniu aresztu skutkuje 

natychmiastowym zwolnieniem człowieka, nie później niż w ciągu 72 godzin. Postępowanie 

cywilne nie ma analogicznych instrumentów. Gdyby je miało, byłoby w istocie 

postępowaniem karnym. Używanie instytucji zabezpieczenia do bezterminowego 

pozbawienia wolności jest nadużyciem prawa. Jednocześnie na poziomie prawa cywilnego 

 
31 Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2019 r., 
red. S. Trociuk, Warszawa 2020, s.108–109. 
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reprodukuje patologiczne praktyki karceralne. 

Pozbawienie wolności w KOZZD w wyniku zastosowania przepisów o 

zabezpieczeniu jest decyzją dotkniętą zawisłością, podjętą ze złamaniem omawianej ustawy. 

Prowadzi do wyprzedzającego, a w efekcie uprzedzonego osądu. Osoba, wobec której sąd 

pierwszej instancji po przeprowadzeniu postępowania zastosował art. 14 ust 2 u.p.o.z.p. 

(nadzór), zostaje przez sąd apelacyjny bez przeprowadzenia wymaganego ustawą 

postępowania uznana za osobę, wobec której należy zastosować art. 14 ust 3 u.p.o.z.p. 

(bezterminowe pozbawienie wolności). Podstawą uznania nie są w tym przypadku wymagane 

ustawą opinie biegłych, lecz wniosek prokuratora i/lub dyrektora więzienia, kwestionujących 

decyzję sądu pierwszej instancji. Tak pozbawiony wolności człowiek doświadcza dużo 

dotkliwszego ścieśnienia wolności niż osoba umieszczona w tymczasowym areszcie czy 

zakładzie karnym. Co więcej, analogicznie do praktyki towarzyszącej tymczasowemu 

aresztowania, sądy – bez względu na opinie biegłych – orzekając merytorycznie w sprawie, 

mają tendencję do podtrzymywania swoich decyzji wydanych w trakcie postępowania. 

Wobec umieszczonych na zabezpieczeniu w KOZZD sądy apelacyjne, orzekając w drugiej 

instancji, orzekały o zastosowaniu wobec nich wyłącznie art. 14 ust. 3. u.p.o.z.p. 

(umieszczenie w KOZZD).  

Konstytucyjne prawo do ochrony wolności człowieka naruszane jest także wtedy, gdy 

SN w postępowaniu kasacyjnym uchyla decyzje sądu apelacyjnego i przekazuje je do 

ponownego rozpoznania. Zabezpieczenie upada z mocy prawa we wskazanym w nim 

terminie. Mimo to osoba nadal jest przetrzymywana w KOZZD. Przebywa w nim wówczas 

bez żadnej podstawy prawnej. Informacja o decyzji SN nie jest przekazywana natychmiast ani 

zainteresowanemu, ani dyrektorowi KOZZD. Nie wypracowano, pomimo monitów, 

procedury chroniącej przed praktykowaniem bezprawnego pozbawiania ludzi wolności. 

„Sanując” bezprawne pozbawienie wolności, sądy apelacyjne nadal sięgają do przepisów o 

zabezpieczeniu32.  

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i 

wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i 

w trybie określonych w ustawie. Zabezpieczenie z kodeksu postępowania cywilnego może 

 
32 Sytuacje takie były MS sygnalizowane w sprawach np. DWOiP-I-072-15/16 oraz DWOiP-I-053-10/17. Mimo 
to analogiczna praktyka nadal istnieje. Zob. postanowienie SN z 8.08.2019 r., IV CSK 131/19, niepubl. 
Informacja o uchyleniu środka doszła do zainteresowanego 5.03.2020 r. Nadal pozbawiony jest wolności w 
KOZZD w Gostyninie (6.11.2020 r.) 
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więc być udzielone stosownie do okoliczności. Nie uprawnia to jednak do arbitralnego 

ograniczenia lub pozbawienia człowieka wolności. W żadnym przypadku ratio legis 

przepisów o zabezpieczeniu nie było pomyślane jako przemycenie przyzwolenia na 

pozbawianie tym sposobem ludzi wolności.  

Artykuł 41 ust. 1 Konstytucji wskazuje na – wymaganą przy ograniczaniu lub 

pozbawianiu wolności człowieka – precyzję i określoność. Decyzja o pozbawieniu wolności 

(poza zatrzymaniem z art. 245–247 k.p.k.) jest zarezerwowana wyłącznie dla sądu i wyłącznie 

wtedy, gdy ustawa expressis verbis tak stanowi. Tak jest zarówno wtedy, gdy rzecz dotyczy 

osób, którym postawiono zarzuty karne, jak i wtedy, gdy dotyczy leczenia psychiatrycznego.  

Bezprawność pozbawienia człowieka wolności w ramach art. 730 i n. k.p.c. wynika 

nie tylko z Konstytucji, ale także z art. 5 ust. 1 EKPC. Zabezpieczenie w postaci 

bezterminowego czy nawet terminowego pozbawienia wolności nie mieści się w 

enumeratywnym katalogu wyjątków od konwencyjnej gwarancji prawa do wolności i 

bezpieczeństwa osobistego. Wyroki ETPC, wydane w sprawach Winterwerp v. Holandia (§ 

39) czy Lukanow v. Bułgaria (§ 41)33, potwierdzają zakaz wykorzystywania przepisów o 

zabezpieczeniu do arbitralnego pozbawienia ludzi wolności. Trybunał stwierdził, że lista 

wyjątków od prawa do wolności gwarantowanego w art. 5 ust. 1 EKPC ma charakter 

zamknięty i jedynie zawężająca interpretacja tych wyjątków jest zgodna z intencją i celem 

tego przepisu. Podobnie w wyroku w sprawie Guzzardi v. Włochy34 ETPC podkreślił, że o 

tym, czy mamy do czynienia z pozbawieniem wolności, decyduje nie nazwa środka, lecz jego 

treść, stopień, intensywność. Człowiek, który przebywa w zamknięciu, na dodatek na czas 

nieokreślony, i nie ma swobody poruszania się, przemieszczania i działania, jest pozbawiony 

wolności bez względu na to, jak to nazwiemy (§ 93).  

Złudna jest wiara, że praktyki lekceważenia standardów ochrony wolności 

ograniczone są do ludzi naznaczonych etykietą „bestii”. Nie ma „bestii”, są ludzie. Etykiety 

„bestii” czy „nosiciela zarazy” przydane mogą być każdej niewygodnej jednostce lub grupie. 

Praktyka naciągania prawa wobec wybranych nie ogranicza się do wybranych. Przyzwyczaja. 

Przyzwyczajenie służy rutynie, rutyna – zgodzie na powszechną degradację standardów 

praworządności. 

 
 

33 Wyroki ETPC z 24.10.1979 r., Winterwerp v. Holandia, skarga nr 6301/73; z 20.03.1997 r., Lukanow v. 
Bułgaria, skarga nr 21915/93. 
34 Wyrok ETPC z 6.11.1980 r., Guzzardi v. Włochy, skarga nr 7367/76.  
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4. Niezgodność rozporządzenia Ministra Zdrowia z art. 92 Konstytucji. Obserwacja 

odbywa się, jeżeli biegli lekarze psychiatrzy zgłoszą taką konieczność (art. 13 ust.1 

u.p.o.z.p.). O obserwacji sąd orzeka w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku biegłych, 

określając miejsce i czas jej trwania oraz termin jej rozpoczęcia. Czas trwania obserwacji nie 

może przekroczyć 4 tygodni. Na postanowienie o zarządzeniu obserwacji przysługuje 

zażalenie, które sąd rozpoznaje niezwłocznie. Jeżeli osoba, której dotyczy wniosek, nie 

przebywa w zakładzie karnym i nie stawi się na obserwację, powiadomiona jest o terminie jej 

rozpoczęcia, sąd może zarządzić poszukiwanie, zatrzymanie i doprowadzenie przez Policję. 

Artykuł 13 ust. 5 u.p.o.z.p. stanowi, że Minister Zdrowia wyznaczy w drodze 

rozporządzenia zakład psychiatryczny dla wykonania orzeczonej przez sąd obserwacji. 

Minister Zdrowia rozporządzeniem z 16.01.2014 r. 35  wyznaczył Regionalny Ośrodek 

Psychiatrii Sądowej w Gostyninie Zalesiu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 

22.01.2014 r. Regionalny Ośrodek dysponował dwoma miejscami. Został przez Ministra 

Zdrowia zlikwidowany. Następnie rozporządzeniem z 16.11.2018 r. 36  Minister Zdrowia 

zmienił rozporządzenie z 16.01.2014 r. w ten sposób, że na zakład psychiatryczny 

wykonujący obserwację orzeczoną przez sąd na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy wyznaczył 

KOZZD. 

Rozporządzenie to narusza art. 2, art. 7, art. 8, art. 87 ust. 1, art. 92 Konstytucji37. Nie 

można do KOZZD, gdzie mogą przebywać wyłącznie osoby umieszczone tam na podstawie 

art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p. (po rozpoznaniu przez sąd), kierować ludzi na obserwację, o której 

mowa w art. 13 ust. 1 u.p.o.z.p. (w celu rozpoznania przez sąd). Do KOZZD można kierować 

tyko takie osoby, które w całości odbyły karę pozbawienia wolności i zostały postanowieniem 

 
35  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.01.2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego 
wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd (Dz.U., poz. 86). 
36  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.11.2018 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego 
wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd (Dz.U., poz. 2186). 
37 W wyroku z 31.03.2009 r. TK przypomniał, że „rozporządzenie jest aktem wykonawczym, wydawanym na 
podstawie ustawy i w celu jej wykonania. To znaczy, że: 1) rozporządzenie powinno być wydane na podstawie 
wyraźnego, szczegółowego upoważnienia ustawy w zakresie określonym w upoważnieniu, w celu wykonania 
ustawy (niedopuszczalne jest domniemanie kompetencji do wydania rozporządzenia); 2) akt ten nie może być 
sprzeczny nie tylko z ustawą, na podstawie której został wydany, ale i z normami konstytucyjnymi, a także z 
wszelkimi obowiązującymi ustawami, które w sposób bezpośredni lub pośredni regulują materie będące 
przedmiotem rozporządzenia; 3) jeżeli rozporządzenie ma określić tryb postępowania, to powinno to zrobić tak, 
aby zachowana była spójność z przepisami (…). Rozporządzenie nie może więc bez wyraźnego upoważnienia 
ustawy wkraczać w sferę materii prawnych regulowanych innymi ustawami, nie może także zawartych w nich 
treści przekształcać czy modyfikować, a nawet nie powinno ich powtarzać (…). Rozporządzenie jako akt 
wykonawczy do ustawy nie może uchylać ani zmieniać przepisów obowiązujących ustaw, ani nawet wkraczać w 
te dziedziny, które zostały unormowane w innych ustawach” – wyrok TK z 31.03.2009 r., K 28/08, OTK ZU 
2009, nr 3, poz. 28. 
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sądu na podstawie art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p., umieszczeni w Ośrodku. Z faktu, że sąd kieruje 

osobę na obserwację z art. 13 ust. 1 u.p.o.z.p., nie wynika, że można ją umieszczać w tym 

samym ośrodku co osoby skierowane do KOZZD na podstawie art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p. Osoby 

przebywające na obserwacji nie mogą z racji odmiennych celów art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 3 

u.p.o.z.p. przebywać w tym samym ośrodku. Dyrektor KOZZD nie ma prawa przyjąć do 

KOZZD osoby, która nie została tam skierowana na podstawie art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p. 

Przyjmując osobę skierowaną na innej niż art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p. podstawie, dopuszcza się co 

najmniej podejrzenia o naruszenie art. 231 k.k.  

Inne są cele obserwacji (tj. czy osoba ma być umieszczona w KOZZD), inne pobytu w 

KOZZD. Ośrodek w Gostyninie nie jest przygotowany do zadań, o których mowa w art. 13 

ust. 1 u.p.o.z.p. Zmienione rozporządzenie narusza ustawę. Prowadzi do stronniczości, 

tendencyjności ostatecznej decyzji w sprawie. Ewentualne zapewnienia, że sąd i biegli są 

wolni od uprzedzeń, nie są przywiązani do swoich ocen oraz nie podlegają procesom 

psychologii społecznej, nie znajdują pokrycia w praktyce38.  

Pomimo monitów39, niezgodne z art. 92 Konstytucji i art. 13 w zw. z art. 14 ust. 3 

ustawy, rozporządzenie w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego 

obserwację orzeczoną przez sąd z 16.11.2018 r. obowiązuje nadal 40 . Razem z osobami 

umieszczonymi w KOZZD (na podstawie art. 14 ust. 3 u.p.o.z.p.) przebywają skazani bądź 

osoby po odbyciu kary wezwane z wolności na obserwację, o której mowa w art. 13 ust. 1 

u.p.o.z.p., i która nie jest celem KOZZD.  

 

5. Podsumowanie. Przedstawione przypadki bezprawnego, stosowanego z 

naruszeniem prawa i standardów, pozbawiania ludzi wolności nie wyczerpują listy 

nieprawidłowości towarzyszących stosowaniu ustawy. Wskazują jednak na to, że jeśli nawet 

ustawa została uznana za zgodną z Konstytucją, to jej stosowanie zgodne z Konstytucją nie 

jest. Przyzwolenie na iluzję terapii i „leczenia” w KOZZD nie pozostaje bez wpływu na 

 
38 Por. W. Dobbie, J. Goldin, C. Yang, The effects of pre-trial detention on Conviction, Future Crime, and 
Employment: Evidence from Randomly Assigned Judges, July 2016 
(https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/wdobbie/files/dgy_bail_0.pdf; dostęp 3.11.2020 r.); Ch. T. 
Lowenkamp, M. van Nostrand, A. Holsinger, Investigating the Impact of Pretrial Detention on Sentencing 
Outcomes, November 2013, https://craftmediabucket.s3.amazonaws.com/uploads/PDFs/LJAF_Report_state-
sentencing_FNL.pdf; dostęp 3.11.2020 r.). 
39  Zob. np. pismo M. Płatek do A. Panufnik (Naczelnik Wydziału Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego II, Departament ds. Zdrowia Psychicznego) z 8.12.2018; re: RzPP-DZP WRII.431.167.2018. 
40 Stan prawny na dzień 20.03.2020 r. 
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praworządność. Wdraża praktyki lekceważenia wolności i w prawa 41 . Reprodukuje 

tolerowany nawyk łamania standardów wykonywania kary pozbawienia wolności. Nie dziwi 

więc, choć dodaje patologii, że umieszczeni w KOZZD w Gostyninie są także przez urzędy 

uznawani za więźniów 42.  

Gdy terapia staje się fikcją, pokusa nadużywania argumentu bezpieczeństwa dla 

ograniczania wolności stwarza, na co zwraca uwagę C.S. Steiker, grunt dla obniżania 

wymogów praworządności. Tylko na początku dotyczy to grup naznaczonych 

wykluczeniem43. Konserwatywny kryminolog, A. von Hirsch, zwolennik izolacji, zauważa, że 

ma ona rację bytu tylko wtedy, gdy jest sensowna. To, co nie poddaje się leczeniu, bo chorobą 

nie jest, nie uzasadnia odosobnienia 44 . Jak dodaje S.J. Morse, tak oczekiwany wzrost 

bezpieczeństwa jest iluzoryczny. Realne jest natomiast spustoszenie w społecznej tkance 

praworządności wywołane pogwałceniem zasady poszanowania wolności45.  

Prawo, jego tworzenie i stosowanie to zespół naczyń połączonych. Przyzwolenie na 

obchodzenie standardów na jednym polu oddziałuje na pozostałe. Warto więc na koniec 

przywołać myśl sędziego T. Marshalla. W zdaniu odrębnym w sprawie United States v. 

Salerno ujął ją tak: „detencja uzasadniana przeciwdziałaniem przyszłych przestępstw cechuje 

i stanowi element państwa policyjnego. Bez względu na oficjalną nazwę włączenie tej formy 

izolacji do narzędzi sprawowania władzy przesuwa system państwa w kierunku państwa 

policyjnego”46. To, jak stosujemy prawo, ma wpływ na realny kształt politycznego ustroju.  

 

 

 

 

 

 

 

 
41 V. Klemperer, LTI Notatnik filologa, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1983, s. 198–202. 
42  Urzędy, wydając decyzje administracyjne odmawiające umieszczonym w KOZZD pomocy socjalnej, 
powołują się na przepis odmawiający takiej pomocy więźniom. 
43 C.S. Steiker, The limists of the Preventive State, Journal of Criminal Law and Criminology 1998, vol. 88, nr 3, 
s. 771–808. 
44 A. von Hirsch, Prediction of Criminal Conduct and Preventive Confinement of Convited Persons, Buffalo 
Law Review 1972, nr 21, s. 717, 743–744.  
45 S.J., Morse, Blame and Danger. An Essay on Preventive Detention, Boston University Law Review 1996, nr 
76, s. 113–155. 
46 United States v. Salerno, 481 U.S. 739, 755 (1987).  
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