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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2020 r., dotyczące potrzeby kompleksowej 

nowelizacji ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2203), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, co następuje.

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw uregulowania możliwości tymczasowego izolowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 60 i 91) utworzony został Zespół, 

który będzie prowadził prace legislacyjne zmierzające do uregulowania możliwości 

tymczasowego izolowania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 

osób, których dotyczy postępowanie prowadzone w trybie ustawy przed prawomocnym 

zakończeniem tego postępowania. Priorytetowym zadaniem Zespołu będzie opracowanie 

projektu ustawy przewidującego stworzenie wyraźnych samodzielnych podstaw prawnych do 

stosowania zabezpieczenia w ramach ustawy, w tym dopuszczalnych form i przesłanek 

orzeczenia zabezpieczenia oraz jego upadku. Nie można wykluczyć uwzględnienia w toku 

prac Zespołu również innych zagadnień prowadzących do uzasadnionej nowelizacji ustawy.

Odnosząc się natomiast to postulatu poszerzenia składu Zespołu o przedstawicieli 

Ministra Zdrowia należy wskazać, iż zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości ma 

charakter wewnątrzresortowy.
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Na marginesie warto dodać, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 

1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) Prezes Rady Ministrów, z własnej 

inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć 

organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności rady 

i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady 

Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. Zatem w przypadku podjęcia przez Prezesa Rady 

Ministrów decyzji o powołaniu międzyresortowego zespołu przedstawiciele Ministra Zdrowia 

i Ministra Sprawiedliwości będą mogli wspólnie brać udział w pracach takiego organu 

opiniodawczo-doradczego.
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