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Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelsk ich 

w odpowiedzi n a ^ i s m o Pana Rzecznika w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

i stworzenia podstaw prawnych umieszczania w szpitalu psychiatrycznym 

o odpowiednim stopniu zabezpieczenia osób, którym sąd penitencjarny udzielił 

obl igatoryjnej przerwy w karze z powodu choroby psychicznej , a które stanowią 

bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno swojego, jak i innych osób 

uprzejmie przedstawiam następujące informacje. 

Uwzględniając zakres spraw będących przedmiotem wystąpienia Pana Rzecznika 

Minister Zdrowia zwróci ł się o przedstawienie opinii do Ministra Sprawiedl iwości , 

a także do Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiat rycznego oraz do Sekretarza 

Komisj i Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpiecza jących. W świetle uzyskanych 

stanowisk i opinii należy stwierdzić, że wskazane problemy wynikają z braku 

w Kodeksie karnym wykonawczym precyzyjnych rozwiązań regulujących zagadnienie 

przerwy wykonywania kary pozbawienia wolności i poddaniu się odpowiedniemu 

leczeniu w wypadku choroby psychicznej . Z informacj i przekazanych przez Ministra 

Sprawiedl iwości wynika, że w prowadzonej korespondencj i Rzecznik Praw 

Obywatelsk ich był in formowany o ww. prob lemach, które uniemożl iwiają umieszczanie 

w szpitalu psychiatrycznym o odpowiedn im stopniu zabezpieczenia osób, którym sąd 

penitencjarny udzielił obl igatoryjnej przerwy w karze z powodu choroby psychicznej. 

Ponadto Minister Sprawiedl iwości w swoim stanowisku wskazał również na istnienie 

powodów faktycznych wynika jących z braku placówek o odpowiednim stopniu 
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z a b e z p i e c z e n i a poza sys temem peni tencjarnym, co u z y s k u j e peine poparcie w ocenie 

Ministra Zdrowia. 

Na podstawie analizy danych i okol iczności przedstawionych przez Ministra 

Sprawiedl iwości oraz ww. opinii z a zasadne uznaje się podjęcie p rac legislacyjnych 

w celu Vk'ypracowania zmian w Kodeksie karnym wykonawczym skutkujących 

odpowiednim ureguloy^/aniem zasad umieszczania w szpitalu psychiatrycznym osoby, 

której udzielona została przerwa w wykonaniu kary z powodu choroby psychicznej, 

zwłaszcza gdy osoba ta stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życ ie i zdrowia swojego 

jaki i innych osób. 

Niezależnie od powyższego pragnę zauważyć, że bezdyskusyjna powinna pozostawać 

kwestia konieczności e fektywnego leczenia w szpitalach psychiatrycznych osób 

z zaburzeniami psychicznymi w czasie udzielenia obl igatoryjnej przerwy w karze 

w przypadku choroby psychicznej . Podejmowane rozwiązania powinny jednak 

obe jmować regulacje odnoszące się do następujących zagadnień: 

1) leczenie musi być prowadzone w warunkach gwarantu jących odpowiednie 

bezpieczeństwo chorym, którym udzielono przerwy w wykonaniu kary oraz innym 

chorym i personeloV(/i te rapeutycznemu, z zachowan iem dostępu do stosowanych 

technik medycznych i współczesnych s tandardów terapeutycznych, co wskazywałoby 

na konieczność stworzenia systemu peni tencjarnego specjal is tycznych oddziałóvv' 

psychiatrycznych; 

2) leczenie osoby w czasie przerwy w odbywaniu kary z uwagi na stan zdrowia 

psychicznego powinno uwzględniać stopień nasilenia choroby i gwarancje 

bezpieczeństwa ale nie zawsze musi odbywać się w formie zamknięte j ; 

3) k ierowanie do zak ładów psychiatrycznych funkcjonujących w systemie 

peni tencjarnym, jak i do poradni zdrowia psychicznego oraz możl iwość przenoszenia 

chorych i uzyskiwania informacj i o postępach terapii i możl iwości powrotu do zakładu 

karnego. 

Uwzględniając obecny stan prawny należy stwierdzić, że leczenie osób chorych 

psychicznie, którym udzielana jest przerwa w wykonaniu kary, w ogólnodostępnych 

szpitalach psychiatrycznych czy oddzia łach psychiatrycznych szpitali 

ogólnodostępnych, nie jest możl iwe przede wszystk im z uwagi na brak rozwiązań 

służących zagwarantowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa w tych podmiotach, w tym 

zasad f inansowania dodatkowego personelu oraz wdrożenia odpowiednich 

zabezpieczeń. Szpitale psychiatryczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach 

środków zabezpieczających w chwili obecnej również osiągnęły maksymalny limit 



pojemności (a niekiedy liczba osób k ierowanych przez sądy zaczyna również 

przekraczać łączną liczbę miejsc na oddziałach psychiatrycznych o różnym poziomie 

zabezpieczenia) , co wyklucza ich ewentualne wykorzystanie jako miejsca odbywania 

przerwy w karze. W tej sytuacj i za zasadne uważa się, do czasu przyjęcia nowych 

rozwiązań prawnych, k ierowanie ww. osób na leczenie w peni tencjarnych zakładach 

psychiatrycznych. 

MINISI 
POisEKRET? 

Zbigniew J. Król 

Do wiadomośc i : 

Pan Marcin Warchoł 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedl iwości 
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