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W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji prowadzonej z Panem Ministrem 

(pismo z dnia 1 lutego 2017 r., l. dz.  DWOiP-I-053-2/17) uprzejmie informuję, że 

w podległym mi Biurze wciąż podejmowane są działania odnoszące się do sytuacji osób 

z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych. 

Pismem z dnia 23 grudnia 2016 r. zwróciłem się do Ministra Zdrowia o podjęcie 

inicjatywy legislacyjnej. Postulowałem stworzenie podstaw prawnych dla umieszczenia 

w zakładzie psychiatrycznym o odpowiednim stopniu zabezpieczenia osób, którym sąd 

penitencjarny obligatoryjnie udzielił przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności 

z powodu choroby psychicznej, a które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia 

i zdrowia swojego oraz innych osób. 

W udzielonej odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, że analizując przedstawiony 

przeze mnie problem zwrócił się o opinię m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości, 

przedstawioną następnie pismem z dnia 17 lutego 2017 r.  (l. dz. DL-III-053-1/17).

Z zadowoleniem przyjąłem wyrażone w tym piśmie stanowisko Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości – pana Marcina Warchoła. Zgodnie z nim zachodzi 

potrzeba możliwie szybkiego przyjęcia rozwiązań legislacyjnych o charakterze 

systemowym, które umożliwiłyby skierowanie do szpitali psychiatrycznych o odpowiednim 
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stopniu zabezpieczenia osób skazanych, u których choroba psychiczna ujawniła się 

w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Ponadto pragnę zauważyć, że także w opinii Dyrektora Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii w Warszawie, prof. nadzw. dr hab. med. Janusza Heitzmana, która została 

przesłana Ministrowi Zdrowia na potrzeby analizy przedstawionego zagadnienia, wskazano, 

że problem jest niezwykle poważny i wymaga podjęcia niezwłocznych działań celem 

opracowania stosownych rozwiązań prawnych, umożliwiających zapewnienie właściwej 

opieki leczniczej skazanym dotkniętym chorobą psychiczną.

Przedmiotowa materia spotkała się również ze zrozumieniem dr n. med. Ryszarda 

Wardeńskiego, Sekretarza Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających. 

Wskazał on zamknięte zakłady psychiatryczne o wzmocnionym zabezpieczeniu jako te, 

które dysponują odpowiednim poziomem zabezpieczenia dla interesującej nas grupy 

pacjentów, a jednocześnie są rozmieszczone na terenie całej Polski.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 958), uprzejmie 

proszę Pana Ministra aby, zgodnie ze stanowiskiem Podsekretarza Stanu, podjął Pan 

działania celem powołania wspólnego zespołu roboczego resortu zdrowia i sprawiedliwości. 

Jego zadaniem byłoby wypracowanie rozwiązań, które doprowadzą do stworzenia podstaw 

prawnych i instytucjonalnych, umożliwiających właściwe postępowanie z osobami, 

u których choroba psychiczna ujawniła się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. 

Bardzo proszę o poinformowanie mnie o decyzji Pana Ministra w przedmiotowej kwestii.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż z analogicznym postulatem wystąpiłem do 

Ministra Zdrowia.
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