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Na tle ostatniego tragicznego zdarzenia, jakim jest zabójstwo Prezydenta Miasta
Gdańska, pragnę ponownie zwrócić uwagę Pana Ministra na sytuację osób pozbawionych
wolności, cierpiących na poważne choroby psychiczne, a jednocześnie stanowiących
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia własnego i innych osób. Według informacji
medialnych, sprawca ataku miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej.
Już od 2016 roku prowadzę z Panem Ministrem oraz Ministrem Zdrowia
korespondencję, w której postuluję stworzenie podstaw prawnych dla umieszczenia
w zakładzie psychiatrycznym o odpowiednim stopniu zabezpieczenia osób, którym sąd
penitencjarny udzielił obligatoryjnej przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
z powodu choroby psychicznej, a które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
swojego oraz innych osób. Rozwiązanie to pozwoliłoby zarówno leczyć te osoby
psychiatrycznie, jak i izolować je od społeczeństwa.
Obecna luka prawna powoduje, że zdarzają się przypadki nieudzielenia skazanym
przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na podstawie art. 153 § 1 k.k.w. w zw.
Z art. 150 § 1 k.k.w., ze względu na brak możliwości przeniesienia ich do zakładu
psychiatrycznego. Niejednokrotnie osoby takie odbywają resztę kary pozbawienia wolności
w jednym z przywięziennych szpitali psychiatrycznych.
Z otrzymanych przez nas dotychczas odpowiedzi wynikało, że resorty zdrowia oraz
sprawiedliwości powołają wspólny zespół roboczy, który wypracuje właściwe regulacje
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prawne. Nadmieniam, że w dniu 13 lipca ub.r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
zwróciła się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o poinformowanie
Rzecznika Praw Obywatelskich, czy międzyresortowy zespół roboczy mający zająć się tą
problematyką został już powołany oraz jakie są efekty jego działań. Do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w tej sprawie.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2179),
zwracam się do Pana Ministra o pilne podjęcie skutecznych działań mających na celu
wyeliminowanie wskazanej powyżej luki prawnej, co stworzy możliwość przeniesienia osoby
chorej psychicznie z zakładu karnego do zakładu psychiatrycznego o odpowiednim stopniu
zabezpieczenia.
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