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w nawiązaniu do mojego wcześniejszego Wystąpienia Generalnego z dnia 6 września
2012 roku (sygn. ZSR/500/18/2012/JM) wskazującego na zagrożenie ze strony
przebywającego obecnie w izolacji Mariusza T., który dopuścił się w latach 80-tych zbrodni
zabójstwa wobec małoletnich dokonanych na tle seksualnym, zwracam się z prośbą
o poinformowanie, jakie działania zostały podjęte celem stworzenia warunków do realizacji
ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014
r., poz. 24).

Wyżej wymieniona ustawa została opublikowana w publikatorze aktów prawnych
w dniu 7 stycznia 2014 roku, a wejdzie w życie w dniu 21 stycznia 2014 roku. Koniec
odbywania kary pozbawienia wolności przez Mariusza T. przypada na pierwszą połowę
lutego br.

Ze sporządzonej na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka informacji przedstawionej przez
Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie wynika, że z uwagi na strukturę charakterologiczną
skazanego i poziom prezentowanych przez niego zaburzeń należy postulować konieczność
poddania go długoterminowym oddziaływaniom terapeutycznym także po odbyciu kary



pozbawienia wolności. Ponadto, skuteczność zrealizowanych wobec skazanego w warunkach
zakładu karnego oddziaływań będzie stopniowo malała wraz z upływem czasu po ich
zaprzestaniu. W ocenie specjalistów, którzy badali skazanego, Mariusz T., mimo poddawania
go tak długotrwałej resocjalizacji, nadal jest osobą stwarzającą zagrożenie społeczne, w tym

dla małoletnich, i z wysokim prawdopodobieństwem powróci na drogę przestępstwa.
Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 10a ust.

1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr
6, poz. 69 z późn. zm.), kolejny raz wnoszę o zabezpieczenie dzieci przed możliwością
popełnienia przestępstw na ich szkodę. Państwo polskie nie może pozostawać bezczynne.
Bezwzględnie musi chronić potencjalne ofiary i działać w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo jego obywateli.

Ponadto proszę o pilną informację, na jakim etapie pozostają prace resortów
zmierzające do realizacji ww. ustawy, w tym w szczególności w zakresie utworzenia

Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Proszę również o udzielenie
informacji, czy Mariusz T. może być objęty działaniem ww. ustawy i jakie czynności zostały
i będą w tym celu podjęte. Z tego samego względu, proszę również o wskazanie, jakie
działania prewencyjne mogą być podejmowane wobec tzw. sprawców niebezpiecznych od
czasu opuszczenia przez nich zakładu karnego do czasu ewentualnego uznania ich sądownie
za osoby stwarzające zagrożenie.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2014 roku. ZSR/500/1/20131

dotyczące osadzonego M w kontekście podjęcia moŻliwyCh

działań w celu stworzenia warunków do realizacji ustawy z dnia 22 listopada 2013

roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób ( Dz.U. z 2014 r.,

poz. 24) oraz podjętych działaniach wobec \y/wyrn. w celu zapewnienia

bezpieczeństwa dla obywateli xy tym ochrony potencjalnych ofiar, uprzejmie

informuję, co następuje.

M skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego xy Piotrkowie

Trybunalskim z dnia 09 września 1989r., sygn. akt II K 11/89 za przestępstwa z art.

148 ld.kk na karę śmierci, który to wyrok został zamieniony na mocy amnestii

(ustawa z dnia 07 grudnia 1989r. Dz. U. 1989r. Nr 64 poz. 390) wyrokiem Sądu

Najwyższego z dnia 21 lutego 1 990r. sygn. akt I Kr. 207/ 89 na karę łączną 25 lat

pozbawienia, odbywanie kary pozbawienia wolności zakończy w dniu 11 lutego

2014r.

W związku ze zbliżającym się końcem kary administracja Zakładu Karnego

R podjęła szereg działań o charakterze prewencyjnym m. innymi

poinfomioxyała Komendę Miejską Policji w 11 - o końcu kary
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w/wyrn., przesyłając jego aktualne zdjęcie, charakterystykę, adresy osób, z którymi

utrzymuje kontakt, oraz działań faktycznych w celu możliwości zastosowania

wobec w/wym. środków przewidzianych ustawą xy tym możliwości jego

umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalym.

Przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku „ która wejdzie xy życie w dniu

22 stycznia 2014 roku., regulują postępowanie wobec osób, które łącznie spełniają

następujące przesłanki: odbywają xy systemie terapeutycznym prawomocnie

orzeczoną karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, y

trakcie postępowania wykonawczego występowały u nich zaburzenia psychiczne xy

postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia

preferencji seksualnych ponadto stwierdzono u nich zaburzenie o takim

charakterze i nasileniu, że zachodzi, co najmniej wysokie prawdopodobieństwo

popełnienia przez tego rodzaju osoby czynu zabronionego

z użyciem przemocy lub wolności seksualnej, zagrożonego karą pozbawienia

wolności, której granica wynosi, co najmniej 10 lat.

Zgodnie z trybem i wymogami wyżej cytowanej ustawy Dyrektor Zakładu

Karnego, w którym aktualnie przebywa w/wym. w przypadku uznania między

innymi w oparciu o wydaną xy takcie postępowania wykonawczego opinię

psychiatryczną i psychologiczną, iż speiia on przesłanki określone w cyt. ustawie

występuje do właściwego sądu z wnioskiem o uznanie M 1za

osobę stwarzającą zagrożenie i zastosowanie przewidzianego ustawą środka.

W tym miejscu informuję, iż zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności

przez M po złożeniu przez dyrektora zakładu karnego do sądu

stosownego wniosku nie stanowi przeszkody do wydania orzeczenia xy przedmiocie

uznania jego osoby, jako osoby stwarzającej zagrożenie.

Oczywistym jest, iż przyszła ewentualna decyzja sądu, co do uznania M

za osobą stwarzającą zagrożenie, skutkująca zastosowaniem środka

w postaci umieszczenia xy Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom

Dyssocjalym bądź zastosowaniem nadzoru prewencyjnego pozostaje y sferze
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wyłącznej kompetencji niezawisłego sądu, który swoje orzeczenie może wydać

wyłącznie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy (opinii dwóch biegłych

psychiatrów, psychologa, seksuologa, wyników ewentualnej obserwacji w zakładzie

psychiatrycznym, wyników postępowania terapeutycznego) w trakcie postępowania

przewidzianego niniejszą ustawą tj. według przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego w postępowaniu nieprocesowym.

W tym miejscu uprzejmie informuję, iż akty prawne umożliwiające realizację

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. 2014. poz.24) w postaci:

- rozporządzenia Ministra Zdrowia xy sprawie Krajowego Ośrodka

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,

-rozporządzenia Ministra Zdrowia xy sprawie sposobu dokumentowania

przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego,

- rozporządzenia Ministra Zdrowia xy sprawie wskazania zakładu

psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd,

- rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków

i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie

umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjlnym,

zostały już wydane i wejdą w życie z dniem 22 stycznia 2014 roku.

z upoważnienia
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