
Rozdział XIII 

Środki zabezpieczające 

Art. 199a. § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy do orzekania w 

przedmiocie środków zabezpieczających na zasadach określonych w rozdziale X Kodeksu karnego.  

§ 2. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy w postępowaniu dotyczącym 

wykonania środków zabezpieczających, z wyjątkiem elektronicznej kontroli miejsca pobytu.  

§ 3. Na postanowienie co do środka zabezpieczającego przysługuje zażalenie.  

Art. 199b. § 1. Wniosek o orzeczenie, zmianę lub uchylenie środka zabezpieczającego może złożyć 

również dyrektor zakładu karnego, kierownik zakładu psychiatrycznego lub kierownik podmiotu 

leczniczego, w którym sprawca odbywa terapię lub terapię uzależnień.  

§ 2. Przed orzeczeniem, zmianą i uchyleniem środka zabezpieczającego sąd wysłuchuje:  

1) psychologa,  

2) w sprawach osób niepoczytalnych, o ograniczonej poczytalności lub z zaburzeniami osobowości albo 

gdy sąd uzna to za wskazane – ponadto lekarza psychiatrę,  

3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – biegłych wskazanych w pkt 1 i 2 oraz 

lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa.  

W sprawach osób uzależnionych można również wysłuchać biegłego w przedmiocie uzależnienia.  

§ 3. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sprawca lub jego obrońca oraz wnioskodawca 

określony w § 1.  

§ 4. Można pozostawić bez rozpoznania wniosek o zmianę lub uchylenie środka zabezpieczającego, 

jeżeli od wydania poprzedniego orzeczenia w tym przedmiocie upłynęło mniej niż 6 miesięcy, a 

wnioskodawca nie wskazał nowych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.  

Art. 200. § 1. Przez zakład psychiatryczny, o którym mowa w art. 93a § 1 pkt 4 Kodeksu karnego, 

rozumie się podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki 

psychiatrycznej.  

§ 2. Zakłady psychiatryczne, o których mowa w § 1, mogą być organizowane jako zakłady dysponujące 

warunkami:  

1) podstawowego zabezpieczenia, 

2) wzmocnionego zabezpieczenia,  

3) maksymalnego zabezpieczenia.  

§ 3. (uchylony).  

§ 3a. Zakłady psychiatryczne wykonujące środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie 

psychiatrycznym wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 3 Kodeksu karnego, organizowane są 

jako zakłady dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia.  

§ 3b. Środek zabezpieczający w postaci terapii orzeczonej wobec sprawcy określonego w art. 93c pkt 3 

Kodeksu karnego wykonuje się w podmiotach leczniczych.  



§ 4. (uchylony).  

§ 5. Zakłady, o których mowa w § 2 pkt 3, podlegają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

Art. 200a. Do zakładu psychiatrycznego dysponującego warunkami maksymalnego zabezpieczenia 

kieruje się sprawcę, jeżeli:  

1) jego powtarzające się zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób lub powodujące 

niszczenie przedmiotów znacznej wartości nie mogą być opanowane w zamkniętym zakładzie 

psychiatrycznym dysponującym warunkami wzmocnionego zabezpieczenia,  

2) nie jest możliwe zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się z zamkniętego zakładu psychiatrycznego 

dysponującego wzmocnionymi warunkami zabezpieczenia sprawcy, stwarzającego znaczne zagrożenie 

poza zakładem.  

Art. 200b. Do zakładu psychiatrycznego dysponującego warunkami wzmocnionego zabezpieczenia 

kieruje się sprawcę, jeżeli: 

1) jego zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób lub powodujące niszczenie przedmiotów 

znacznej wartości nie mogą być opanowane w zakładzie psychiatrycznym, dysponującym warunkami 

podstawowego zabezpieczenia, 

2) nie jest możliwe zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się z zakładu psychiatrycznego, 

dysponującego warunkami podstawowego zabezpieczenia sprawcy, stwarzającego zagrożenie poza 

zakładem.  

Art. 200c. Do zakładu psychiatrycznego dysponującego warunkami podstawowego zabezpieczenia 

kieruje się sprawcę, który nie kwalifikuje się do zakładu psychiatrycznego, o którym mowa w art. 200a 

oraz w art. 200b.  

Art. 201. § 1. W celu zapewnienia właściwego miejsca wykonywania środków zabezpieczających, o 

których mowa w art. 200 § 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje komisję psychiatryczną 

do spraw środków zabezpieczających.  

§ 1a. Do zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających należy:  

1) wydawanie opinii dla właściwych sądów lub innych uprawnionych instytucji w sprawie 

przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono wykonywanie 

środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych,  

2) analiza dostępnej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w zakresie określonym w pkt 1,  

3) analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w zakładach psychiatrycznych przeznaczonych do 

wykonywania środków zabezpieczających,  

4) wizytacja i ocena zakładów psychiatrycznych dysponujących warunkami podstawowego, 

wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, w których wykonywany jest środek zabezpieczający.  

§ 2. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w 

zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w art. 200 § 1, sąd, po zasięgnięciu opinii komisji 

psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, określa rodzaj tego zakładu i przesyła odpis 

orzeczenia wraz z poleceniem doprowadzenia sprawcy właściwej ze względu na miejsce pobytu 

sprawcy jednostce Policji lub właściwemu organowi wojskowemu, a odpis orzeczenia oraz polecenie 

doprowadzenia wraz z poleceniem przyjęcia – kierownikowi wskazanego zakładu. Kierownik 

wskazanego zakładu psychiatrycznego zapewnia transport sanitarny odpowiadający wymaganiom 



określonym dla zespołu ratownictwa medycznego, po powiadomieniu go przez właściwą jednostkę 

Policji lub właściwy organ wojskowy o miejscu, dniu oraz godzinie planowanego transportu.  

§ 2a. (uchylony).  

§ 2b. W wypadku skierowania sprawcy na terapię lub terapię uzależnień sąd przesyła odpis orzeczenia 

kierownikowi podmiotu leczniczego.  

§ 2c. (uchylony).  

§ 2d. (uchylony).  

§ 3. Jeżeli sprawca przebywa w zakładzie karnym albo w areszcie śledczym, polecenie doprowadzenia 

sąd przesyła dyrektorowi tego zakładu lub aresztu, załączając odpis orzeczenia.  

§ 3a. Za sporządzenie opinii określonej w § 2 członkom komisji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot 

poniesionych przez nich niezbędnych wydatków na zasadach określonych w art. 618f Kodeksu 

postępowania karnego. Członkowie komisji mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia 

komisji na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych na terenie kraju. 

§ 4. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określa, w 

drodze rozporządzenia,  

1) tryb powoływania i odwoływania członków komisji psychiatrycznej do spraw środków 

zabezpieczających, jej skład i sposób działania, a także sposób postępowania z prowadzoną przez 

komisję dokumentacją,  

2) regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających,  

3) warunki zabezpieczenia zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka 

zabezpieczającego, o których mowa w art. 200 § 2 

 – mając na uwadze prawidłową realizację zadań komisji, poddanie sprawcy umieszczonego w 

zakładzie psychiatrycznym właściwemu leczeniu lub właściwym metodom terapeutycznym, 

przeciwdziałanie zachowaniom sprawcy zagrażającym życiu i zdrowiu własnemu i innych osób lub 

powodującym niszczenie przedmiotów znacznej wartości oraz zapobieżenie samowolnemu oddaleniu 

się sprawcy z zakładu.  

§ 5. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykazy:  

1) zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego wobec 

sprawców określonych w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego, w tym zakładów psychiatrycznych 

przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie 

psychiatrycznym, orzeczonego wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności 

seksualnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 200 § 2, wraz z podaniem liczby łóżek, 

2) podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w 

art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej, wraz z podaniem liczby łóżek.  

§ 6. (uchylony). 

Art. 202. Sprawcę, wobec którego wykonywany jest środek zabezpieczający, obejmuje się 

odpowiednim postępowaniem leczniczym, psychoterapeutycznym, rehabilitacyjnym lub 

resocjalizacyjnym, którego celem jest poprawa stanu jego zdrowia i zachowania w stopniu 



umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia porządku 

prawnego, a w wypadku sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym – również dalsze 

leczenie w warunkach poza tym zakładem.  

Art. 202a. § 1. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym orzeczony wobec sprawców, o których mowa w art. 

93c pkt 2 Kodeksu karnego, następuje przed wykonaniem kary pozbawienia wolności, podczas przerwy 

w wykonywaniu tej kary lub po jej wykonaniu. O zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podstawie 

wyników leczenia.  

§ 2. Sąd zalicza na poczet kary okres pobytu skazanego w zakładzie. Skazanego można warunkowo 

zwolnić z odbycia reszty kary, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 77–79 Kodeksu 

karnego, a wyniki leczenia za tym przemawiają; dozór jest obowiązkowy.  

Art. 202b. § 1. Orzekając terapię lub terapię uzależnień wobec skazanego określonego w art. 93c pkt 5 

Kodeksu karnego, który zostaje zwolniony z zakładu psychiatrycznego lub zakładu karnego, sąd ustala 

okres próby na czas od 6 miesięcy do lat 2 i oddaje skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej 

zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o 

wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.  

§ 2. Sąd może zarządzić ponowne umieszczenie skazanego w zakładzie karnym, jeżeli skazany w okresie 

próby uchyla się od poddania się terapii lub terapii uzależnień, uchyla się od dozoru kuratora, popełnia 

przestępstwo lub rażąco narusza porządek prawny albo regulamin organizacyjny podmiotu 

leczniczego.  

§ 3. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie zarządzono ponownego umieszczenia 

skazanego w zakładzie karnym, karę uważa się za odbytą z upływem okresu próby.  

Art. 203. § 1. Kierownik zakładu psychiatrycznego, w którym wykonuje się środek zabezpieczający, nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinię o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w tym 

zakładzie i o postępach w leczeniu lub terapii; opinię taką obowiązany jest przesłać bezzwłocznie, jeżeli 

w związku ze zmianą stanu zdrowia sprawcy uzna, że jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest 

konieczne.  

§ 2. Sąd może w każdym czasie żądać opinii o stanie zdrowia i stosowanym leczeniu lub terapii oraz ich 

wyników wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie, o którym mowa w § 1.  

§ 3. Za sporządzenie opinii określonej w § 1 wynagrodzenie nie przysługuje.  

Art. 204. § 1. Jeżeli wobec sprawcy orzeczono pobyt w zakładzie psychiatrycznym, sąd, nie rzadziej niż 

co 6 miesięcy, orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środka, a w wypadku uzyskania opinii, 

że dalsze pozostawanie sprawcy w zakładzie nie jest konieczne – bezzwłocznie. W razie potrzeby sąd 

zasięga opinii innych biegłych.  

§ 2. W posiedzeniu w przedmiocie dalszego stosowania pobytu sprawcy w zakładzie psychiatrycznym 

obowiązkowy jest udział:  

1) prokuratora,  

2) obrońcy w wypadkach określonych w art. 8 § 2, chyba że sąd orzeka na korzyść lub zgodnie z 

wnioskiem skazanego.  

§ 3. Orzekając o zwolnieniu z zakładu psychiatrycznego, sąd w razie stwierdzenia, że zachodzą 

przesłanki do przyjęcia sprawcy do domu pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 



1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), zawiadamia o tym 

właściwy organ do spraw pomocy społecznej.  

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli wobec sprawcy orzeczono inny środek zabezpieczający, 

z tym że sąd orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środka nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

Art. 204a. Wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym można stosować środki 

przymusu bezpośredniego na zasadach, w trybie i w sposób określony w przepisach o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

Art. 204b. W zakładach psychiatrycznych, o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2 i 3, dopuszcza się 

kontrolowanie przedmiotów posiadanych przez sprawców oraz pomieszczeń, w których oni 

przebywają. Przepisy art. 116 § 4–6 stosuje się odpowiednio.  

Art. 204c. Osobiste kontakty sprawcy przebywającego w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa 

w art. 200 § 2 pkt 2 lub 3, z osobami odwiedzającymi mogą odbywać się tylko za zgodą kierowników 

tych zakładów. Można odmówić udzielenia takiej zgody, w szczególności gdy kontakty te powodują 

wzrost ryzyka zachowań niebezpiecznych.  

Art. 204d. § 1. Sprawcy przebywającemu w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w art. 200c, 

można udzielić zezwolenia na czasowy pobyt poza zakładem pod opieką członka rodziny lub osoby 

godnej zaufania, jeżeli jest to uzasadnione względami terapeutycznymi lub ważnymi względami 

rodzinnymi, zaś niebezpieczeństwo, że sprawca przebywający poza zakładem dopuści się czynu 

zabronionego lub zagrozi własnemu życiu lub zdrowiu, jest nieznaczne.  

§ 2. Zezwolenia udziela się na okres nieprzekraczający 3 dni. W wyjątkowych, szczególnie 

uzasadnionych wypadkach można udzielić zezwolenia na okres nieprzekraczający 7 dni.  

§ 3. Zezwolenia udziela kierownik zakładu po uzyskaniu opinii lekarza prowadzącego. O udzieleniu 

zezwolenia kierownik zakładu niezwłocznie informuje sąd.  

§ 4. Jeżeli sprawca nie powróci do zakładu psychiatrycznego, o którym mowa w art. 200c, z upływem 

okresu, na który udzielono zezwolenia, sąd niezwłocznie zarządza jego poszukiwanie i zatrzymanie 

przez Policję oraz doprowadzenie do zakładu. Sprawcę doprowadza Policja w asyście lekarza.  

§ 5. Sprawcy, który nie powrócił do zakładu psychiatrycznego, o którym mowa w art. 200c, z upływem 

okresu, na który udzielono zezwolenia, można udzielić ponownego zezwolenia na czasowy pobyt poza 

zakładem nie wcześniej niż po upływie roku od dnia powrotu sprawcy do zakładu.  

§ 6. Sprawcy, który, przebywając poza zakładem psychiatrycznym, o którym mowa w art. 200c, dopuścił 

się czynu zabronionego lub zagroził własnemu życiu lub zdrowiu, nie udziela się ponownego zezwolenia 

na czasowy pobyt poza zakładem.  

Art. 205. Do wykonania orzeczonego tytułem środka zabezpieczającego zakazu lub nakazu, o którym 

mowa w art. 39 pkt 2–3 Kodeksu karnego, stosuje się odpowiednio art. 180–186.  

Art. 205a. § 1. Na wniosek pokrzywdzonego upoważniony sędzia niezwłocznie zawiadamia 

pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony 

pozostaje, o zwolnieniu sprawcy z zakładu psychiatrycznego po uchyleniu lub zmianie środka 

zabezpieczającego, ucieczce sprawcy z zakładu psychiatrycznego, a także o udzieleniu zezwolenia, o 

którym mowa w art. 204d.  

§ 2. O prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, poucza pokrzywdzonego sąd, kierując 

orzeczenie do wykonania.  



§ 3. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w § 1, przekazuje się również 

świadkowi. 


