
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego

(druk senacki nr 218)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest stworzenie dla Rady Ministrów podstawy prawnej do

podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Realizacja tego celu polega na

zamieszczeniu delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia określającego Narodowy

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (określanego w dalszej części opinii jako

"Program").

Pierwszy Program na lata 2009-2013, jak wynika z uzasadnienia do projektu

rządowego (druk sejmowy nr 78), jest przygotowywany przez ministra właściwego do spraw

zdrowia przy udziale Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W myśl opiniowanej ustawy Program będzie określał diagnozę sytuacji i zagrożeń

dla zdrowia psychicznego, cele główne i cele szczegółowe oraz niezbędne działania

legislacyjne, w szczególności mające na celu zapewnienie przestrzegania praw osób z

zaburzeniami psychicznymi.

Program będzie realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy

Fundusz Zdrowia oraz ministrów właściwych ze względu na charakter działań określonych w

Programie. Podstawowe działania będą polegały na promowaniu zdrowia psychicznego i

zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz na zapewnieniu osobom z zaburzeniami

psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form

pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Opiniowana ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązek

corocznego przedkładania Radzie Ministrów informacji o realizacji działań wynikających z

Programu. Następnie Rada Ministrów będzie obowiązana do składania Sejmowi RP

corocznych informacji o realizacji Programu.

Data wejścia w życie opiniowanej ustawy została określona na dzień 1 stycznia 2009

roku.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt opiniowanej ustawy był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 78).

Projekt był przedmiotem obrad sejmowej Komisji Zdrowia, która poza poprawkami

redakcyjnymi nie zmieniła projektu. Opiniowana ustawa została uchwalona w brzmieniu

zawartym w sprawozdaniu Komisji Zdrowia (druk sejmowy nr 726).

III. Uwagi szczegółowe

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, z wyjątkiem art. 2 ust. 4 pkt

2 nowelizowanej ustawy. W przytoczonym przepisie wyraz "program" powinien być pisany

wielka literą, ponieważ jest to skrótowe określenie od nazwy własnej "Narodowy Program

Ochrony Zdrowia Psychicznego".

Propozycja poprawki:

- w art. 1, w art. 2 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "w programie" zastępuje się wyrazami "w

Programie".

Agata Karwowska-Sokołowska

główny legislator


