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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    VI kadencja 
 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI ZDROWIA 

 

o  rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk 
nr 78). 

 

 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu  - po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 17 grudnia 2007 r. powyższy  
projekt ustawy do Komisji Zdrowia  do pierwszego czytania.  

 

Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 
projektu ustawy na posiedzeniu w dniu  9 lipca 2008 r. 

 

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 

Warszawa, dnia 9 lipca 2008 r. 

 

                                         

Sprawozdawca                                                                            Zastępca Przewodniczącego 

                                                                                                                        Komisji 

/-/Maciej Orzechowski                                                                          /-/Andrzej Sośnierz 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                2008 r. 

  

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 
111, poz. 535, z późn. zm.1)) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. 1. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań doty-
czących w szczególności: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 
psychicznym, 

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielo-
stronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz in-
nych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowi-
sku rodzinnym i społecznym, 

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wła-
ściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tole-
rancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskrymina-
cji. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez działania 
określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego. 

3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa w 
szczególności: 

1) okres jego obowiązywania, 

2) diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego, w 
tym zróżnicowań regionalnych, 

3) cele główne i cele szczegółowe, 

4) podmioty biorące udział w jego realizacji, 

5) sposób realizacji zadań, 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 

731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 
141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, 
poz. 831. 
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6) niezbędne działania legislacyjne, w szczególności mające na 
celu zapewnienie przestrzegania praw osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

4. Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie O-
chrony Zdrowia Psychicznego należy do: 

1) zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin, 

2) zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów wła-
ściwych ze względu na charakter działań określonych w pro-
gramie. 

5. Wskazane w ust. 4 pkt 1 działania polegają w szczególności na: 

1) promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburze-
niom psychicznym, 

2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielo-
stronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz 
innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku 
społecznym, rodzinnym i zawodowym. 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, uwzględniając zagad-
nienia, o których mowa w ust. 3, oraz biorąc pod uwagę koniecz-
ność ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie Mini-
strów, w terminie do dnia 30 września każdego roku, informację o 
realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego w roku poprzednim. 

8. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w terminie do dnia 31 października, informację o realizacji 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 
poprzednim.”. 

  

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

MinMDtfffi mnP/mak

Warszawa, dni{lLl lipca 2008 r.

Pan Bolesław Piecha
Przewodniczący
Komisji Zdrowia
Sej m Rzecrypospolitej Polskiej

opinia o zgodności Z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Zdrowia o
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr
726), wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. f pkt 2a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz.
494, z p6źn. zm.) i art, 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu
Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanowny P anie Przewodniczący,

W związku z przedłoŻonym Sprawozdaniem o ww. projekcie ustawy (druk nr 7f6, pismo nr
ZDR-0 1 5 0-3 5.0 8) pozwalam sobie wyr azic następuj ącą opinię :

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Do uprzej mej wiadorności :
Pani Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Z poważaniem,


