
Poz. 882 

OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza si� w zał�czniku do niniejszego obwiesz-

czenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), 

z uwzgl�dnieniem zmian wprowadzonych:  

1) ustaw� z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalno�ci leczniczej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 960), 

2) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15 (Dz. U. poz. 1245) 

oraz zmian wynikaj�cych z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 kwietnia 2017 r. 

2. Podany w zał�czniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 40 i art. 42 ustawy 

z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalno�ci leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960), które 

stanowi�: 

„Art. 40. Z dniem wej�cia w �ycie ustawy przedsi�biorstwa podmiotów leczniczych staj� si� zakładami leczni-

czymi podmiotów leczniczych.” 

„Art. 42. Ustawa wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyj�tkiem: 

1) art. 34, który wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia; 

2) art. 21 pkt 4, który wchodzi w �ycie z dniem 30 czerwca 2016 r.”. 

 

Marszałek Sejmu: M. Kuchci�ski 

 

 

 

 

 



 

Zał�cznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 882) 

USTAWA 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego 

Uznaj�c, �e zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburze-

niami psychicznymi nale�y do obowi�zków pa�stwa, stanowi si�, co nast�puje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ochron� zdrowia psychicznego zapewniaj� organy administracji rz�dowej i samorz�dowej oraz instytucje 

do tego powołane. 

2. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mog� uczestniczy� stowarzyszenia i inne organizacje spo-

łeczne, fundacje, samorz�dy zawodowe, ko�cioły i inne zwi�zki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich 

rodzin, a tak�e inne osoby fizyczne i prawne. 

Art. 2. 1. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizacj� zada� dotycz�cych w szczególno�ci: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym; 

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dost�pnej opieki zdrowotnej oraz 

innych form opieki i pomocy niezb�dnych do �ycia w �rodowisku rodzinnym i społecznym; 

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wła�ciwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, 

tolerancji, �yczliwo�ci, a tak�e przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, s� realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa 

w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze�nia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwa-

nego dalej „Narodowym Programem Zdrowia”, a zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, poprzez działania okre�lone 

w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego okre�la w szczególno�ci: 

1) okres jego obowi�zywania; 

2) diagnoz� sytuacji i zagro�e� dla zdrowia psychicznego, w tym zró�nicowa� regionalnych; 

3) cele główne i cele szczegółowe; 

4) podmioty bior�ce udział w jego realizacji; 

5) sposób realizacji zada�; 

6) niezb�dne działania legislacyjne, w szczególno�ci maj�ce na celu zapewnienie przestrzegania praw osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Prowadzenie działa� okre�lonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego nale�y do: 

1) zada� własnych samorz�dów województw, powiatów i gmin; 

2) zada� Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów wła�ciwych ze wzgl�du na charakter działa� okre�lonych 

w programie. 

5. Wskazane w ust. 4 pkt 1 działania polegaj� w szczególno�ci na: 

1) promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 

2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dost�pnej opieki zdrowotnej oraz 

innych form pomocy niezb�dnych do �ycia w �rodowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym. 

6. Rada Ministrów okre�la, w drodze rozporz�dzenia, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, uwzgl�d-

niaj�c zagadnienia, o których mowa w ust. 3, oraz bior�c pod uwag� konieczno�� ochrony praw osób z zaburzeniami  

psychicznymi. 



 
7. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 wrze�nia ka�dego roku, 

informacj� o realizacji działa� wynikaj�cych z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku poprzednim. 

8. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 31 pa�dziernika, infor-

macj� o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku poprzednim. 

Art. 3. Ilekro� przepisy niniejszej ustawy stanowi� o: 

1) osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi si� to do osoby: 

a) chorej psychicznie (wykazuj�cej zaburzenia psychotyczne), 

b) upo�ledzonej umysłowo, 

c) wykazuj�cej inne zakłócenia czynno�ci psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane s� do 

zaburze� psychicznych, a osoba ta wymaga �wiadcze� zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezb�d-

nych do �ycia w �rodowisku rodzinnym lub społecznym; 

2) szpitalu psychiatrycznym, odnosi si� to równie� do: 

a) oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, 

b) kliniki psychiatrycznej, 

c) sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

d)
1)

 innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalno�ci leczniczej, sprawuj�-
cego całodobow� opiek� psychiatryczn� lub odwykow�, 

niezale�nie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje; 

3) domu pomocy społecznej lub �rodowiskowym domu samopomocy, odnosi si� to równie� do wszelkich form pomocy 

instytucjonalnej dla osób, o których mowa w pkt 1; 

4) zgodzie, oznacza to swobodnie wyra�on� zgod� osoby z zaburzeniami psychicznymi, która – niezale�nie od stanu jej 

zdrowia psychicznego – jest rzeczywi�cie zdolna do zrozumienia przekazywanej w dost�pny sposób informacji o celu 

przyj�cia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynno�ciach diagnostycznych 

i leczniczych oraz o daj�cych si� przewidzie� skutkach tych działa� lub ich zaniechania; 

5) dyspozytorze medycznym, kieruj�cym akcj� prowadzenia medycznych czynno�ci ratunkowych, zespole ratownictwa 

medycznego, nale�y przez to rozumie� odpowiednio: dyspozytora medycznego, kieruj�cego akcj� prowadzenia  

medycznych czynno�ci ratunkowych, zespół ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 wrze�nia 2006 r. 

o Pa�stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60); 

6) przymusie bezpo�rednim, bez wskazania �rodka przymusu bezpo�redniego, nale�y przez to rozumie�: 

a) przytrzymanie – dora�ne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z u�yciem siły fizycznej, 

b) przymusowe zastosowanie leków – dora�ne lub przewidziane w planie post�powania leczniczego wprowadzenie 

leków do organizmu osoby – bez jej zgody, 

c) unieruchomienie – obezwładnienie osoby z u�yciem pasów, uchwytów, prze�cieradeł, kaftana bezpiecze�stwa lub 

innych urz�dze� technicznych, 

d) izolacj� – umieszczenie osoby, pojedynczo, w zamkni�tym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. 

Art. 4. 1. Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego s� podejmowane przede wszystkim 

wobec dzieci, młodzie�y, osób starszych i wobec osób znajduj�cych si� w sytuacjach stwarzaj�cych zagro�enie dla ich 

zdrowia psychicznego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmuj� w szczególno�ci: 

1) stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w pracy szkół, placówek systemu o�wiaty, placówek opieku�czo-

-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w jednostkach wojskowych; 

2) tworzenie placówek rozwijaj�cych działalno�� zapobiegawcz�, przede wszystkim poradnictwa psychologicznego, 

oraz placówek specjalistycznych, z uwzgl�dnieniem wczesnego rozpoznawania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwo-

ju psychoruchowego; 

                                                           
1) Ze zmian� wprowadzon� przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalno�ci leczniczej oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. poz. 960), która weszła w �ycie z dniem 15 lipca 2016 r. 



 
3) wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; 

4) rozwijanie działalno�ci zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego przez podmioty lecznicze; 

5) wprowadzanie zagadnie� ochrony zdrowia psychicznego do programu przygotowania zawodowego osób zajmuj�cych 

si� wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacj�, leczeniem i opiek�, zarz�dzaniem i organizacj� pracy oraz organizacj� 
wypoczynku; 

6) podejmowanie bada� naukowych słu��cych umacnianiu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 

7) uwzgl�dnianie zagadnie� zdrowia psychicznego w działalno�ci publicznych �rodków masowego przekazu, a zwłasz-

cza w programach radiowych i telewizyjnych. 

3. (uchylony)
2)

 

Art. 4a. 1. Tworzy si� Rad� do spraw Zdrowia Psychicznego, zwan� dalej „Rad�”, jako działaj�cy przy ministrze 

wła�ciwym do spraw zdrowia organ koordynacyjno-doradczy w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. 

2. Do zada� Rady nale�y w szczególno�ci: 

1) monitorowanie realizacji zada� okre�lonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego; 

2) opiniowanie projektów informacji o realizacji zada� wynikaj�cych z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego; 

3) wyst�powanie do ministrów wła�ciwych do spraw: kultury fizycznej, nauki, o�wiaty i wychowania, pracy, spraw we-

wn�trznych, szkolnictwa wy�szego, zabezpieczenia społecznego oraz Ministra Sprawiedliwo�ci i Ministra Obrony 

Narodowej, w sprawach zało�e� i projektów programów działa� z zakresu ochrony zdrowia psychicznego; 

4) inicjowanie działalno�ci badawczo-wdro�eniowej w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1; 

5) opiniowanie projektów przepisów prawnych dotycz�cych ochrony zdrowia psychicznego. 

3. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia powołuje i odwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek ministrów, 

o których mowa w ust. 2 pkt 3, przewodnicz�cego, zast�pc� przewodnicz�cego, sekretarza i członków Rady – spo�ród 

specjalistów z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii, socjologii, a tak�e innych dziedzin nauki i praktyki, maj�cych 

zastosowanie w ochronie zdrowia psychicznego. 

4. Za udział w pracach Rady członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie. Członkom Rady przysługuje zwrot 

kosztów podró�y w wysoko�ci i na warunkach okre�lonych w przepisach dotycz�cych nale�no�ci przysługuj�cych pracow-

nikowi zatrudnionemu w pa�stwowej lub samorz�dowej jednostce sfery bud�etowej z tytułu podró�y słu�bowej na obsza-

rze kraju. 

5. Wydatki zwi�zane z działalno�ci� Rady s� finansowane z bud�etu pa�stwa, z cz��ci, której dysponentem jest  

minister wła�ciwy do spraw zdrowia. 

6. Szczegółowe warunki i tryb działania Rady okre�la statut nadany, w drodze zarz�dzenia, przez ministra wła�ciwego 

do spraw zdrowia. 

Art. 5. Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej 

i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej – w formie pomocy dora�nej, ambulato-

ryjnej, dziennej, szpitalnej i �rodowiskowej oraz w domach pomocy społecznej. 

Art. 5a. Podmiot leczniczy prowadz�cy centrum zdrowia psychicznego zapewnia kompleksow� opiek� zdrowotn� 
nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na okre�lonym obszarze terytorialnym w formie pomocy dora�nej, ambulato-

ryjnej, dziennej, szpitalnej i �rodowiskowej. 

Art. 6. 1. Samorz�d województwa zgodnie z potrzebami wynikaj�cymi w szczególno�ci z liczby i struktury społecz-

nej ludno�ci województwa tworzy i prowadzi podmioty lecznicze udzielaj�ce �wiadczenia zdrowotne w zakresie psychia-

trycznej opieki zdrowotnej. 

2. (uchylony) 

3. Zadania, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 46 ust. 2b, s� zadaniami z zakresu administracji 

rz�dowej. 

Art. 6a. Powiat organizuje i zapewnia usługi w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowa-

nych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Domy te s� tworzone na zasadach okre�lonych 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z pó�n. zm.
3)

). 

                                                           
2) Przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno�niku 1. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 

60 i 624. 



 
Art. 7. 1. Dla dzieci i młodzie�y upo�ledzonych umysłowo bez wzgl�du na stopie� upo�ledzenia organizuje si�  

nauk� i zaj�cia rewalidacyjno-wychowawcze, w szczególno�ci w przedszkolach, szkołach, placówkach opieku�czo-

-wychowawczych, o�rodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy społecznej i podmiotach leczniczych, 

a tak�e w domu rodzinnym. 

2. Dla osób, o których mowa w ust. 1, organizuje si� równie� rehabilitacj� lecznicz�, zawodow� i społeczn�. Rehabili-

tacja i zaj�cia rewalidacyjno-wychowawcze s� bezpłatne. Opieka niezb�dna do prowadzenia rehabilitacji i zaj�� rewalida-

cyjno-wychowawczych wchodzi w zakres tych czynno�ci. 

3. Minister wła�ciwy do spraw o�wiaty i wychowania w porozumieniu z ministrem wła�ciwym do spraw zabezpiecze-

nia społecznego i ministrem wła�ciwym do spraw zdrowia okre�li, w drodze rozporz�dzenia, warunki i sposób organizo-

wania zaj�� rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzie�y z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu gł�bokim, 

uwzgl�dniaj�c potrzeb� zapewnienia jako�ci i dost�pno�ci tych zaj��. 

4. Minister wła�ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem wła�ciwym do spraw zdro-

wia okre�li, w drodze rozporz�dzenia, cele, rodzaje, zakres programowy, wymiar czasu, sposób prowadzenia i dokumen-

towania zaj�� rehabilitacji społecznej organizowanych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi oraz sposób nagradzania uczestników tych zaj��, uwzgl�dniaj�c charakter potrzeb osób przebywaj�cych w tych jed-

nostkach oraz konieczno�� promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. 

5. Nauk�, zaj�cia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacj� mog� tak�e organizowa� podmioty wymienione w art. 1 

ust. 2. 

Art. 8. 1. Jednostki organizacyjne i inne podmioty działaj�ce na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zwane dalej 

„organami do spraw pomocy społecznej”, w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielaj�cymi �wiadczenia zdrowot-

ne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizuj� na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, 

które z powodu choroby psychicznej lub upo�ledzenia umysłowego maj� powa�ne trudno�ci w �yciu codziennym, zwłasz-

cza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. 

2. Oparcie społeczne polega w szczególno�ci na: 

1) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiej�tno�ci niezb�dnych do samodzielnego, aktywnego �ycia; 

2) organizowaniu w �rodowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych 

i instytucji; 

3) udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych �wiadcze� na zasadach okre�lonych w ustawie o pomocy spo-

łecznej. 

Art. 9. 1. Usługi opieku�cze powinny by� dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Pomoc mieszkaniowa, jako forma usługi opieku�czej, mo�e polega� mi�dzy innymi na udost�pnianiu miejsca w �rodowis-

kowym domu samopomocy. 

2. �rodowiskowe domy samopomocy stosownie do potrzeb s� organizowane, prowadzone i finansowane przez organy 

do spraw pomocy społecznej na zasadach okre�lonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej. �rodowiskowe domy 

samopomocy mog� by� tak�e tworzone przez podmioty wymienione w art. 1 ust. 2. 

3. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela osobie w niej przeby-

waj�cej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy w korzystaniu przez ni� ze �wiadcze� zdrowotnych 

przysługuj�cych na podstawie przepisów o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, s� realizowane jako zadania zlecone gminom przez administracj� rz�dow� 
w ramach pomocy społecznej. 

Art. 10. 1. Za �wiadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobie, o której mowa 

w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przez �wiadczeniodawc�, który zawarł umow� o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej, o której 

mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z pó�n. zm.
4)

), zwanej dalej „ustaw� o �wiadczeniach”, nie pobiera si� od tej 

osoby opłat. 

2. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przebywaj�cym w szpitalu psychiatrycznym przysługuj� ponadto 

produkty lecznicze, wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposa�enie wyrobów medycznych, 

wyposa�enie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu 

                                                           
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz 

z 2017 r. poz. 60. 



 
przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), i �rodki pomocnicze, 

za które nie pobiera si� od tych osób opłat. 

3. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przysługuj� tak�e produkty lecznicze i wyroby medyczne okre�-
lone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, �rodków spo�ywczych 

specjalnego przeznaczenia �ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579), w zakresie kate-

gorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy, zakwalifikowane do odpłatno�ci zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy. 

Rozdział 2 

Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc 

Art. 10a. 1. Osoba korzystaj�ca ze �wiadcze� zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do 

pomocy w ochronie swoich praw. 

2. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa w ust. 1, przysługuje równie� jej przedstawicielowi 

ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. 

3. �wiadczeniodawca informuje osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, o zakresie działania i sposobie kontaktu 

z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o którym mowa w art. 10b ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, maj� prawo w szczególno�ci do: 

1) przekazania ustnych i pisemnych skarg dotycz�cych naruszenia praw osoby, o której mowa w ust. 1; 

2) spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach zapewniaj�cych swobod� wypowie-

dzi, nie pó�niej ni� w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby; 

3) uzyskania informacji o rozstrzygni�ciu zgłoszonej sprawy. 

Art. 10b. 1. Ochrona praw osób, o których mowa w art. 10a ust. 1, nale�y do zada� Rzeczników Praw Pacjenta Szpi-

tala Psychiatrycznego. 

2. Do zada� Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego nale�y w szczególno�ci: 

1) pomoc w dochodzeniu praw w sprawach zwi�zanych z przyj�ciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze 

szpitala psychiatrycznego; 

2) wyja�nianie lub pomoc w wyja�nianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób; 

3) współpraca z rodzin�, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób; 

4) inicjowanie i prowadzenie działalno�ci edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystaj�cych ze �wiadcze� 
zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. 

3. W zakresie zada�, o których mowa w ust. 1 i 2, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego współpracuje z: 

1) Rzecznikiem Praw Obywatelskich; 

2) Rzecznikiem Praw Dziecka; 

3) konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii. 

4. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w celu realizacji zada�, o których mowa w ust. 1 i 2, ma prawo: 

1) wst�pu do pomieszcze� szpitala psychiatrycznego zwi�zanych z udzielaniem �wiadcze� zdrowotnych; 

2) wyst�powania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalno�ci leczniczej, 

w szczególno�ci do lekarza prowadz�cego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kieruj�cego oddziałem) lub 

kierownika podmiotu leczniczego, oraz do podmiotu tworz�cego w rozumieniu tej ustawy, o podj�cie działa� zmie-

rzaj�cych do usuni�cia przyczyny skargi lub zaistniałych narusze�; 

3) wgl�du w dokumentacj� medyczn� za zgod� osoby, o której mowa w art. 10a ust. 1, jej przedstawiciela ustawowego, 

opiekuna prawnego lub faktycznego; 

4) porozumiewania si� z osobami, o których mowa w art. 10a ust. 1 i 2, bez udziału innych osób. 

5. Kierownik zapewnia Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego warunki do wykonywania jego zada�, 
w szczególno�ci: 

1) umo�liwia przyjmowanie skarg, o których mowa w art. 10a ust. 4 pkt 1, przez Rzecznika; 

2) udost�pnia pomieszczenia przeznaczone do odbywania spotka� z osobami, o których mowa w art. 10a ust. 1 i 2. 



 
6. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia okre�li, w drodze rozporz�dzenia, szczegółowy tryb i sposób działania 

Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, uwzgl�dniaj�c terytorialny obszar działania Rzeczników w odniesie-

niu do ró�nych form opieki psychiatrycznej. 

Art. 10c. 1. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego mo�e by� osoba, z zastrze�eniem ust. 2, która: 

1) posiada wykształcenie wy�sze; 

2) posiada wiedz� na temat praw i wolno�ci człowieka, w szczególno�ci osoby z zaburzeniami psychicznymi, a tak�e 

mo�liwo�ci skutecznej ochrony tych praw; 

3) posiada do�wiadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi; 

4) jest obywatelem polskim; 

5) korzysta z pełni praw publicznych; 

6) nie była karana za przest�pstwo popełnione z winy umy�lnej; 

7) cieszy si� nieposzlakowan� opini�. 

2. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego nie mo�e by�: 

1) �wiadczeniodawc� w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o �wiadczeniach; 

2) wła�cicielem podmiotu wykonuj�cego działalno�� lecznicz� b�d�cym �wiadczeniodawc�, o którym mowa w art. 5 

pkt 41 lit. a ustawy o �wiadczeniach, jego pracownikiem lub osob� współpracuj�c� ze �wiadczeniodawc�; 

3) wła�cicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub wytwórc� produktu leczniczego lub wyrobu 

medycznego, wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, wyposa�enia wyrobu medycznego, wyposa�enia wyrobu 

medycznego do diagnostyki in vitro oraz aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych; 

4) wła�cicielem akcji albo udziałów w spółce prowadz�cej aptek� lub hurtowni� farmaceutyczn� albo wytwarzaj�cej 

produkty lecznicze lub wyroby medyczne; 

5) członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia albo rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 

6) pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Art. 10d. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego s� pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, 

o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 186, 823, 960 i 1070), i wykonuj� swoje zadania przy pomocy tego Biura. 

Art. 11. 1. Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opini� lub skierowanie do innego leka-

rza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz mo�e wyda� wył�cznie na podstawie uprzedniego osobistego zbada-

nia tej osoby. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego wa�no�� wygasa po upływie 

14 dni. 

2. Wskazany w ust. 1 okres wa�no�ci skierowania ulega przedłu�eniu o czas oczekiwania na przyj�cie do szpitala 

psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na list� oczekuj�cych na udzielenie �wiadczenia, o której mowa 

w art. 20 ustawy o �wiadczeniach, w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania. 

Art. 12. Przy wyborze rodzaju i metod post�powania leczniczego bierze si� pod uwag� nie tylko cele zdrowotne, ale 

tak�e interesy oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i d��y do osi�gni�cia poprawy stanu zdrowia 

w sposób najmniej dla tej osoby uci��liwy. 

Art. 13. Osoba z zaburzeniami psychicznymi przebywaj�ca w szpitalu psychiatrycznym lub w domu pomocy spo-

łecznej ma prawo do porozumiewania si� bez ogranicze� z rodzin� i innymi osobami; korespondencja takiej osoby nie 

podlega kontroli. 

Art. 14. Osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym mo�e uzyska� zgod� ordynatora 

(lekarza kieruj�cego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, je�eli nie zagra-

�a to jej �yciu albo �yciu lub zdrowiu innych osób. 

Art. 15. 1. Zaj�cia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych i w domach pomocy społecznej nie 

mog� by� podporz�dkowane celom gospodarczym. 

2. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia okre�li, w drodze rozporz�dzenia, cele, rodzaje, zakres programowy, wymiar 

czasu, sposób prowadzenia i dokumentowania zaj�� rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych oraz 

sposób nagradzania uczestników tych zaj��, uwzgl�dniaj�c charakter potrzeb osób przebywaj�cych w szpitalach psychia-

trycznych, w tym potrzeb� podnoszenia poziomu ich samodzielno�ci. 



 
Art. 16. W razie stwierdzenia, �e dobro osoby chorej psychicznie lub upo�ledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasno-

wolnienia, kierownik podmiotu leczniczego udzielaj�cego �wiadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej zawiadamia o tym prokuratora. 

Art. 17. W razie stwierdzenia, �e przedstawiciel ustawowy osoby chorej psychicznie lub upo�ledzonej umysłowo nie 

wykonuje nale�ycie swoich obowi�zków wobec tej osoby, kierownik podmiotu leczniczego udzielaj�cego �wiadczenia 

zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia o tym s�d opieku�czy miejsca zamieszkania tej 

osoby. 

Art. 18. 1. Przymus bezpo�redni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, przy wykonywaniu czynno�ci przewi-

dzianych w niniejszej ustawie, mo�na stosowa� tylko wtedy, gdy przepis niniejszej ustawy do tego upowa�nia albo osoby te: 

1) dopuszczaj� si� zamachu przeciwko: 

a) �yciu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub 

b) bezpiecze�stwu powszechnemu, lub 

2) w sposób gwałtowny niszcz� lub uszkadzaj� przedmioty znajduj�ce si� w ich otoczeniu, lub 

3) powa�nie zakłócaj� lub uniemo�liwiaj� funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzielaj�cego �wiadczenia zdrowotne-

go w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. 

2. O zastosowaniu przymusu bezpo�redniego decyduje lekarz, który okre�la rodzaj zastosowanego �rodka przymusu 

oraz osobi�cie nadzoruje jego wykonanie. W szpitalach psychiatrycznych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

oraz w trakcie wykonywania czynno�ci, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3, je�eli nie jest mo�liwe uzyska-

nie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpo�redniego decyduje i nadzoruje osobi�cie jego wyko-

nanie piel�gniarka, która jest obowi�zana niezwłocznie zawiadomi� o tym lekarza. Ka�dy przypadek zastosowania przy-

musu bezpo�redniego i uprzedzenia o mo�liwo�ci jego zastosowania odnotowuje si� w dokumentacji medycznej. 

3. W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza, informacj�, o której mowa w ust. 2, 

piel�gniarka przekazuje kierownikowi jednostki, który niezwłocznie informuje o tym upowa�nionego przez marszałka 

województwa lekarza specjalist� w dziedzinie psychiatrii. 

4. W szpitalu psychiatrycznym lekarz, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie zatwierdza zastosowanie przymusu bez-

po�redniego zleconego przez piel�gniark� lub nakazuje zaprzestanie jego stosowania. 

5. Je�eli nie jest mo�liwe uzyskanie natychmiastowej decyzji osoby, o której mowa w ust. 2, o zastosowaniu przymu-

su bezpo�redniego w trakcie wykonywania czynno�ci, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3, lub wobec oso-

by, o której mowa w ust. 1, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, decyduje i nadzoruje osobi�cie kieru-

j�cy akcj� prowadzenia medycznych czynno�ci ratunkowych, który jest obowi�zany niezwłocznie zawiadomi� o tym dys-

pozytora medycznego. Ka�dy przypadek zastosowania przymusu bezpo�redniego i uprzedzenia o mo�liwo�ci jego zasto-

sowania odnotowuje si� w dokumentacji medycznej. 

6. Zastosowanie przymusu bezpo�redniego wobec osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, polega na przytrzymaniu, 

przymusowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji, a wobec osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – na przytrzy-

maniu lub przymusowym podaniu leku. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, zastosowanie przymusu bezpo�redniego polega na przytrzymaniu lub unieru-

chomieniu. Przymus bezpo�redni stosuje si� nie dłu�ej ni� przez czas niezb�dny do uzyskania pomocy lekarskiej, 

a w przypadku gdy jej uzyskanie jest utrudnione, na czas niezb�dny do przewiezienia osoby do podmiotu leczniczego 

udzielaj�cego �wiadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub szpitala wskazanego przez dyspo-

zytora medycznego. Przewiezienie osoby z zastosowaniem przymusu bezpo�redniego nast�puje w obecno�ci zespołu ra-

townictwa medycznego. 

8. Przed zastosowaniem przymusu bezpo�redniego uprzedza si� o tym osob�, wobec której �rodek ten ma by� podj�ty. 

Przy wyborze �rodka przymusu nale�y wybiera� �rodek mo�liwie dla tej osoby najmniej uci��liwy, a przy stosowaniu 

przymusu nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� i dbało�� o dobro tej osoby. 

9. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 jednostki systemu Pa�stwowe Ratownictwo Medyczne, Policja oraz Pa�-
stwowa Stra� Po�arna s� obowi�zane do udzielania lekarzowi, piel�gniarce lub kieruj�cemu akcj� prowadzenia medycz-

nych czynno�ci ratunkowych pomocy na ich ��danie. 



 
10. Zasadno�� zastosowania przymusu bezpo�redniego: 

1) przez lekarza podmiotu leczniczego, w tym lekarza, który zatwierdził stosowanie �rodka przymusu bezpo�redniego 

zleconego przez inn� osob� – ocenia, w terminie 3 dni, kierownik tego podmiotu, je�eli jest lekarzem, lub lekarz 

przez niego upowa�niony; 

2) przez innego lekarza, piel�gniark� jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kieruj�cego akcj� prowadzenia 

medycznych czynno�ci ratunkowych – ocenia, w terminie 3 dni, upowa�niony przez marszałka województwa lekarz 

specjalista w dziedzinie psychiatrii. 

11. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo�ci oraz ministrem wła�ciwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego okre�li, w drodze rozporz�dzenia, sposób: 

1) stosowania przymusu bezpo�redniego, 

2) dokumentowania zastosowania przymusu bezpo�redniego, 

3) dokonywania oceny zasadno�ci zastosowania przymusu bezpo�redniego 

– uwzgl�dniaj�c potrzeb� ochrony praw i godno�ci osoby, wobec której jest stosowany przymus bezpo�redni. 

Art. 19. Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na ��danie s�du, pro-

kuratora lub innego uprawnionego organu, powinno si� odbywa� w podmiotach leczniczych udzielaj�cych �wiadcze� 
zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to mo�e by� przeprowadzone 

w rodzinnych o�rodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a wyj�tkowo tak�e w miejscu zamieszkania osoby badanej. 

Art. 20. Przepisy ustawy przewiduj�ce wymóg wyra�enia zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej 

lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie stosuje si� równie� do osoby ubezwłasnowolnionej cz��ciowo, je�eli wynika to 

z postanowienia s�du opieku�czego o ustanowieniu kuratora. 

Rozdział 3 

Post�powanie lecznicze 

Przyj�cie  do szpitala  psychiatrycznego 

Art. 21. 1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, �e z powodu zaburze� psychicznych mo�e zagra�a� bezpo�red-

nio własnemu �yciu albo �yciu lub zdrowiu innych osób, b�d� nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb �y-

ciowych, mo�e by� poddana badaniu psychiatrycznemu równie� bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona 

całkowicie – tak�e bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 ma zastosowanie. 

2. Konieczno�� przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemo�-
no�ci uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz. Przed przyst�pieniem do badania uprzedza si� osob� badan� lub 

jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody. 

3. W razie potrzeby lekarz przeprowadzaj�cy badanie zarz�dza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. 

Przewiezienie takiej osoby z zastosowaniem przymusu bezpo�redniego nast�puje w obecno�ci lekarza, piel�gniarki lub 

zespołu ratownictwa medycznego. 

4. Lekarz, który przeprowadził badanie psychiatryczne okre�lone w ust. 1, odnotowuje t� czynno�� w dokumentacji 

medycznej, wskazuj�c na okoliczno�ci uzasadniaj�ce podj�cie post�powania przymusowego. Przy ocenie zasadno�ci pod-

dania osoby badaniu bez jej zgody stosuje si� odpowiednio art. 18 ust. 10. 

Art. 22. 1. Przyj�cie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego nast�puje za jej pisemn� zgo-

d� na podstawie wa�nego skierowania do szpitala, je�eli lekarz wyznaczony do tej czynno�ci, po osobistym zbadaniu tej 

osoby, stwierdzi wskazania do przyj�cia. 

1a. W nagłych przypadkach, w szczególno�ci w przypadku braku mo�liwo�ci uzyskania pomocy lekarskiej przed 

zgłoszeniem si� do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi mo�e by� przyj�ta do szpitala psychiatrycznego, za jej 

pisemn� zgod�, bez skierowania, o którym mowa w ust. 1. 

2. Przyj�cie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upo�ledzonej umysłowo niezdolnej do 

wyra�enia zgody lub stosunku do przyj�cia do szpitala psychiatrycznego i leczenia nast�puje po uzyskaniu zgody s�du 

opieku�czego wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania tej osoby. 



 
2a. W przypadkach nagłych osoba, o której mowa w ust. 2, mo�e by� przyj�ta do szpitala psychiatrycznego bez wcze�-

niejszego uzyskania zgody s�du opieku�czego. W takim przypadku lekarz przyjmuj�cy t� osob� ma obowi�zek, o ile to 

mo�liwe, zasi�gni�cia pisemnej opinii innego lekarza, w miar� mo�liwo�ci psychiatry, albo pisemnej opinii psychologa. 

2b. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a, kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia niezwłocznie s�d 

opieku�czy wła�ciwy ze wzgl�du na siedzib� szpitala, w celu uzyskania zgody s�du na pobyt tej osoby w szpitalu. 

W zawiadomieniu kierownik szpitala psychiatrycznego wskazuje okoliczno�ci uzasadniaj�ce przyj�cie. 

2c. Je�eli osoba, o której mowa w ust. 2, sprzeciwia si� przyj�ciu do szpitala psychiatrycznego, a jej dotychczasowe 

zachowanie wskazuje na to, �e zagra�a bezpo�rednio własnemu �yciu albo �yciu lub zdrowiu innych osób, stosuje si� od-

powiednio przepisy art. 23 ust. 3–5 oraz art. 25 i 27. 

3. Przyj�cie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie nast�puje za pisem-

n� zgod� jej przedstawiciela ustawowego. 

4. Je�eli przyj�cie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powy�ej 16 roku �ycia lub osoby pełnoletniej całkowicie 

ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyra�enia zgody, jest wymagane równie� uzyskanie zgody tej osoby na przyj�cie. 

W przypadku sprzecznych o�wiadcze� w sprawie przyj�cia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela 

ustawowego, zgod� na przyj�cie do szpitala wyra�a s�d opieku�czy wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce zamieszkania tej 

osoby. 

5. Przedstawiciel ustawowy osoby, która nie pozostaje pod władz� rodzicielsk�, wyra�a zgod�, o której mowa 

w ust. 3, za zgod� s�du opieku�czego wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania tej osoby; w wypadkach nagłych 

nie jest konieczne uzyskanie zgody s�du opieku�czego przed przyj�ciem do szpitala psychiatrycznego. 

6. O ka�dorazowym przyj�ciu osoby z zaburzeniami psychicznymi, w warunkach przewidzianych w ust. 5, kierownik 

szpitala psychiatrycznego zawiadamia bezzwłocznie s�d opieku�czy miejsca siedziby szpitala. W zawiadomieniu kierow-

nik szpitala psychiatrycznego wskazuje okoliczno�ci uzasadniaj�ce przyj�cie. 

Art. 23. 1. Osoba chora psychicznie mo�e by� przyj�ta do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej 

w art. 22 tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, �e z powodu tej choroby zagra�a bezpo�rednio 

własnemu �yciu albo �yciu lub zdrowiu innych osób. 

2. O przyj�ciu do szpitala osoby, o której mowa w ust. 1, postanawia lekarz wyznaczony do tej czynno�ci po osobistym 

jej zbadaniu i zasi�gni�ciu w miar� mo�liwo�ci opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. 

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest obowi�zany wyja�ni� choremu przyczyny przyj�cia do szpitala bez zgody 

i poinformowa� go o jego prawach. 

4. Przyj�cie do szpitala, o którym mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kieruj�cego od-

działem) w ci�gu 48 godzin od chwili przyj�cia. Kierownik szpitala zawiadamia o powy�szym s�d opieku�czy miejsca 

siedziby szpitala w ci�gu 72 godzin od chwili przyj�cia. 

5. Czynno�ci, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, odnotowuje si� w dokumentacji medycznej. 

Art. 24. 1. Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, �e z powodu zaburze� psychicznych zagra�a 

bezpo�rednio swojemu �yciu albo �yciu lub zdrowiu innych osób, a zachodz� w�tpliwo�ci, czy jest ona chora psychicznie, 

mo�e by� przyj�ta bez zgody wymaganej w art. 22 do szpitala w celu wyja�nienia tych w�tpliwo�ci. 

2. Pobyt w szpitalu, o którym mowa w ust. 1, nie mo�e trwa� dłu�ej ni� 10 dni. 

3. Do przyj�cia do szpitala, o którym mowa w ust. 1, stosuje si� zasady i tryb post�powania okre�lony w art. 23. 

Art. 25. 1. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia s�d opieku�czy wszczyna post�powanie dotycz�ce przyj�cia 

do szpitala psychiatrycznego osoby wymienionej w art. 22–24. 

2. S�d opieku�czy mo�e rozpozna� spraw� równie� na wniosek tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, jej 

mał�onka, krewnych w linii prostej, rodze�stwa b�d� osoby sprawuj�cej nad ni� faktyczn� opiek� albo z urz�du. 

Art. 26. 1. W przypadku gdy osoba przyj�ta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody wyraziła potem zgod� na pobyt 

w tym szpitalu, s�d opieku�czy umorzy post�powanie wszcz�te na skutek zawiadomienia lub wniosku, o którym mowa 

w art. 25, je�eli uzna, �e osoba ta wyraziła zgod�. 

2. Przed umorzeniem post�powania s�d jest obowi�zany wysłucha� osob� wymienion� w ust. 1. 

Art. 27. O tre�ci postanowienia w przedmiocie przyj�cia osoby, o której mowa w art. 23 i 24, s�d opieku�czy zawia-

damia niezwłocznie szpital, w którym ta osoba przebywa. W razie wydania postanowienia o braku podstaw do przyj�cia, 

szpital psychiatryczny jest obowi�zany wypisa� t� osob� niezwłocznie po dor�czeniu mu postanowienia s�du. 



 
Art. 28. Je�eli zachowanie osoby przyj�tej do szpitala psychiatrycznego za zgod� wymagan� w art. 22 wskazuje na 

to, �e zachodz� okoliczno�ci okre�lone w art. 23 ust. 1, a zgoda ta została cofni�ta, stosuje si� odpowiednio przepisy art. 23 

ust. 2–5 oraz art. 25–27. 

Art. 29. 1. Do szpitala psychiatrycznego mo�e by� równie� przyj�ta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora 

psychicznie: 

1) której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, �e nieprzyj�cie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu 

jej zdrowia psychicznego, 

b�d� 

2) która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb �yciowych, a uzasadnione jest przewidy-

wanie, �e leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie popraw� jej stanu zdrowia. 

2. O potrzebie przyj�cia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust. 1, bez jej zgody, orzeka s�d opie-

ku�czy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej mał�onka, krewnych w linii prostej, rodze�stwa, jej przedstawicie-

la ustawowego lub osoby sprawuj�cej nad ni� faktyczn� opiek�. 

3. W stosunku do osoby obj�tej oparciem społecznym, o którym mowa w art. 8, wniosek mo�e zgłosi� równie� organ 

do spraw pomocy społecznej. 

Art. 30. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 3, doł�cza si� orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo 

uzasadniaj�ce potrzeb� leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione ��danie 

osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszcz�cie post�powania. 

2. W przypadku niezał�czenia do wniosku orzeczenia lekarskiego lub gdy zostało ono wydane w okresie dłu�szym ni� 
14 dni przed dniem zło�enia wniosku, s�d zwraca wniosek. Przepisy art. 130 Kodeksu post�powania cywilnego nie maj� 
w tym przypadku zastosowania. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, je�eli tre�� wniosku lub zał�czone do wniosku dokumenty uprawdopodab-

niaj� zasadno�� przyj�cia do szpitala psychiatrycznego, a zło�enie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, nie jest mo�liwe, 

s�d zarz�dza poddanie osoby, której dotyczy wniosek, odpowiedniemu badaniu. 

4. Je�eli osoba, o której mowa w art. 29 ust. 1, odmawia poddania si� badaniu, mo�e by� ono przeprowadzone bez jej 

zgody. Przepis art. 21 stosuje si� odpowiednio. 

Art. 30a. (uchylony) 

Art. 31. W razie stwierdzenia, �e osoba, wobec której wszcz�to post�powanie okre�lone w art. 29 i 30, wskutek cho-

roby psychicznej zagra�a bezpo�rednio własnemu �yciu albo �yciu lub zdrowiu innych osób, stosuje si� art. 23. 

Art. 32. Przy wykonywaniu czynno�ci, o których mowa w art. 23, 24 i 28, oraz postanowie� i zarz�dze� s�du opie-

ku�czego przewidzianych w niniejszym rozdziale stosuje si� odpowiednio przepis art. 18 ust. 9. 

Post�powanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej  bez je j  zgody 

Art. 33. 1. Wobec osoby przyj�tej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody mo�na stosowa� niezb�dne czynno�ci 

lecznicze, maj�ce na celu usuni�cie przewidzianych w ustawie przyczyn przyj�cia bez zgody. 

2. Lekarz wyznaczony do tych czynno�ci zapoznaje osob�, o której mowa w ust. 1, z planowanym post�powaniem 

leczniczym. 

3. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia, po zasi�gni�ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, okre�li, w drodze roz-

porz�dzenia, wykaz �wiadcze� zdrowotnych stwarzaj�cych podwy�szone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga 

zgody osoby okre�lonej w ust. 1 lub jej przedstawiciela ustawowego, uwzgl�dniaj�c konieczno�� ochrony praw i godno�ci 

osoby, której �wiadczenia te s� udzielane, oraz potrzeb� zapewnienia sprawnego przebiegu post�powania leczniczego. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie maj� zastosowania do osób umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym w trybie art. 24. 

Art. 34. Wobec osoby przyj�tej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody przymus bezpo�redni mo�na stosowa�, 
poza okoliczno�ciami okre�lonymi w art. 18, tak�e wtedy, gdy jest to konieczne do dokonania niezb�dnych czynno�ci 

leczniczych, o których mowa w art. 33. Przymus bezpo�redni mo�na tak�e stosowa� w celu zapobie�enia samowolnemu 

opuszczeniu przez t� osob� szpitala psychiatrycznego. 



 
Wypisanie  ze szpitala  psychiatrycznego osoby przebywaj�cej  tam bez je j  zgody 

Art. 35. 1. O wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywaj�cej w tym szpitalu bez jej zgody postanawia 

ordynator (lekarz kieruj�cy oddziałem), je�eli uzna, �e ustały przewidziane w niniejszej ustawie przyczyny przyj�cia 

i pobytu tej osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. 

2. Osoba ta mo�e za swoj� pó�niej wyra�on� zgod� pozosta� w szpitalu psychiatrycznym, je�eli w ocenie lekarza jej 

dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy. 

3. O wypisaniu ze szpitala w trybie ust. 1 i okoliczno�ciach, o których mowa w ust. 2, kierownik szpitala psychia-

trycznego zawiadamia s�d opieku�czy. 

Art. 36. 1. Osoba przebywaj�ca w szpitalu psychiatrycznym mo�e zło�y� w szpitalu, w dowolnej formie, wniosek 

o nakazanie wypisania jej ze szpitala, co odnotowuje si� w dokumentacji medycznej. 

2. Osoba przebywaj�ca bez swojej zgody w szpitalu psychiatrycznym, jej przedstawiciel ustawowy, mał�onek, ro-

dze�stwo, krewni w linii prostej oraz osoba sprawuj�ca faktyczn� nad ni� opiek� mog� ��da� wypisania tej osoby ze szpi-

tala psychiatrycznego nie wcze�niej ni� po upływie 30 dni od uprawomocnienia si� postanowienia s�du opieku�czego 

w przedmiocie przyj�cia do szpitala lub dalszego leczenia tej osoby bez jej zgody w tym szpitalu. 	�danie takie mo�e by� 
zgłoszone w dowolnej formie; odnotowuje si� je w dokumentacji medycznej. 

3. W razie odmowy wypisania, osoba przebywaj�ca w szpitalu oraz odpowiednio inne osoby wymienione 

w ust. 2 mog� wyst�pi� do s�du opieku�czego, w którego okr�gu znajduje si� ten szpital, o nakazanie wypisania. Wniosek 

składa si� w terminie 7 dni od powiadomienia tej osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie zło�enia wniosku. 

Art. 37. Przepisy niniejszego rozdziału oraz art. 14 nie maj� zastosowania do osób kierowanych do szpitala psychia-

trycznego przez wła�ciwy organ pa�stwowy na podstawie innych ustaw. 

Rozdział 4 

Przyj�cie do domu pomocy społecznej 

Art. 38.
5)

 Osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upo�ledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania 

podstawowych potrzeb �yciowych i nie ma mo�liwo�ci korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki 

i piel�gnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, mo�e by� za jej zgod� lub zgod� jej przedstawiciela ustawowego przy-

j�ta do domu pomocy społecznej. 

Art. 39. 1. Je�eli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyra�aj� zgody na przyj�cie jej 

do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagra�a �yciu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej mo�e wyst�pi� do 

s�du opieku�czego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyj�cie do domu pomocy społecznej bez jej zgody. 

2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mo�e wyst�pi� równie� kierownik szpitala psychiatrycznego, je�eli przeby-

waj�ca w nim osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb �yciowych, a potrzebuje stałej 

opieki i piel�gnacji, natomiast nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu. 

3. Je�eli osoba wymagaj�ca skierowania do domu pomocy społecznej ze wzgl�du na swój stan psychiczny nie jest 

zdolna do wyra�enia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka s�d opieku�czy. 

Art. 40. 1. Zapewnienie realizacji postanowienia s�dowego o przyj�ciu do domu pomocy społecznej osoby, o której 

mowa w art. 38, nale�y do starosty powiatu wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania tej osoby. 

2. Je�eli osoba, wobec której wydano postanowienie o przyj�ciu do domu pomocy społecznej, odmawia stawienia si� 
w domu pomocy społecznej lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, s�d z urz�du lub na wniosek orga-

nu do spraw pomocy społecznej mo�e zarz�dzi� zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do domu pomocy 

społecznej przez Policj�. 

3. W przypadku wyst�pienia u osoby, o której mowa w art. 38, przebywaj�cej w domu pomocy społecznej, zachowa� 
zagra�aj�cych jej �yciu lub zdrowiu, lub �yciu lub zdrowiu innych osób, mo�na wobec niej stosowa� przymus bezpo�redni 

równie� w celu zapobie�enia opuszczeniu domu pomocy społecznej. 

                                                           
5) Uznany za niezgodny z Konstytucj� Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 16 sierpnia 2016 r. w zakresie, w jakim nie przewiduje 

czynnego udziału osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w sprawach o uzyskanie przez jej opiekuna zezwolenia s�du opieku�cze-

go na zło�enie wniosku o umieszczenie tej osoby w domu pomocy społecznej, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15 (Dz. U. poz. 1245). 



 
Art. 41. 1.

6)
 Osoba przyj�ta do domu pomocy społecznej w trybie art. 39, jej przedstawiciel ustawowy, mał�onek, 

krewni w linii prostej, rodze�stwo oraz osoba sprawuj�ca nad ni� faktyczn� opiek� – mog� wyst�powa� do s�du opieku�-
czego o zmian� orzeczenia o przyj�ciu do domu pomocy społecznej. 

2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mo�e tak�e wyst�pi� kierownik domu pomocy społecznej, je�eli uzna, �e 

zmieniły si� okoliczno�ci uzasadniaj�ce orzeczenie o przyj�ciu tej osoby do domu pomocy społecznej bez jej zgody. 

Rozdział 5 

Post�powanie przed s�dem opieku�czym 

Art. 42. W post�powaniu przed s�dem opieku�czym w sprawach okre�lonych w niniejszej ustawie stosuje si� odpo-

wiednio przepisy Kodeksu post�powania cywilnego o post�powaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikaj�cymi 

z niniejszej ustawy. 

Art. 43. 1. Do szpitala psychiatrycznego i domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób chorych psychicznie 

lub upo�ledzonych umysłowo ma prawo wst�pu o ka�dej porze s�dzia w celu kontroli legalno�ci przyj�cia i przebywania 

w takim szpitalu lub domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli 

warunków, w jakich one tam przebywaj�. 

2. Minister Sprawiedliwo�ci w porozumieniu z ministrem wła�ciwym do spraw zdrowia i ministrem wła�ciwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego okre�li, w drodze rozporz�dzenia, szczegółowy sposób i tryb sprawowania kontroli, 

o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej dokumentowania, uwzgl�dniaj�c potrzeb� ochrony praw i godno�ci osób przeby-

waj�cych w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, a tak�e bior�c pod uwag� ró�ne rodzaje i typy tych 

placówek. 

Art. 44. 1. Dla osoby przebywaj�cej w szpitalu psychiatrycznym s�d opieku�czy miejsca siedziby szpitala ustanawia 

na jej wniosek kuratora, je�eli osoba ta w czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich 

spraw albo spraw okre�lonego rodzaju. Zakres obowi�zków oraz uprawnie� kuratora okre�la s�d opieku�czy. 

2. Je�eli osoba przebywaj�ca w szpitalu psychiatrycznym ze wzgl�du na stan zdrowia nie jest zdolna do zło�enia 

wniosku, s�d opieku�czy mo�e ustanowi� dla niej kuratora z urz�du. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si� odpowiednio do osób chorych psychicznie lub upo�ledzonych umysłowo, przebywa-

j�cych w domu pomocy społecznej. 

Art. 45. 1. W sprawach okre�lonych w art. 25, 29, 36 ust. 3 i art. 39 s�d opieku�czy orzeka po przeprowadzeniu roz-

prawy; rozprawa powinna si� odby� nie pó�niej ni� w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku lub otrzymania zawiado-

mienia, o którym mowa w art. 23 ust. 4. 

1a. W przypadkach uzasadnionych interesem osoby, której post�powanie dotyczy bezpo�rednio, s�d zarz�dza prze-

prowadzenie rozprawy w szpitalu. 

2. S�dzia wizytuj�cy szpital wysłuchuje osob� przyj�t� do szpitala psychiatrycznego w trybie art. 23, 24 lub 28 nie 

pó�niej ni� w terminie 48 godzin od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 23 ust. 4. W razie stwierdzenia, �e 

pobyt tej osoby w szpitalu psychiatrycznym jest oczywi�cie bezzasadny, s�dzia zarz�dza natychmiastowe jej wypisanie ze 

szpitala i wnosi o umorzenie post�powania. 

Art. 46. 1. W sprawach dotycz�cych przyj�cia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania 

jej z takiego szpitala uczestnikami post�powania z mocy prawa oprócz wnioskodawcy s�: ta osoba oraz jej przedstawiciel 

ustawowy. W miar� potrzeby s�d zawiadamia o rozprawie mał�onka osoby, której post�powanie dotyczy, oraz osob� 
sprawuj�c� nad ni� faktyczn� opiek�; mog� oni wzi�� udział w ka�dym stanie sprawy i wtedy staj� si� uczestnikami. 

1a. Osoba, której post�powanie dotyczy bezpo�rednio, mo�e by� doprowadzona na rozpraw� s�dow� na mocy zarz�-
dzenia s�dowego. W tym przypadku stosuje si� odpowiednio art. 547 § 2 Kodeksu post�powania cywilnego. 

2. Przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy, s�d jest obowi�zany uzyska� opini� jednego lub kilku lekarzy 

psychiatrów. Biegłym nie mo�e by� osoba, która uczestniczyła w podj�ciu decyzji o przyj�ciu do szpitala lub odmowie 

wypisania osoby chorej psychicznie ze szpitala psychiatrycznego. 

                                                           
6) Uznany za niezgodny z Konstytucj� Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 16 sierpnia 2016 r. w zakresie, w jakim pomija uprawnienie 

osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, umieszczonej w domu pomocy społecznej za zgod� jej opiekuna, do domagania si� weryfi-

kacji podstaw jej przebywania w domu pomocy społecznej, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa 

w odno�niku 5. 



 
2a. Je�eli osoba psychicznie chora, która ma by� poddana badaniu przez biegłego, odmawia stawienia si� we wskaza-

nym miejscu lub w inny sposób uchyla si� od tego badania, s�d mo�e zarz�dzi� zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie 

tej osoby przez Policj� do wskazanego miejsca. 

2b. Zapewnienie realizacji postanowienia s�dowego o przyj�ciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa 

w art. 29 ust. 1, nale�y do marszałka województwa. 

2c. Je�eli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyj�ciu do szpitala psychiatrycznego, 

odmawia stawienia si� w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, s�d z urz�du 

lub na wniosek upowa�nionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry mo�e zarz�dzi� zatrzymanie 

i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policj�. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si� odpowiednio do post�powania o przyj�ciu do domu pomocy społecznej; do czasu 

przyj�cia osoby, o której mowa w art. 39, do domu pomocy społecznej organ do spraw pomocy społecznej powinien za-

pewni� jej niezb�dn� pomoc. 

4. S�d zawiadamia prokuratora o potrzebie wzi�cia udziału w post�powaniu, je�eli uzna to za konieczne. 

Art. 46a. 1. Przy wykonywaniu postanowie� s�dowych o przyj�ciu do domu pomocy społecznej lub szpitala psychia-

trycznego stosuje si� art. 18. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewidziane w innych przepisach �rodki przymusu bezpo�redniego mog� 
by� stosowane jedynie po uprzednim bezskutecznym zastosowaniu przymusu bezpo�redniego przewidzianego w niniejszej 

ustawie albo gdy jego zastosowanie byłoby niecelowe. 

3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez Policj�, o którym mowa w art. 40 i 46, nast�puje w obecno�ci  

lekarza, piel�gniarki lub zespołu ratownictwa medycznego. 

Art. 47. Do �rodków odwoławczych wnoszonych przez osob�, której post�powanie dotyczy bezpo�rednio, nie ma za-

stosowania przepis art. 368 Kodeksu post�powania cywilnego oraz w zakresie obj�tym tre�ci� tego artykułu równie� prze-

pis art. 370 tego kodeksu. 

Art. 48. S�d mo�e ustanowi� dla osoby, której post�powanie dotyczy bezpo�rednio, adwokata z urz�du, nawet bez 

zło�enia wniosku, je�eli osoba ta ze wzgl�du na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do zło�enia wniosku, a s�d uzna 

udział adwokata w sprawie za potrzebny. 

Art. 49. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo�ci okre�li, w drodze roz-

porz�dzenia: 

1) szczegółowy sposób post�powania w sprawach przyj�cia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, 

2) wzory: 

a) skierowania do szpitala psychiatrycznego, 

b) zawiadomie� kierownika szpitala psychiatrycznego oraz s�du opieku�czego o przyj�ciu do tego szpitala osoby 

chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na podstawie art. 23 ust. 1 lub osoby z zaburzeniami psychicznymi na 

podstawie art. 24 ust. 1, 

c) rejestru osób przyj�tych do szpitala psychiatrycznego, 

d) zawiadomie� s�du opieku�czego o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego oraz o pozostaniu w szpitalu psychia-

trycznym za zgod� osoby przyj�tej do tego szpitala 

– uwzgl�dniaj�c ochron� praw i godno�ci osób przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali psychiatrycznych oraz potrzeb� 
zapewnienia sprawnego przebiegu procesu leczniczego. 

Rozdział 6 

Ochrona tajemnicy 

Art. 50. 1. Osoby wykonuj�ce czynno�ci wynikaj�ce z niniejszej ustawy s� obowi�zane do zachowania w tajemnicy 

wszystkiego, o czym powezm� wiadomo�� w zwi�zku z wykonywaniem tych czynno�ci, stosownie do odr�bnych przepi-

sów, a nadto z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału. 

2. Od obowi�zku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w ust. 1 jest zwolniona w stosunku do: 

1) lekarza sprawuj�cego opiek� nad osob� z zaburzeniami psychicznymi; 



 
2) wła�ciwych organów administracji rz�dowej lub samorz�dowej co do okoliczno�ci, których ujawnienie jest niezb�dne do 

wykonywania zada� z zakresu pomocy społecznej; 

3) osób współuczestnicz�cych w wykonywaniu czynno�ci w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim to jest 

niezb�dne; 

4) Agencji Bezpiecze�stwa Wewn�trznego, Słu�by Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Słu�by Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 	andarmerii Wojskowej, Stra�y Granicznej, Słu�by 

Wi�ziennej, Biura Ochrony Rz�du i ich upowa�nionych pisemnie funkcjonariuszy lub �ołnierzy w zakresie niezb�d-

nym do przeprowadzenia post�powania sprawdzaj�cego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

5) policjanta, upowa�nionego pisemnie przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, prowadz�cego czynno�ci 

operacyjno-rozpoznawcze w zakresie poszukiwa� i identyfikacji osób. 

Art. 51. W dokumentacji dotycz�cej bada� lub przebiegu leczenia osoby, wobec której podj�to czynno�ci wynikaj�ce 

z niniejszej ustawy, nie utrwala si� o�wiadcze� obejmuj�cych przyznanie si� do popełnienia czynu zabronionego pod gro�-
b� kary. Zasad� t� stosuje si� równie� do dokumentacji dotycz�cej bada� przeprowadzonych na ��danie uprawnionego 

organu. 

Art. 52. 1. Nie wolno przesłuchiwa� osób obowi�zanych do zachowania tajemnicy, stosownie do przepisów niniej-

szego rozdziału, jako �wiadków na okoliczno�� wypowiedzi osoby, wobec której podj�to czynno�ci wynikaj�ce z niniejszej 

ustawy, co do popełnienia przez ni� czynu zabronionego pod gro�b� kary. 

2. Zakaz okre�lony w ust. 1 stosuje si� odpowiednio do lekarzy wykonuj�cych czynno�ci biegłego. 

Rozdział 7 

Przepisy karne, zmiany w przepisach obowi�zuj�cych oraz przepisy przej�ciowe i ko�cowe 

Art. 53. Kto podaje lekarzowi lub organowi wła�ciwemu do wykonywania niniejszej ustawy informacje o wyst�puj�-
cych u innej osoby objawach zaburze� psychicznych, wiedz�c, �e te informacje s� nieprawdziwe, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do roku. 

Art. 54. (pomini�ty) 

Art. 55. 1. (uchylony) 

2. Minister wła�ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem wła�ciwym do spraw zdro-

wia opracuje docelow� sie� domów pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych oraz �rodowiskowych domów samo-

pomocy. 

3. Realizacja sieci, o której mowa w ust. 2, nast�pi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Art. 56. Ustawa wchodzi w �ycie po upływie trzech miesi�cy od dnia ogłoszenia
7)

. 

                                                           
7) Ustawa została ogłoszona w dniu 20 pa�dziernika 1994 r. 


