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Przepisy ustawy o ochronie zdrowia Przepisy ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego w działalności domu psychicznego w działalności domu 
pomocy społecznejpomocy społecznej
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Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 685)zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 685)

Ostatnie zmiany w zakresie obejmującym działalność DPS:Ostatnie zmiany w zakresie obejmującym działalność DPS:

USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439). Zmiana weszła w życie 1 
stycznia 2018 r.

USTAWA z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1690). Zmiana weszła w życie 4 
października 2019 r.
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Zakres stosowania ustawy o ochronie Zakres stosowania ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego zdrowia psychicznego 

Art. 3. [Definicje] Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią oArt. 3. [Definicje] Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o::

osobie z zaburzeniami psychicznymiosobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby: , odnosi się to do osoby: 

      a) a) chorej psychiczniechorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),  (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

b) b) upośledzonej umysłowoupośledzonej umysłowo, , 

c) wykazującej inne c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznychzakłócenia czynności psychicznych, , 
które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są 
do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń 
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych 
do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
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Kędzior przeciwko Polsce z dnia 16 października 2012 r.Kędzior przeciwko Polsce z dnia 16 października 2012 r.
Skarga nr 45026/07Skarga nr 45026/07

Trybunał stwierdził, że przymusowy pobyt w domu pomocy Trybunał stwierdził, że przymusowy pobyt w domu pomocy 
społecznej stanowi naruszenie pozbawienie wolności a tym samym społecznej stanowi naruszenie pozbawienie wolności a tym samym 
naruszono jego prawo, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Konwencji naruszono jego prawo, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Konwencji 
(prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego). Trybunał (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego). Trybunał 
wskazał, że opinia co do stanu zdrowia psychicznego skarżącego wskazał, że opinia co do stanu zdrowia psychicznego skarżącego 
została sporządzona na potrzeby postępowania została sporządzona na potrzeby postępowania 
w sprawie ubezwłasnowolnienia, nie zaś – w celu ustalenia, w sprawie ubezwłasnowolnienia, nie zaś – w celu ustalenia, 
czy stan jego zdrowia wymagał przymusowego umieszczenia go w czy stan jego zdrowia wymagał przymusowego umieszczenia go w 
domu pomocy społecznej. Skarżący nie przebywał pod nadzorem domu pomocy społecznej. Skarżący nie przebywał pod nadzorem 
psychiatry, a stan jego zdrowia nie podlegał okresowej kontroli. psychiatry, a stan jego zdrowia nie podlegał okresowej kontroli. 
Dodatkowo Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 4 oraz art. 6 Dodatkowo Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 4 oraz art. 6 
ust. 1  Konwencji (prawo do sądu) uznając, że skarżący nie miał ust. 1  Konwencji (prawo do sądu) uznając, że skarżący nie miał 
możliwości składania wniosków o uchylenie swojego możliwości składania wniosków o uchylenie swojego 
ubezwłasnowolnienia a prawo polskie nie przewidywało ubezwłasnowolnienia a prawo polskie nie przewidywało 
automatycznej sądowej kontroli zgodności z prawem umieszczenia automatycznej sądowej kontroli zgodności z prawem umieszczenia 
i przetrzymywania osoby w domu pomocy społecznej.i przetrzymywania osoby w domu pomocy społecznej.



5 / 2

Raport z działalności RPORaport z działalności RPO
Krajowego Mechanizmu Prewencji Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Tortur – 2017 r.Tortur – 2017 r.

Prawa mieszkańcówPrawa mieszkańców
domów pomocy społecznejdomów pomocy społecznej

Jak wspólnie zadbać o godneJak wspólnie zadbać o godne
życie osób starszych, chorychżycie osób starszych, chorych
i z niepełnosprawnościami?i z niepełnosprawnościami?



Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego 
Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo 
Karania (OPCAT) – ratyfikowana przez Polskę w 2005 r. 

definiuje:

Czy możemy mówić o mieszkańcach DPS jak o osobach 
„POZBAWIONYCH WOLNOŚCI”?

Pozbawienie wolności  jako – 
jakąkolwiek formę zatrzymania 
lub uwięzienia w publicznym 
lub prywatnym miejscu odosobnienia, 
którego osobie tej nie można 
opuszczać, na mocy polecenia 
jakiejkolwiek władzy sądowej, 
administracyjnej lub innej.

(Mieszkańcy umieszczeni na mocy 
orzeczenia sądu)



INSTYTUCJA TOTALNA 
(Erwing  Goffman)

Przez instytucję totalną rozumie się miejsce 
pobytu i pracy znacznej liczby osób 
znajdujących się w podobnej sytuacji, 
odciętych na jakiś czas od reszty 
społeczeństwa i prowadzących 
sformalizowany tryb życia



- opieka jest całodobowa i ciągła,
- kontakty ze środowiskiem naturalnym są ograniczone, 
- kontrola społeczna jest problematyczna, 
- hierarchia jest wyraźnie zaznaczona, zakresy władzy są ustalone, 
- występuje wyraźny podział na pracowników i mieszkańców 
- następuje głęboka ingerencja w ja podopiecznych i zniesienie ich 
prywatności 
- pojawia się tendencja do uprzedmiotowienia podopiecznego 
i tworzenia jego wizerunku, który jest wygodny dla personelu i władz 
zwierzchnich, 
- tożsamość podopiecznych jest definiowana z góry, bez ich udziału, 
czasem wbrew ich woli

Cechy DPS jako instytucji totalnej
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Zmiany, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Zmiany, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
i w ustawie o pomocy społecznej, które weszły i w ustawie o pomocy społecznej, które weszły 
w życie 01.01.2018 r. i 04.10.2019 r. dotyczyły m.in.:w życie 01.01.2018 r. i 04.10.2019 r. dotyczyły m.in.:

Przyjęcia do DPS bez zgody (każdorazowo orzeczenie sądu, Przyjęcia do DPS bez zgody (każdorazowo orzeczenie sądu, 
mimo zgody przedstawiciela ustawowego);mimo zgody przedstawiciela ustawowego);

Badania zasadności dalszego pobytu w DPS;Badania zasadności dalszego pobytu w DPS;

Kontroli legalności przyjęcia do DPS;Kontroli legalności przyjęcia do DPS;

Określania zasad samodzielnych wyjść mieszkańców poza Określania zasad samodzielnych wyjść mieszkańców poza 
DPS i wprowadzania ograniczeń w tym zakresie;DPS i wprowadzania ograniczeń w tym zakresie;

Stosowania przymusu bezpośredniego;Stosowania przymusu bezpośredniego;
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Zgody na pobyt w DPSZgody na pobyt w DPS
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Przyjęcie do domu pomocy społecznejPrzyjęcie do domu pomocy społecznej
Art. 38Art. 38

1. Osoba, która wskutek 1. Osoba, która wskutek choroby psychicznej lub choroby psychicznej lub 
upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania 
podstawowych potrzeb życiowychpodstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości  i nie ma możliwości 
korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki 
i pielęgnacji, lecz i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnegonie wymaga leczenia szpitalnego, może być , może być 
za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowegoza jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego  
przyjęta do domu pomocy społecznej.przyjęta do domu pomocy społecznej.
2. 2. PrzyjęciePrzyjęcie do domu pomocy społecznej osoby, o której  do domu pomocy społecznej osoby, o której 
mowa w ust. 1, mowa w ust. 1, bez jej zgody a za zgodą jej przedstawiciela bez jej zgody a za zgodą jej przedstawiciela 
ustawowego wymaga orzeczenia sądu opiekuńczegoustawowego wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego  
o przyjęciu do domu pomocy społecznej.o przyjęciu do domu pomocy społecznej.
(Kędzior przeciwko Polsce – wyrok Europejskiego Trybunału Praw (Kędzior przeciwko Polsce – wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka)Człowieka)
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Zmiana orzeczenia o umieszczeniu w DPS Zmiana orzeczenia o umieszczeniu w DPS 

Art. 41Art. 41
1. 1. Osoba przyjętaOsoba przyjęta do domu pomocy społecznej,  do domu pomocy społecznej, 
w tym również osoba ubezwłasnowolnionaw tym również osoba ubezwłasnowolniona, jej przedstawiciel , jej przedstawiciel 
ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz 
osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, mogą występować mogą występować 
do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zmianę orzeczenia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zmianę orzeczenia 
o przyjęciuo przyjęciu do domu pomocy społecznej. do domu pomocy społecznej.
2. 2. Z wnioskiem o zmianę orzeczeniaZ wnioskiem o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu  o przyjęciu do domu 
pomocy społecznej pomocy społecznej może także wystąpić kierownik domu może także wystąpić kierownik domu 
pomocy społecznejpomocy społecznej, jeżeli uzna, że zmieniły się okoliczności , jeżeli uzna, że zmieniły się okoliczności 
uzasadniające orzeczenie o przyjęciu osoby do domu uzasadniające orzeczenie o przyjęciu osoby do domu 
pomocy społecznej.pomocy społecznej.
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Zasadność pobytu w DPSZasadność pobytu w DPS

Art. 38 ust. 5Art. 38 ust. 5

Osoba, o której mowa w ust. 1 Osoba, o której mowa w ust. 1 (która wskutek choroby (która wskutek choroby 
psychicznej lub upośledzenia umysłowego została psychicznej lub upośledzenia umysłowego została 
umieszczona w DPS)umieszczona w DPS), , podlega okresowym badaniom podlega okresowym badaniom 
stanu zdrowiastanu zdrowia  psychicznegopsychicznego w zakresie   w zakresie  
uzasadniającym jej pobyt w domu pomocy społecznej.uzasadniającym jej pobyt w domu pomocy społecznej.  
Badania przeprowadza się co najmniej raz na 6 Badania przeprowadza się co najmniej raz na 6 
miesięcy.miesięcy.
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Badanie zasadności pobytu w DPSBadanie zasadności pobytu w DPS

Problemy z zastosowaniem przepisówProblemy z zastosowaniem przepisów

Kogo dotyczy?   Wszystkich mieszkańców cierpiących na   
  zaburzenia psychiczne

Kto jest odpowiedzialny?
- Ministerstwo Zdrowia uważa, 
  że dyrektor DPS,
- Przepisy o tym nie stanowią

Jak ma to przebiegać?
- Nie uregulowano w przepisach,
- Czy zaświadczenia lekarskie?
- Czy opinia lekarza?
- Obecność przy badaniu?

Kto ma za to zapłacić? - Ministerstwo Zdrowia uważa, że DPS,
- Przepisy o tym nie stanowią

Inne problemy - Tajemnica stanu zdrowia (ustawa o ochronie 
pacjenta)
- Kto ma zlecać, występować o badanie?
- Koszty.
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Kontrola legalności przyjęcia do domu pomocy Kontrola legalności przyjęcia do domu pomocy 
społecznej i stosowania innych przepisów uozpspołecznej i stosowania innych przepisów uozp

Art. 43Art. 43
1.1.  Do szpitala psychiatrycznego i Do szpitala psychiatrycznego i domu pomocy domu pomocy 
społecznejspołecznej przeznaczonego  przeznaczonego dla osób chorych psychicznie dla osób chorych psychicznie 
lub upośledzonych umysłowo ma prawo wstępu o każdej lub upośledzonych umysłowo ma prawo wstępu o każdej 
porze sędzia w celu kontroli legalności przyjęcia porze sędzia w celu kontroli legalności przyjęcia 
i przebywania i przebywania w takim szpitalu lub domu pomocy w takim szpitalu lub domu pomocy 
społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, 
przestrzegania ich praw oraz kontroli warunkówprzestrzegania ich praw oraz kontroli warunków, , 
w jakich one tam przebywają.w jakich one tam przebywają.
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Kontrola legalności przyjęcia do domu Kontrola legalności przyjęcia do domu 
pomocy społecznejpomocy społecznej

Art. 43Art. 43
3. Kontrola jest prowadzona przez:3. Kontrola jest prowadzona przez:
1) 1) bbadanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji adanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
stanowiącej podstawę przyjęciastanowiącej podstawę przyjęcia do szpitala  do szpitala 
psychiatrycznego i domu pomocy społecznej oraz psychiatrycznego i domu pomocy społecznej oraz 
przebywania w tych podmiotach osób z zaburzeniami przebywania w tych podmiotach osób z zaburzeniami 
psychicznymi;psychicznymi;
1a)1a)  badanie prawidłowości stosowania ograniczenia badanie prawidłowości stosowania ograniczenia 
możliwości samodzielnego opuszczania terenumożliwości samodzielnego opuszczania terenu domu  domu 
pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej;2004 r. o pomocy społecznej;
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Kontrola legalności przyjęcia do domu Kontrola legalności przyjęcia do domu 
pomocy społecznejpomocy społecznej

Art. 43Art. 43
3. Kontrola jest prowadzona przez:3. Kontrola jest prowadzona przez:
2) 2) badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
medycznej dotyczącej medycznej dotyczącej zastosowania przymusu zastosowania przymusu 
bezpośredniegobezpośredniego lub rejestru przypadków zastosowania  lub rejestru przypadków zastosowania 
przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem danych przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem danych 
utrwalonych za pomocą urządzeń monitorujących;utrwalonych za pomocą urządzeń monitorujących;
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Kontrola legalności przyjęcia do domu Kontrola legalności przyjęcia do domu 
pomocy społecznejpomocy społecznej

Art. 43Art. 43
4. Sędzia wykonuje kontrole:4. Sędzia wykonuje kontrole:
1) 1) stałe – co najmniej raz w rokustałe – co najmniej raz w roku, obejmujące wszystkie , obejmujące wszystkie 
czynności, o których mowa w ust. 3, przeprowadzane czynności, o których mowa w ust. 3, przeprowadzane 
w szpitalach psychiatrycznych i w domach pomocy w szpitalach psychiatrycznych i w domach pomocy 
społecznej lubspołecznej lub
2) 2) doraźnedoraźne – obejmujące wszystkie albo niektóre z czynności, – obejmujące wszystkie albo niektóre z czynności,
o których mowa w ust. 3, o których mowa w ust. 3, przeprowadzane w szczególności przeprowadzane w szczególności 
w razie uzasadnionego podejrzenia występowania uchybieńw razie uzasadnionego podejrzenia występowania uchybień  
w funkcjonowaniu szpitala psychiatrycznego i domu pomocy w funkcjonowaniu szpitala psychiatrycznego i domu pomocy 
społecznej.społecznej.
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Zmiany uops Zmiany uops – wyjścia poza teren DPS– wyjścia poza teren DPS
W wyniku wizytacji i wniosków KMPT wprowadzono W wyniku wizytacji i wniosków KMPT wprowadzono 
następujące regulacje:następujące regulacje:

art. 55 po ust. 2 dodaje się:art. 55 po ust. 2 dodaje się:

2a. Dom pomocy społecznej 2a. Dom pomocy społecznej może określićmoże określić  zasady zgłaszania zasady zgłaszania 
przez mieszkańców domu personelowi tego domu wyjść poza przez mieszkańców domu personelowi tego domu wyjść poza 
jego teren.jego teren.

2b. W przypadku gdy brak opieki2b. W przypadku gdy brak opieki  zagraża życiu lub poważnie zagraża życiu lub poważnie 
zagraża zdrowiuzagraża zdrowiu  mieszkańca domu będącego osobą mieszkańca domu będącego osobą 
zz  zaburzeniami psychicznymizaburzeniami psychicznymi,,  dyrektor lubdyrektor lub  kierownik tego domukierownik tego domu  
może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez 
tego mieszkańca terenu domu pomocy społecznej na podstawie tego mieszkańca terenu domu pomocy społecznej na podstawie 
zaświadczenia lekarzazaświadczenia lekarza  wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy 
niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia.niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia.



Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo 
mu nie nakazuje.

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 
naruszać istoty wolności i praw.



ZALECENIA/REKOMENDACJE 
odwiedziny i wyjścia mieszkańców 

Art. 31 Konstytucji RP vs sytuacja DPS w czasie pandemiiArt. 31 Konstytucji RP vs sytuacja DPS w czasie pandemii

Zawieszenie praw mieszkańców? (dygresja od tematu)Zawieszenie praw mieszkańców? (dygresja od tematu)



Artykuł 1Artykuł 1
Wszystkie istoty ludzkie rodzą się Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawachwolne i równe w godności i prawach

Artykuł 7Artykuł 7
Wszyscy są Wszyscy są równi wobec prawarówni wobec prawa i  i są uprawnienisą uprawnieni bez jakiejkolwiek dyskryminacji  bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
do równej ochrony prawnejdo równej ochrony prawnej. . Wszyscy są uprawnieni do równej Wszyscy są uprawnieni do równej ochrony przed ochrony przed 
jakąkolwiek dyskryminacją sprzeczną z niniejszą Deklaracją jakąkolwiek dyskryminacją sprzeczną z niniejszą Deklaracją 
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Prawa mieszkańca DPS – pandemia 2020…Prawa mieszkańca DPS – pandemia 2020…

"Pozbawiono nas praw obywatelskich - mówi przewodnicząca rady "Pozbawiono nas praw obywatelskich - mówi przewodnicząca rady 
mieszkańców w łódzkim DPS"; "Siedzimy jak zwierzęta w klatkach, mieszkańców w łódzkim DPS"; "Siedzimy jak zwierzęta w klatkach, 
a ludzie jeżdżą na wakacje, bawią się na weselach, żyją„a ludzie jeżdżą na wakacje, bawią się na weselach, żyją„

(Agnieszka Urazińska, Nie chcemy tak żyć, Gazeta Wyborcza 23.07.2020 r.)(Agnieszka Urazińska, Nie chcemy tak żyć, Gazeta Wyborcza 23.07.2020 r.)

"W miarę upływu czasu to coraz bardziej uciążliwe. Ja jeszcze mam co robić, "W miarę upływu czasu to coraz bardziej uciążliwe. Ja jeszcze mam co robić, 
ale niektórym szajba odbija", "Czym to się różni od więzienia, niczym! (...)  ale niektórym szajba odbija", "Czym to się różni od więzienia, niczym! (...)  
Nawet zabezpieczyli teren DPS-u taśmą, żeby prześwitów w płocie nie było" - Nawet zabezpieczyli teren DPS-u taśmą, żeby prześwitów w płocie nie było" - 
wypowiadają się mieszkańcy jednego z krakowskich domówwypowiadają się mieszkańcy jednego z krakowskich domów

  (Maria Mazurek, Mieszkańcy DPS: Od trzech miesięcy jesteśmy tu zamknięci. (Maria Mazurek, Mieszkańcy DPS: Od trzech miesięcy jesteśmy tu zamknięci. 
To jak więzienie,Gazeta Krakowska 12.06.2020 r.) To jak więzienie,Gazeta Krakowska 12.06.2020 r.) 

"Mamy swoje sprawy do załatwienia w mieście, a ciągle nie chcą nas wypuścić poza "Mamy swoje sprawy do załatwienia w mieście, a ciągle nie chcą nas wypuścić poza 
mury domu (...) Mężczyzna interweniował, jak mówi, już wszędzie. Dzwonił do mury domu (...) Mężczyzna interweniował, jak mówi, już wszędzie. Dzwonił do 
Sanepidu, rozmawiał z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pisał do Ministerstwa Sanepidu, rozmawiał z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pisał do Ministerstwa 
Zdrowia i do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Wszyscy odsyłają Zdrowia i do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Wszyscy odsyłają 
nas do dyrektorki domu. A ta uparcie nie zgadza się na to, żebyśmy wyszli poza dom" nas do dyrektorki domu. A ta uparcie nie zgadza się na to, żebyśmy wyszli poza dom" 
- relacjonuje mieszkaniec DPS w Gorzowie Wielkopolskim”- relacjonuje mieszkaniec DPS w Gorzowie Wielkopolskim”

(Anna Rimke, Mieszkańcy domu pomocy skarżą się, że są "uwięzieni" już od trzech (Anna Rimke, Mieszkańcy domu pomocy skarżą się, że są "uwięzieni" już od trzech 
miesięcy, Gazeta Lubuska 12.06.2020 r.)miesięcy, Gazeta Lubuska 12.06.2020 r.)
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WOLNOŚĆ INTYMNOŚĆ    GODNOŚĆ        POCZUCIE
                                         BEZPIE -   
                                         CZEŃSTWA

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług 
świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności 
wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańcówmieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej 
sprawności.

FILARY DPS – art. 55 ust. 2 u.o.p.sFILARY DPS – art. 55 ust. 2 u.o.p.s.



REGLAMENTACJA WYJŚĆREGLAMENTACJA WYJŚĆ

Przed wprowadzeniem zmian w uops w zakresie regulacji Przed wprowadzeniem zmian w uops w zakresie regulacji 
samodzielnych wyjść mieszkańców, które weszły w życie samodzielnych wyjść mieszkańców, które weszły w życie 
stosowano różne praktyki, np:stosowano różne praktyki, np:

•zniechęcanie przez personel do samodzielnych wyjść,
•umożliwienie wyjść tylko w godzinach pracy administracji,
•całkowite zamknięcie drzwi wyjściowych,
•zabranianie wyjść osobom ubezwłasnowolnionym,
•Możliwość wyjść mieszkańców „nie zagrażających sobie i innym”,
•Możliwość wyjść osób w złej kondycji psychicznej 
i ubezwłasnowolnionych wyłącznie w asyście.
w szpitalu psychiatrycznym,anie, popychanie,



MOŻLIWOŚĆ MOŻLIWOŚĆ 
SAMODZIELNYCH SAMODZIELNYCH 
WYJŚĆ POZA DPSWYJŚĆ POZA DPS

WOLA 
MIESZKAŃCA STAN ZDROWIA

DETERMINUJE WYŁĄCZNIE

GDY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZDROWIA 
WYSTĘPUJĄ PRZESŁANKI OGRANICZEŃ

MIESZKANIEC MA 
MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA 

DO SĄDU

DECYDUJE 
DYREKTOR/KIEROWNIK

ORZEKA 
LEKARZ

MODELOWY SCHEMAT 
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE 
OGRANICZENIA MOŻLIWOŚĆ 
SAMODZIELNYCH WYJŚĆ 
MIESZKAŃCA POZA TEREN DPS



ZMIANY W PRZEPISACH PRAWAZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
- Dom pomocy społecznej może określić zasadymoże określić zasady zgłaszania przez 

mieszkańców domu personelowi tego domu wyjść poza jego terenwyjść poza jego teren.
- Jeżeli brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiuzagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu 
mieszkańca domu będącego osobą z zaburzeniami psychicznymiz zaburzeniami psychicznymi, 
dyrektor lub kierownik tego domu może ograniczyć możliwość 
samodzielnego opuszczania przez tego mieszkańca terenu domu.

- Ograniczenie wydaje się na podstawie zaświadczenia lekarza zaświadczenia lekarza na czas 
nie dłuższy niż 6 miesięcy6 miesięcy.

- Ograniczenie wydaje się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem 
oraz pouczeniem o możliwości złożenia wniosku o jego uchylenie do 
właściwego sądu opiekuńczego.

- O wydanym ograniczeniu należy poinformować właściwy sąd 
opiekuńczy w terminie 3 dni od doręczenia go mieszkańcowi.
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PROCEDURA WYJŚĆPROCEDURA WYJŚĆ  

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że w DPS Ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że w DPS 
dyrektor może określić:dyrektor może określić:

I. Ogólne zasady samodzielnych wyjść mieszkańców I. Ogólne zasady samodzielnych wyjść mieszkańców 
poza teren DPS,poza teren DPS,

Jak również:Jak również:

II. Zasady ograniczania samodzielnych wyjść II. Zasady ograniczania samodzielnych wyjść 
mieszkańców.mieszkańców.

Najlepiej w jednej procedurzeNajlepiej w jednej procedurze..



PROCEDURA –  przykład zaświadczenia PROCEDURA –  przykład zaświadczenia 
   PIECZĘĆ PODMIOTU LECZNICZEGO
..................…..........................…                          

                                         Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Zaświadcza się, iż Pan/i ………………PESEL
 
mieszkaniec/ka Domu Pomocy Społecznej w …..

-jest osobą z zaburzeniami psychicznymi.

Brak opieki może zagrażać życiu lub poważnie zagrażać 
zdrowiu w/w osoby.

Wskazane jest ograniczenie wyjść poza teren DPS na 
okres ……...........…….. miesięcy/dni. (maksymalny okres–6 
m-cy)

Zaświadczenie wydaje się na podstawie art. 55 ust. 2b 
i 2c ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

PODPIS I PIECZĘĆ LEKARZA



PROCEDURA –  przykład ograniczeniaPROCEDURA –  przykład ograniczenia

   
                                                               Miejscowość, data 

…………………………………………
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
w ……….

Pan/i
…………………………………….
Mieszkaniec/ka
Domu Pomocy Społecznej
w ……

INFORMACJA O OGRANICZENIU WYJŚCIA POZA TEREN DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ

Na podstawie art.55 ust. 2b i 2 d ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w ……. postanawia:

OGRANICZYĆ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ……….. 
przez Mieszkańca Pana/ią ……………………………………
na okres: od dnia ………………. do dnia ………………..
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PROCEDURA –  przykład ograniczenia (c.d.)PROCEDURA –  przykład ograniczenia (c.d.)

   
UZASADNIENIE

Pan/i ……………………. jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w .…
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej ma charakter stały. 
Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim z dnia ….. cierpi Pan/i na zaburzenia 
psychiczne, a brak opieki może zagrażać Pana/i życiu lub poważnie zagrozić 
zdrowiu. 
Z zaświadczenia lekarskiego wynika, iż ograniczenie wyjść powinno zostać 
wydane na okres od ……do ……………. 
Dlatego, mając na uwadze troskę o Pani/a stan zdrowia i konieczność 
sprawowania stałej opieki wydaje się ograniczenie wyjść jak powyżej.

POUCZENIE
Informuję, iż na podstawie art.55 ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej, od niniejszego ograniczenia przysługuje Pani/u 
wystąpienie z wnioskiem o uchylenie ograniczenia do Sądu Rejonowego 
w …...Wydział Rodzinny i Nieletnich, (adres Sądu)

Otrzymują:
1. Adresat
2. Sąd Rejonowy w……. Wydział Rodzinny i Nieletnich
3. a/a
4. Przedstawiciel ustawowy(jeżeli dotyczy)



STOSOWANIE PRZYMUSU STOSOWANIE PRZYMUSU 
BEZPOŚREDNIEGO BEZPOŚREDNIEGO 
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Zastosowanie przymusu bezpośredniego Zastosowanie przymusu bezpośredniego 
w DPSw DPS

USTAWAUSTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685)psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685)

ROZPORZĄDZENIEROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia  MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 
2018r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego 2018r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego 
wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2018 wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2018 
r. poz. 2459)r. poz. 2459)
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Klasyfikacja środków przymusuKlasyfikacja środków przymusu

RODZAJ DEFINICJA

przytrzymanie doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej

przymusowe zastosowanie leków doraźne lub przewidziane w planie postępowania leczniczego wprowadzenie leków do organizmu osoby — bez jej zgody

unieruchomienie obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł, kaftana bezpieczeństwa

izolację umieszczenie osoby, pojedynczo, w zamkniętym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu
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Sytuacje uzasadniające zastosowanie Sytuacje uzasadniające zastosowanie 
środków przymusuśrodków przymusu

Kiedy Kiedy 
osobaosoba

1. Dopuszcza się zamachu przeciwko:1. Dopuszcza się zamachu przeciwko:

- życiu lub zdrowiu własnemu,- życiu lub zdrowiu własnemu,
- życiu lub zdrowiu innej osoby,- życiu lub zdrowiu innej osoby,
- bezpieczeństwu powszechnemu.- bezpieczeństwu powszechnemu.

2. W sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza 2. W sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza 
przedmioty znajdujące się w jej otoczeniuprzedmioty znajdujące się w jej otoczeniu

Poważnie zakłóca lub uniemożliwia Poważnie zakłóca lub uniemożliwia 
funkcjonowanie jednostki organizacyjnej funkcjonowanie jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej.pomocy społecznej.

Wszystkie środki Wszystkie środki 
przymusu:przymusu:

- przytrzymanie- przytrzymanie
- przymusowe - przymusowe 
podanie lekówpodanie leków

- unieruchomienie- unieruchomienie
- izolacja- izolacja

PrzytrzymaniePrzytrzymanie
I przymusowe I przymusowe 
podanie lekupodanie leku 

Ustawodawca dopuszcza stosowanie przymusu bezpośredniego Ustawodawca dopuszcza stosowanie przymusu bezpośredniego 
w następujących sytuacjach (art. 18 ust. 1)w następujących sytuacjach (art. 18 ust. 1)
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Kto decyduje o zastosowaniu przymusu Kto decyduje o zastosowaniu przymusu 
bezpośredniego?bezpośredniego?

W domu pomocy społecznej o zastosowaniu przymusu W domu pomocy społecznej o zastosowaniu przymusu 
może zdecydować:może zdecydować:

- - LEKARZLEKARZ  – jeżeli jest zatrudniony w jednostce i jest – jeżeli jest zatrudniony w jednostce i jest 
obecny w danej chwiliobecny w danej chwili

- - LEKARZ LEKARZ – – jeżeli niezatrudniony w jednostce, ale obecny jeżeli niezatrudniony w jednostce, ale obecny 
na terenie DPS w danej chwilina terenie DPS w danej chwili

- - PIELĘGNIARKAPIELĘGNIARKA  – – zatrudniona w jednostcezatrudniona w jednostce

- - KIERUJĄCY AKCJĄ RATUNKOWĄKIERUJĄCY AKCJĄ RATUNKOWĄ  – – jeżeli w DPS jeżeli w DPS 
interweniuje pogotowie ratunkoweinterweniuje pogotowie ratunkowe



NIEPRAWDIDŁOWOŚCI W DOKUMENTOWANIU NIEPRAWDIDŁOWOŚCI W DOKUMENTOWANIU 
PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO (Raport KMPT)PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO (Raport KMPT)

• Nieodnotowywanie przypadków przytrzymania Nieodnotowywanie przypadków przytrzymania 
i przymusowego podania leków;i przymusowego podania leków;

• Niezastosowanie procedur przymusu mimo, iż inna Niezastosowanie procedur przymusu mimo, iż inna 
dokumentacja (np. raporty opiekunów, pielęgniarek) dokumentacja (np. raporty opiekunów, pielęgniarek) 
świadczyła o zastosowaniu przymusu bezpośredniego;świadczyła o zastosowaniu przymusu bezpośredniego;

• Prowadzenie rejestrów zastosowania przymusu Prowadzenie rejestrów zastosowania przymusu 
bezpośredniego niezgodnych z obowiązującym wzorembezpośredniego niezgodnych z obowiązującym wzorem

• Nieprawidłowe wypełnienie – np. brak godz. zakończenia, Nieprawidłowe wypełnienie – np. brak godz. zakończenia, 
osoby zlecającej, faktu dokonania kontroli stanu osoby itp.osoby zlecającej, faktu dokonania kontroli stanu osoby itp.

• Przekroczenia 4 godz. stosowania przymusu bez adnotacji Przekroczenia 4 godz. stosowania przymusu bez adnotacji 
o przedłużeniuo przedłużeniu

• Przekroczenia łącznego czasu stosowania przymusuPrzekroczenia łącznego czasu stosowania przymusu
  



NIEPRAWDIDŁOWOŚCI W DOKUMENTOWANIU NIEPRAWDIDŁOWOŚCI W DOKUMENTOWANIU 
PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO (Raport KMPT)PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO (Raport KMPT)

• Niewskazanie skutków zastosowania przymusuNiewskazanie skutków zastosowania przymusu
• Brak oceny zasadności zastosowania przymusu przez lekarzy, Brak oceny zasadności zastosowania przymusu przez lekarzy, 

w tym wskazanego przez Marszałkaw tym wskazanego przez Marszałka
• Rozbieżności (np. powodu zastosowania przymusu) w rejestrze Rozbieżności (np. powodu zastosowania przymusu) w rejestrze 

i w karcie oraz w dokumentacji przymusu, a raportami i w karcie oraz w dokumentacji przymusu, a raportami 
pielęgniarek/opiekunówpielęgniarek/opiekunów

• Brak uzasadnienia wyboru środka przymusuBrak uzasadnienia wyboru środka przymusu
• Brak opisu przebiegu stosowania przymusuBrak opisu przebiegu stosowania przymusu
• Nieudokumentowanie faktu uprzedzenia mieszkańca Nieudokumentowanie faktu uprzedzenia mieszkańca 

o możliwości zastosowania przymusu o możliwości zastosowania przymusu 
• Podpisywanie przez lekarza pustych kart (in blanco)!Podpisywanie przez lekarza pustych kart (in blanco)!



CZYNNOŚCI WĄTPLIWE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI WĄTPLIWE W ZAKRESIE 
KWALIFIKACJI. Przymus, czy nie? KWALIFIKACJI. Przymus, czy nie? (Raport KMPT)(Raport KMPT)

• Przytrzymanie rąk osobie niepełnosprawnej intelekt. Broniącej się Przytrzymanie rąk osobie niepełnosprawnej intelekt. Broniącej się 
przed podaniem posiłkuprzed podaniem posiłku

• Podanie leku podstępem (np. ukryty w pokarmie, rozpuszczony Podanie leku podstępem (np. ukryty w pokarmie, rozpuszczony 
w napoju)w napoju)

Zgodnie z przepisami prawa zastosowanie procedury medycznej Zgodnie z przepisami prawa zastosowanie procedury medycznej 
i podania leków wymaga zgody pacjenta, opiekuna prawnego lub i podania leków wymaga zgody pacjenta, opiekuna prawnego lub 
sądu opiekuńczego.sądu opiekuńczego.

Zdaniem KMPT personel DPS powinien, w każdym przypadku w którym Zdaniem KMPT personel DPS powinien, w każdym przypadku w którym 
jest to możliwe, uzyskiwać zgodę mieszkańców ma podanie im leku.  jest to możliwe, uzyskiwać zgodę mieszkańców ma podanie im leku.  
Oczywiście nie musi mieć to każdorazowo charakteru zgody ustnej, Oczywiście nie musi mieć to każdorazowo charakteru zgody ustnej, 
czy pisemnej. Zgodnie z art. 32 ust 7 ustawy o zawodzie lekarza czy pisemnej. Zgodnie z art. 32 ust 7 ustawy o zawodzie lekarza 
i dentysty zgoda taka może być wyrażona poprzez takie ich i dentysty zgoda taka może być wyrażona poprzez takie ich 
zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę 
poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.



CZYNNOŚCI WĄTPLIWE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI WĄTPLIWE W ZAKRESIE 
KWALIFIKACJI. Przymus, czy nie? KWALIFIKACJI. Przymus, czy nie? (Raport KMPT)(Raport KMPT)

Przymus, czy zabezpieczenie?Przymus, czy zabezpieczenie?

•Unieruchomienie na prośbę mieszkańca (np. przeczuwającego Unieruchomienie na prośbę mieszkańca (np. przeczuwającego 
pogorszenie zdrowia psychicznego lub po spożyciu alkoholu)pogorszenie zdrowia psychicznego lub po spożyciu alkoholu)
•Przywiązanie pasem do wózka lub fotela.Przywiązanie pasem do wózka lub fotela.

Wskazane jest opracowanie w DPS Wskazane jest opracowanie w DPS „Procedury postępowania „Procedury postępowania 
z mieszkańcami wymagającymi niestandardowych form opieki”  z mieszkańcami wymagającymi niestandardowych form opieki”  

Regulującej:Regulującej:
•Przyczyny stosowania niestandardowych procedur opiekuńczychPrzyczyny stosowania niestandardowych procedur opiekuńczych
•Sposób postępowaniaSposób postępowania
•Rodzaje zastosowanych środków i sprzętów, Itp.Rodzaje zastosowanych środków i sprzętów, Itp.
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
Mariusz SajakMariusz Sajak
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