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Rzecznika Praw Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji

W nawiązaniu treści do pisma nr KMP.575.4.2018JZ z dnia 07.01.2019r 
dotyczącego zdarzenia podczas przeprowadzanej interwencji przez policjantów Komendy 
Powiatowej Policji w Opatowie dnia z 19/20 października 2018 roku w Domu Pomocy 
społecznej w Zochcinku. Przekazuję informacje co do okoliczności całego zdarzenia.

- udzielenie informacji na temat zdarzenia w nocy z 19/2.0 października 2018r do 
którego doszło w DPS w Zochcinku.

a) czy zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne lub czy zlecono przeprowadzenie 
czynności wyjaśniających

b) poinformowanie o ustaleniach dokonanych w toku tych czynności, w tym o 
wskazanie ostatecznego rozstrzygnięcia.

W dniu 20 października 2018 r. do KPP w Opatowie wpłynęła notatka służbowa 
sporządzona w dniu 20.10.2018r z czynności wykonarych przez Kierownika Ogniwa Patrolowo 
Interwencyjnego KPP w Opatowie w wyniku przeprowadzonej
interwencji w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, gdz e podczas interwencji pensjonariusz 
DPS chciał dokonać czynu samobójczego.

Na polecenie Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie insp. Ryszarda 
Komańskiego w tej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające okoliczności 
całego zdarzenia do którego doszło w DPS Zochcinek, które przeprowadził;

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji K^P w Opatowie.

W oparciu o zebrane materiały w postaci notatek służbowych, ustalono następujący 
stan faktyczny.

W dniu 19.10.2018 r. i -  policjanci Rewiru
Dzielnicowych KPP w Opatowie w godz. 12 -20 pełnili służbę o godz. 19:35 dyż. KPP 
w Opatowie skierował w/w patrol do DPS w Zochcinku na interwencję gdzie według 'głoszenia 
pensjonariusz < odgrażał się że chce się zabić. Patrol po przybyciu na miejsce



skontaktował się z pielęgniarką na bloku „A” oraz opiekunkami
, które oświadczyły, że pan w dniu dzisiejszym zachowywał się

agresywnie, krzyczał, używał słów wulgarnych silnie gestykulował dokonał wykręcenia trzech 
grzejników centralnego ogrzewania w pokojach . Wszyscy udali się do pokoju

w którym przetykał razem ze wspó+lokatorern zachowując się spokojnie. 
Policjanci rozpytali na okoliczność zgłoszenia, który oświadczył że on nic nie
zgłaszał i nie potrzebuje pomocy żadnych słjżb. Na miejsce przybyła załoga karetki pogotowia 
wraz z lekarzem gdzie po przeprowadzonym wywiadzie i badaniu lekarz stwierdził 
konieczność hospitalizacji pana w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii
w Morawicy. W tym celu zostaa zadysponowana karetka transportowa na którą oczekiwali 
funkcjonariusze wraz z Podczas oczekiwania na karetkę w/w nie
stwarzał żadnych problemów zachowywał się poprawnie. W trakcie oczekiwania 
poprosił o możliwość skorzystania z łazienki gdzie po sprawdzeniu przez

pod kątem niebezpiecznych przedmiotów nic nie ujawnił, policjanci zabrali 
mężczyznę gdzie jeden z policjantów Szedł przodem drugi z tyłu przechodząc koło komody 
znajdującej się w pokoju ra której stał flakon ze sztucznymi kwiatami i obrazkiem, 
znajdując się na wysokości komody wykonał gwałtowny ruch uderzając w obrazek za którym 
był mały 10 cm nóż chwyc ił go całą dłonią gdzie wystawało kawałek ostrza. Policjanci widząc 
ten fakt podjęli działania zmierzające eto obezwładnienia i odebrania narzędzia. W czasie 
obezwładnienia i stosowania SPB w postaci siły fizycznej został położony na
podłodze gdzie następował p-óba odebrania przedmiotu. Po obezwładnieniu policjanci 
założyli w/w kajdanki na ręce trzymane z tyłu i zauważyli rozcięcie naskórka w rejonie szyi 
z którego zaczęła sączyć się krew. Natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej 
wraz z dyżurną pielęgr arką. Mężczyzna leżąc na podłocize kopał próbował uderzać 
policjantów głową gryźć nie stosowała się do wydawanych poleceń. Policjanci o całej sytuacji 
powiadomili dyż. KPP Opatów i wezwano na miejsce karetkę pogotowia. Po przybyciu karetki 
pogotowia w asyście policjantów został przewieziony do Szpitala
w Opatowie w trakcie transportu był agresywny krzyczał kopał wyrywał się policjantom 
i ratownikom medycznym. Lekarz dyżurny poprosił policjantów o asystę.

wsiadł do karetki a i udał się radiowozem za karateką pogotowia
do Szpitala. Na miejsce do szpitala został zadysponowany drugi patrol celem udzielenia 
pomocy w składzie _ Następnie po
opatrzeniu rany pacjentowi, w szpitalu został <:ałożony mu kaftan bezpieczeństwa 
i odwieziony do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Po przeanalizowania zaistniałej sytuacji oraz sporządzonej dokumentacji w związku 
z przeprowadzoną interwencją stwierdzić należy że policjanci postępowali zgodnie 
zobowiązującymi przepisami i n e doszło do naruszenia dyscypliny służbowej.

Nadmienić należy, że policjanci Komendy Pow atowej Policji w Opatowie w 2018 roku 
przeprowadzili 58 interwencji wobec pensjonariuszy DPS w Zochcinku w sytuacjach kiedy 
oddalali się oni samowolnie z placówki W 20.18 roku Komeda Powiatowa Policji w Opatowie
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skierowała dwu krotnie pismo do Dyrektora DPS w Zochcinku aby wzmocnił nadzór na 
pensjonariuszami i usprawnił system recepcyjny wobec osób co dc których przeprowadzane 
są kolejne interwencje w związku z ich częstym sam cwolnyrr odda aniem się poza teren DPS 

w Zochcinku.
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Przestano faxem 
Opr. G.R.

KOMENDANT PONIATOW Y POLICJI
w>

w  i > j / *y*is»rrz;v s ra e

nsp. a rej Komański



%RPW/6671/2019 P 
t Data:2019-02-01Data:

Znak: DPS.4.47.3.2019

Zochcinek dn. 29.01.2019 r.

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 

00 -  090 Warszawa

wpł. 2019 -02- 0 1

ZAL r
NR

W odpowiedzi na pismo znak: KA1P.575.4.2018JZ informuję , iż zalecenia 

przedstawicieli KMPT, które zostały przesłane w raporcie z przeprowadzonej kontroli w dn. 

24 -  25 października 2018 roku zostały zrealizowane.

Ad. 1. W każdym budynku mieszkalnym zostały wyznaczone monitorowane pokoje 

do zastosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci izolacji, które będą 

wyremontowane i przystosowane do 30.06.2019 roku. Posiadamy dokumentację zastosowania 

przymusu bezpośredniego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2018 roku.

Ad. 2 Wyjścia na zewnątrz mieszkańców ubezwłasnowolnionych były i są uzależnione 

od ich stanu psychofizycznego ocenionego przez lekarza. Nadmieniam , iż mieszkańcy 

ubezwłasnowolnieni w naszej placówce od lat wychodzą samodzielnie do miasta na zakupy, 

uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Opatowie Jak  również korzystają z wyjazdów 

integracyjnych i wycieczek.

Ad. 3 Opiekunowie prawni, którzy są pracownikanr Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku zostali pouczeni przez dyrektora o konieczności uzyskania zgody sądu na 

zastosowanie antykoncepcji hormonalnej wobec ubezwłasnowolnionych mieszkanek DPS.

Jom Pomocy Społecznej w Zochcinku tel/fax: (15) 868 28 18
Zochcinek 42 tel.: (15) 868 35 92 | 868 35 94
27-500 Opatów e-mail: dps@ŁOchcinek.pl

strona: www.zochclnek.pl

http://www.zochclnek.pl
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Ad. 4 Dyrektor placówki pouczył opiekunów prawnych, którzy chcieliby ograniczyć 

kontakt ubezwłasnowolnionego mieszkańca z innymi osobami, o konieczności uzyskania 

w takim przypadku zezwolenia sądu. Została również wprowadzona zmiana w Regulaminie 

Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku §1 ptk 6 „ Mieszkaniec ma prawo 

porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami”. Nadmieniam, iż 

w dotychczasowej działalności placówki żaden z opiekunów prawnych nie utrudniał kontaktów 

swoich podopiecznych z rodziną, bądź innymi osobami. W sytuacji, gdy kontakt z rodziną 

i innymi osobami wpływa negatywnie na stan psychiczny, emocjonalny mieszkańca 

wymagane jest zezwolenie sądu na ograniczenie kontaktu przez opiekuna prawnego,

Ad. 5 Zorganizowano personelowi opieki bezpośredniej szkolenia z zakresu: 

stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego, radzenia sobie ze stresem i agresją, 

zapoznano personel medyczny z Protokołem Stambulskim. Nadmieniam, iż pracownicy Domu 

Pomocy Społecznej w Zochcinku w związku z wypaleniem zawodowym biorą udział 

w Projekcie pt. „ Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez 

pracowników JST z OSI na terenie Powiatu Opatowskiego”, który trwa od stycznia do grudnia 

2019 roku.

Ad. 6 W budynkach mieszkalnych na tablicach informacyjnych zostały umieszczone 

adresy instytucji do których mieszkańcy lub ich rodziny mogą się zwrócić w przypadku 

naruszenia ich praw.

Dom Pomocy społecznej w Zochcinku
Zochcinek 42 
27-500 Opatów

tel/fax:
tel.:

(15) 868 2818 
(15) 868 35 92 | 868 35 94 

dps@kOchclnek.pl 
www.zochcinek.pl

e-mail:
strona:

mailto:dps@kOchclnek.pl
http://www.zochcinek.pl

