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Pan

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pismem znak: KMP.573.9.2022.KK z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 

obserwowanych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur praktyk stosowania wobec 

pensjonariuszy m.in. domów pomocy społecznej, placówek całodobowej opieki oraz 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, nieuregulowanych w przepisach prawa, 

niestandardowych form opieki faktycznie ograniczających wolność osób poddanych ich 

działaniu, uprzejmie informuje, iż przedstawiona problematyka w opinii Ministra Zdrowia 

odnosi się do zdecydowanie szerszego zakresu niż zastosowanie ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. 

poz. 974) i uregulowanego w niej zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

Z opisu oddziaływań wobec pacjentów, jakie zostały przedstawione w wystąpieniu 

można wnioskować, że większość z nich nie jest uwarunkowana względami zdrowia 

psychicznego, w związku z czym w opinii Ministra Zdrowia uregulowanie tych kwestii 

na gruncie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego nie jest 

możliwe ani merytorycznie uzasadnione. 

Z uwagi na powyższe, odnosząc się do zasygnalizowanego przez Pana problemu, 

uprzejmie informuję, iż był on przedmiotem pisma skierowanego do Rzecznika Praw 

Pacjenta. Podjęcie jednak ewentualnych działań w tym kierunku, wymaga 

przeprowadzenia pogłębionej analizy odnośnie poprawy ochrony praw wszystkich grup 
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pacjentów. Po przeprowadzonej analizie możliwe będzie rozważenie, czy odpowiednim 

miejscem na ewentualne regulacje w tym zakresie, nie wynikające bezpośrednio 

z zaburzeń psychicznych, jak ma to miejsce w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego, mogłaby stać się ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.) 

czy inna ustawa, w której możliwe będzie uregulowanie omawianej kwestii w sposób 

kompleksowy i w ujęciu systemowym. 

Zatem o ostatecznej decyzji dotyczącej kierunku i ewentualnym kształcie nowych 

rozwiązań prawnych, poinformuje odrębnym pismem.  

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Piotr Bromber

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2022-07-13T20:31:52+0000
	Piotr Bromber




