
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 

Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

www.rpo.gov.pl 

R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

                     V.7016.45.2016.AA 

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają 

na podstawie i w granicach prawa (art. 7). W myśl przepisów ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186) , 

organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia obowiązane są do 

przestrzegania praw pacjenta określonych w ustawie (art. 2). 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona 

w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę ordynatora (lekarza kierującego 

oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, 

jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. 

W świetle powołanych regulacji zastrzeżenia budzi skierowanie w dniu 4 lipca 

2016 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Marka 

Tombarkiewicza, pisma okólnego (Znak: ZPP.073.25.2016) do dyrektorów szpitali 

psychiatrycznych, kierowników oddziałów psychiatrycznych szpitali ogólnych oraz 

dyrektorów psychiatrycznych zakładów opiekuńczo – leczniczych, w sprawie 

rozważenia ograniczenia wydawania przepustek umożliwiających pacjentom 

opuszczenie zakładu psychiatrycznego, w powołaniu się na zagrożenia związane 

z odbywającym się w kraju Szczytem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

i Światowymi Dniami Młodzieży. Wątpliwości budzi ingerencja Ministra Zdrowia 

w prawa i wolności obywatelskie, bez wskazania podstawy prawnej działania Ministra 

Zdrowia oraz z pominięciem przesłanek udzielenia zgody na okresowe przebywanie 

poza szpitalem określonych w art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
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Podnieść można również zastrzeżenia w zakresie ingerencji w prawa i wolności 

obywatelskie, związane przykładowo z osobistym stawiennictwem pacjenta szpitala 

psychiatrycznego przy załatwieniu jego spraw urzędowych lub osobistych, na przykład 

uczestnictwem w pogrzebie osoby bliskiej. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014, poz. 1648,  z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej 

sprawie oraz wskazanie podstaw prawnych podjętych działań. 
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