
projekt z dnia 5 listopada 2021 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

 M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia ……..… 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec 

osoby z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18f ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 685) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania 

przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 2459) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia.

§ 2. Do przymusu bezpośredniego, którego stosowanie rozpoczęto przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie 18f ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), zwanej dalej „ustawą”, zmienia 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu 

bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 2459) przez zmianę 

załącznika nr 1, określającego wzór Karty zastosowania przymusu bezpośredniego wobec 

osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo 

w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, oraz załącznika nr 3, określającego wzór 

Oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej.

Zmiana we wzorze Karty zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby 

przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej wynika z konieczności uzupełnienia podstawy prawnej 

zastosowania przymusu bezpośredniego wskazanej w pkt 9 Ocena zasadności zastosowania 

przymusu bezpośredniego kierownika podmiotu leczniczego albo upoważnionego lekarza o 

zastosowaniu przymusu bezpośredniego o art. 34 ustawy, zgodnie z którym wobec osoby 

przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody przymus bezpośredni można stosować, 

poza okolicznościami określonymi w art. 18 ustawy, także wtedy, gdy jest to konieczne do 

dokonania niezbędnych czynności leczniczych, o których mowa w art. 33 ustawy. Przymus 

bezpośredni można także stosować w celu zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez tę 

osobę szpitala psychiatrycznego.

Zmiany we wzorze Oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi 

unieruchomionej lub izolowanej mają na celu usunięcie niedostatków redakcyjnych 

polegających na pominięciu godz. 00:30 oraz numerowaniu zachowań z pominięciem cyfry 7 

w odnośniku dotyczącym kolumny „Zachowanie”.

Zgodnie z projektowanym § 2 proponuje się, aby do przymusu bezpośredniego, którego 

stosowanie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosować 

przepisy dotychczasowe.

Zakłada się wejście w życie projektu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców, będących podmiotami wykonującymi działalność 
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leczniczą w zakresie, w jakim prowadzą dokumentację medyczną dotyczącą zastosowania 

przymusu bezpośredniego.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597). Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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