
Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychia-
trycznego, zwany dalej „Rzecznikiem”, realizuje swoje
zadania w szczególnoÊci przez:

1) przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjen-
ta przebywajàcego w szpitalu psychiatrycznym,
skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela usta-
wowego lub osoby sprawujàcej faktycznà opiek´
nad pacjentem oraz ocen´ zasadnoÊci skargi; 

2) zapewnienie pacjentowi dost´pu do informacji
prawnej;

3) pomoc w sporzàdzeniu i z∏o˝eniu skargi do kie-
rownika szpitala psychiatrycznego lub innych in-
stytucji;

4) udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze
szpitala psychiatrycznego, jeÊli skarga zosta∏a z∏o-
˝ona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychia-
trycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie
zosta∏a zakoƒczona.

2. Rzecznik przed rozpocz´ciem post´powania wy-
jaÊniajàcego w zwiàzku z ustnà lub pisemnà skargà in-
formuje pacjenta o zakresie swoich kompetencji. 

§ 2. Rzecznik wykonuje czynnoÊci, o których mowa
w § 1, w oddzia∏ach psychiatrycznych w szpitalach
ogólnych, klinikach psychiatrycznych, sanatoriach dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i innych zak∏adach
opieki zdrowotnej sprawujàcych ca∏odobowà opiek´
psychiatrycznà lub odwykowà, przy czym swoim dzia-
∏aniem obejmuje obszar terytorialny nie wi´kszy ni˝
województwo. 

§ 3. Rzecznik, z w∏asnej inicjatywy, dokonuje oceny
przestrzegania praw pacjentów, w szczególnoÊci w od-
niesieniu do pacjentów: 

1) przyj´tych do szpitala psychiatrycznego bez zgody;
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w sprawie szczegó∏owego trybu i sposobu dzia∏ania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
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1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
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2) wobec których zastosowano przymus bezpoÊred-
ni;

3) niezdolnych do wyra˝enia zgody lub stosunku do
przyj´cia albo leczenia;

4) przebywajàcych w szpitalu psychiatrycznym na
mocy orzeczenia sàdowego o zastosowaniu Êrod-
ka zabezpieczajàcego.

§ 4. Rzecznik prowadzi dzia∏alnoÊç informacyjno-
-edukacyjnà poprzez:

1) organizowanie we wspó∏pracy z samorzàdem pa-
cjentów spotkaƒ majàcych na celu informacj´
o prawach przys∏ugujàcych pacjentowi; 

2) wyjaÊnianie pacjentowi, jego rodzinie, przedstawi-
cielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu
lub faktycznemu wàtpliwoÊci, w szczególnoÊci
zwiàzanych ze skierowaniem i przyj´ciem do szpi-
tala psychiatrycznego, stosowaniem Êrodków
przymusu oraz post´powaniem leczniczym.

§ 5. 1. Rzecznik prowadzi dokumentacj´ skarg pa-
cjenta oraz podj´tych dzia∏aƒ i wykonywanych czyn-
noÊci.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, dzieli si´
na:

1) indywidualnà, odnoszàcà si´ do skarg lub pytaƒ
poszczególnych pacjentów;

2) zbiorczà, dotyczàcà poszczególnych rodzajów
skarg lub pytaƒ. 

3. Przechowywanie i ochrona dokumentacji odby-
wa si´ zgodnie z przepisami o dokumentacji medycz-
nej. 

§ 6. Rzecznik przedstawia Dyrektorowi Biura Praw
Pacjenta okresowe informacje dotyczàce przestrzega-
nia praw pacjenta oraz dzia∏aƒ podejmowanych
w tym zakresie nie rzadziej ni˝ 2 razy w roku, a tak˝e
w przypadku za˝àdania informacji przez Dyrektora
Biura Praw Pacjenta. 

§ 7. 1. Rzecznik umieszcza na tablicach informacyj-
nych, w izbie przyj´ç oraz w oddzia∏ach szpitala psy-
chiatrycznego informacj´ o mo˝liwoÊci korzystania
z pomocy Rzecznika przez pacjenta, jego przedstawi-
ciela ustawowego lub osob´ sprawujàcà faktycznà
opiek´ nad pacjentem. 

2.  Na tablicach informacyjnych umieszcza si´ dni,
godziny i miejsca przyj´ç Rzecznika. 

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa


