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W odpowiedzi na pismo z dnia 5 stycznia 2016 r. znak: KMP.574.8.2015.MF dotyczące 

podstawy prawnej stosowania monitoringu w szpitalach psychiatrycznych, uprzejmie 

proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Na wstępie pragnę podziękować za bardzo wnikliwe i szczegółowe przedstawienie 

problemu związanego z podstawami prawnymi stosowania monitoringu w szpitalach 

psychiatrycznych i wynikającej z niego kwestii ochrony praw podstawowych pacjentów 

szpitali psychiatrycznych. Należy wyrazić przekonanie, że przedstawione stanowisko 

stanie się jednym z elementów wziętych pod uwagę przy podejmowaniu inicjatywy 

ustawodawczej, przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia propozycji nowelizacji 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231, poz. 1375, z póżn. zm,), a tym samym stanie się podstawą dalszych prac 

i współpracy w przedmiotowym zakresie. W tym celu jeszcze na etapie prelegislacyjnym 

(tj. na poziomie identyfikacji i analizy problemu regulacyjnego) przygotowany projekt 

nowelizacji zostanie skierowany w ramach prekonsultacji publicznych także do 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wstępne propozycje zakładają, że projektowana nowelizacja ureguluje bezpośrednio 

w ustawie (tzw. materia ustawowa) podstawowe kwestie w zakresie monitorowania 

pomieszczenia, w którym realizowany jest przymus bezpośredni w formie izolacji, 
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1) osób uprawnionych do dostępu do urządzeń i zapisów z monitoringu 

pomieszczeń, 

2) podmiotu (osób) obowiązanego do zapewnienia właściwego 

przechowywania i zabezpieczenia zapisu z monitoringu przed dostępem do 

niego osób nieuprawnionych oraz do zapewnienia jego usunięcia po upływie 

terminu przechowywania, 

3) sposobu dokumentowania czynności związanych z przechowywaniem, 

udostępnianiem i usuwaniem zapisu z monitoringu. 

Jednocześnie w niezbędnym zakresie pozostawione zostaną przepisy obowiązującego 

aktu wykonawczego niebudzące wątpliwości z tytułu ochrony praw podstawowych 

i zasad techniki prawodawczej. 

Obecnie kwestie związane z przymusem bezpośrednim znajdują się przede wszystkim 

w art. 18 ustawy. Analizowane rozwiązanie powinno zakładać dodanie nowych 

przepisów w ustawie, w których normatywne odzwierciedlenie znajdą ww. sprawy 

dotyczące monitorowania pomieszczenia, w którym realizowany jest przymus 

bezpośredni w formie izolacji. 

Zakłada się, że pomieszczenie przeznaczone do izolacji będzie wyposażone w instalację 

monitoringu umożliwiającą stały nadzór nad osobą z zaburzeniami psychicznymi w nim 

przebywającą oraz kontrolę wykonania związanych z tym środkiem przymusu 

bezpośredniego czynności. 

Natomiast, zapis utrwalonego obrazu i dźwięku podlegał będzie ochronie określonej 

w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do urządzeń monitorujących oraz 

do zapisu utrwalonego za Ich pomocą będą miały wyłącznie osoby wskazane przez 

kierownika podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

Proponuje się aby zapis z monitoringu był przechowywany przez okres 6 miesięcy. 

Po jego upływie zapis będzie usunięty w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie. 

Z czynności usunięcia zapisu będzie sporządzony protokół, w którym wskazana zostanie 

data tej czynności oraz Imię i nazwisko osoby, która dokonała usunięcia. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że projekt projektowanej regulacji zostanie 

przekazany w ramach prekonsultacji publicznych niezwłocznie po jego zaakceptowaniu 

przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. 
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