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R
e ali zo wa ny jest w la tach 2011-2015, okre -
śla stra te gię dzia łań ma ją cych na ce lu
ogra ni cze nie za gro żeń dla zdro wia psy -
chicz ne go, po pra wę ja ko ści ży cia osób
z za bu rze nia mi psy chicz ny mi i ich bli skich
oraz za pew nie nie do stęp no ści do świad -
czeń opie ki zdro wot nej. 

Ce le głów ne pro gra mu:
1. pro mo cja zdro wia psy chicz ne go i za po bie ga nie

za bu rze niom psy chicz nym;
2. za pew nie nie oso bom z za bu rze nia mi psy chicz -

ny mi wie lo stron nej i po wszech nie do stęp nej
opie ki zdro wot nej oraz in nych form opie ki i po -
mo cy nie zbęd nych do ży cia w śro do wi sku ro -
dzin nym i spo łecz nym;

3. roz wój ba dań na uko wych i sys te mu in for ma cji
z za kre su zdro wia psy chicz ne go.

Na ro do wy Pro gram Ochro ny
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PLACÓWKI I INSTYTUCJE SŁUŻBY ZDROWIA 
MAJĄCE KONTRAKTY Z NFZ NA OPIEKĘ PSYCHIATRYCZNĄ
Szpitale .......................................................................................................................................... 5
Oddziały Dzienne....................................................................................................................... 5
Poradnie Zdrowia Psychicznego .......................................................................................... 7
Poradnie Psychologiczne...................................................................................................... 11
Zespoły Leczenia Środowiskowego.................................................................................. 11
Leczenie uzależnień................................................................................................................ 12

PLACÓWKI I INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej................................................................................ 13
Środowiskowe Domy Samopomocy ................................................................................ 13
Domy Pomocy Społecznej ................................................................................................... 14
Hostele......................................................................................................................................... 16

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIA ........................................ 16

DO RO ŚLI

DZIECI I MŁODZIEŻ

PLACÓWKI I INSTYTUCJE SŁUŻBY ZDROWIA
MAJĄCE KONTRAKTY Z NFZ NA OPIEKĘ PSYCHIATRYCZNĄ
Oddziały Dzienne......................................................................................................................18
Poradnie Zdrowia Psychicznego.........................................................................................19

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIA .........................................21

DANE TELEADRESOWE – dorośli .....................................................................................24

DANE TELEADRESOWE – dzieci........................................................................................28

ORZECZNICTWO RENTOWE I POZARENTOWE, ULGI.............................................30

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Warsztaty Terapii Zajęciowej................................................................................................36
Zakłady Pracy Chronionej......................................................................................................37

USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO ................................................41

BIBLIOGRAFIA ..........................................................................................................................55



5

NFZ (Na ro do wy Fun dusz Zdro wia)
Fun dusz pełni w pol skim sys te mie opie ki zdro wot nej funk cję płat ni ka: 
ze środ ków po cho dzą cych z obo wiąz ko wych skła dek ubez pie cze nia zdro wot ne go 
NFZ fi nan su je świad cze nia zdro wot ne udzie la ne ubez pie czo nym i re fun du je le ki.

PLA CÓW KI I IN STY TU CJE SŁUŻ BY ZDRO WIA MAJĄCE
KON TRAK TY Z NFZ NA OPIE KĘ PSY CHIA TRYCZ NĄ

DO RO ŚLI

WO JE WÓDZ KI SZPI TAL SPE CJA LI STYCZ NY 
IM. FRY DE RY KA CHO PI NA

• izba przy jęć 
• od dział psy chia trycz ny (ogól ny)

OD DZIAŁ DZIEN NY PSY CHIA TRYCZ NY
WO JE WÓDZ KIE GO SZPI TA LA 
SPE CJA LI STYCZ NE GO W RZE SZO WIE 

www.psy chia tria -rze szow.pl

Pro wa dzi kom plek so we pro fe sjo nal ne le cze nie dla osób
do ro słych z za bu rze nia mi psy chicz ny mi.

Po moc mo gą uzy skać oso by:
• cier pią ce na ner wi cę, od czu wa ją ce lęk, nie po kój;
• zgła sza ją ce skar gi na bez sen ność;
• nie ra dzą ce so bie ze stre sem i z trud no ścia mi

w kon tak tach spo łecz nych;
• oso by z roz po zna ny mi cho ro bami psy chicz ny mi;
• ko rzy sta ją ce lub nie z wcze śniej sze go 

le cze nia w sys te mie sta cjo nar nym.
Le cze nie na od dzia le ma for mę psy cho te ra pii gru po -
wej oraz in dy wi du al nych spo tkań z psy cho lo giem.

Ist nie ją 2 pro fi lo wa ne gru py te ra peu tycz ne obej mu -
ją ce pro gram 12-ty go dnio we go le cze nia.

SZPI TA LE
Ce lem dzia ła nia szpi ta la jest udzie la nie świad czeń zdro wot nych i pro mo cja zdro wia w za kre sie okre ślo nym usta wą.
Do za dań szpi ta la na le żą w szcze gól no ści: udzie la nie lud no ści za miesz ka łej na ob sza rze dzia ła nia szpi ta la 
świad czeń zdro wot nych słu żą cych za cho wa niu, ra to wa niu, przy wra ca niu i po pra wie zdro wia 
oraz in ne dzia ła nia me dycz ne wy ni ka ją ce z pro ce su le cze nia lub prze pi sów od ręb nych re gu lu ją cych 
za sa dy ich wy ko ny wa nia, w szcze gól no ści zwią za nych z:
1. ba da niem i po ra dą le kar ską; 2. le cze niem; 3. ba da niem i te ra pią psy cho lo gicz ną;
4. re ha bi li ta cją lecz ni czą; 5. ba da niem dia gno stycz nym i ana li ty ką me dycz ną; 6. pie lę gna cją cho rych;
7. pie lę gna cją nie peł no spraw nych i opie ką nad ni mi; 8. po mo cą do raź ną.

OD DZIAŁ DZIEN NY
Od dział dzien ny jest for mą po śred -
nią mię dzy od dzia łem ca ło do bo -
wym a opie ką am bu la to ryj ną. Obo -
wią zu je do nie go skie ro wa nie od
le ka rza psy chia try. Jest to miej sce
da ją ce moż li wość ko rzy sta nia z te ra -
pii i re ha bi li ta cji psy chia trycz nej pa -
cjen tom, któ rych stan zdro wia jest
na ty le do bry, że nie wy ma ga ją ho -
spi ta li za cji ca ło do bo wej. Za ję cia
w od dzia le trwa ją od go dzi ny 8 do
14, po czym pa cjen ci wra ca ją do
swo je go śro do wi ska, do mu, ro dzi ny.
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Gru pa pa cjen tów z ner wi ca mi, de pre sja mi, za bu rze -
nia mi oso bo wo ści, trud no ścia mi ada pta cyj ny mi

For my te ra pii:
• psy cho te ra pia gru po wa; 
• psy cho te ra pia in dy wi du al na;
• te ra pia za ję cio wa;
• mu zy ko te ra pia;
• re lak sa cja; 
• tre ning umie jęt no ści in ter per so nal nych; 
• w ra zie po trze by – se sje z ro dzi ną pa cjen ta.
Gru pa pa cjen tów z roz po zna nia mi cho rób 
psy chicz nych

For my pra cy:
• psy cho te ra pia gru po wa; 
• psy cho te ra pia in dy wi du al na;
• te ra pia za ję cio wa;
• spo łecz ność te ra peu tycz na;
• re lak sa cja;
• za ję cia psy cho edu ka cyj ne (w tym tre ning lę ko wy);
• ar te te ra pia;
• tre ning umie jęt no ści spo łecz nych; 

(m.in. tre nin gi: ku li nar ny, bu dże to wy, pro wa dze -
nia roz mo wy, umie jęt no ści roz wią zy wa nia pro -
ble mów, ak ty wi za cji za wo do wej);

• sta ły kon takt psy cho lo ga z ro dzi ną pa cjen ta
Przy ję cia na od dzia ł od by wa ją się:

• na pod sta wie skie ro wa nia le ka rza (le karz psy -
chia tra, ro dzin ny lub in ny spe cja li sta);

• ubez pie cze nia zdro wot ne go;
• wiek pa cjen ta – 20-55 lat.

NZOZ ANI MA CEN TRUM PSY CHIA TRII 
– OD DZIAŁ DZIEN NY 
PSY CHIA TRYCZ NY RE HA BI LI TA CYJ NY

www.ani ma.rze szow.pl

Na Od dzia le Dzien nym Psy chia trycz nym Re ha bi li ta -
cyj nym NZOZ ANI MA Cen trum Psy chia trii w Rze szo -
wie moż na sko rzy stać z pro fe sjo nal nej po mo cy
w za kre sie le cze nia i psy cho te ra pii sze ro ko ro zu mia -
nych za bu rzeń psy chicz nych: psy choz, za bu rzeń lę -
ko wych, de pre sji, za bu rzeń oso bo wo ści.

Dzien ny od dział psy chia trycz ny re ha bi li ta cyj ny
ofe ru je le cze nie, podczas któ rego roz po zna je się
przy czy nę za bu rze nia i ni we lu je je go ob ja wy. Głów -
nym ele men tem od dzia ły wań jest sze ro ko ro zu -
mia na in dy wi du al na i gru po wa psy cho te ra pia.
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Opie ra  się tak że na far ma ko te ra pii i psy cho edu ka cji.
Po prze by ciu cy klu le cze nia pa cjent ma szan sę po -
znać bli żej sie bie, przyj rzeć się re la cjom z bli ski mi
oso ba mi, spoj rzeć z in nej per spek ty wy na swo je ży -
cie i do ko nać wy bo rów zmie rza ją cych do po pra wy
jego ja ko ści. Obej mu je  wspar ciem i po rad nic twem
ro dzi ny pa cjen tów. Pro po zy cja skie ro wa na jest do
osób do ro słych, po byt do 16 ty go dni.

PO RAD NIA LE CZE NIA I RE HA BI LI TA CJI
ZA BU RZEŃ PSY CHICZ NYCH

ul. Szopena 15
www.psy chia tria -rze szow.pl

Za pew nia  pro fe sjo nal ną i kom plek so wą po moc. 

Ofe ru je :
Dia gno zę i le cze nie psy chia trycz ne:
• po ra dy dia gno stycz ne; 
• po ra dy te ra peu tycz ne;
• po ra dy kon tro l ne;
Dia gno zę psy cho lo gicz ną:
• oso bo wo ści (z wy ko rzy sta niem ba dań

kwe stio na riu szo wych, te stów 
pro jek cyj nych);

• spraw no ści in te lek tu al nej;
• za bu rzeń o.u.n (te sty tria dy or ga nicz nej);
• za bu rzeń psy chicz nych;
Psy cho te ra pię in dy wi du al ną pa cjen tów 
z za bu rze nia mi:
• ner wi co wy mi;
• de pre syj ny mi;
• psy cho tycz ny mi;
• za bu rze nia mi oso bo wo ści i za cho wa nia;
• za bu rze nia mi przy sto so wa nia;

W czwart ki pa cjen ci mo gą li czyć na po moc pra -
cow ni ka so cjal ne go.

HO MO HO MI NI SP. Z O.O. 
NIE PU BLICZ NY ZA KŁAD OPIE KI ZDRO WOT NEJ

ul. Mar szał kow ska 9

Zakres działania:
• po rad nia psy chia trycz na i psy cho lo gicz na
• po rad nia neu ro lo gicz na

PO RAD NIE 
ZDRO WIA 
PSY CHICZ NE GO
Po rad nia zdro wia psy chicz ne go
zaj mu je się: 
• dia gno sty ką le kar ską,
• po rad nic twem 

psy chia trycz nym,
• dia gno sty ką psy cho lo gicz ną,
• po rad nic twem 

psy cho lo gicz nym,
• psy cho te ra pią in dy wi du al ną,
• psy cho edu ka cją,
• dzia ła nia mi 

pro fi lak tycz ny mi,
• udzie la niem in dy wi du al nych

świad czeń pro fi lak tycz no -lecz ni -
czych w ra mach 
opie ki am bu la to ryj nej,

• udzie la niem świad czeń 
kon sul ta cyj nych,

• orze ka niem o cza so wej 
nie zdol no ści do pra cy.
Do po rad ni nie obo wią zu ją 
skie ro wa nia.
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NZOZ ANI MA CEN TRUM PSY CHIA TRII 

ul. Grab skie go 8/15 
www.ani ma.rze szow.pl

SZPI TAL WO JE WÓDZ KI NR 2 
IM. ŚW. JA DWI GI KRÓ LO WEJ W RZE SZO WIE 
WO JE WÓDZ KA PRZY CHOD NIA 
SPE CJA LI STYCZ NA DLA DO RO SŁYCH 
– PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO

ul. Lwow ska 60

Zakres działania:
• po ra dy le kar skie dia gno stycz ne, te ra peu tycz ne

i kon tro l ne.
• po ra dy psy cho lo gicz ne

PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO
– CEN TRUM DIA GNO STYCZ NE 
– PRZY CHOD NIA SPE CJA LI STYCZ NA

ul. Fre dry 9

JU ST MED -PSY CHIA TRIA NZOZ

ul. Ze ni to wa 2

CEN TRUM ME DYCZ NE ME DI COR

ul. Ja błoń skie go 2/4

Za kres dzia ła nia: 
Po ra dy psy chia trów i psy cho lo gów dla do ro słych.

POD KAR PAC KIE CEN TRUM PSY CHIA TRII,
PSY CHO TE RA PII I EKS PER TYZ SĄ DO WYCH 
– A. MIERZ WIŃ SKA -OBA RA
SPÓŁ KA KO MAN DY TO WA

ul. Na ru sze wi cza 15/1

Za kres dzia ła nia: 
• po rad nia zdro wia psy chicz ne go 

dla do ro słych;
• po rad nia psy cho lo gicz na;
• ze spół Le cze nia Śro do wi sko we go dla Do ro słych;
• eks per ty zy są do we.
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WOJ SKO WA SPE CJA LI STYCZ NA
PRZY CHOD NIA LE KAR SKA SP ZOZ
W RZE SZO WIE

ul. Lan gie wi cza 4

SA MO DZIEL NY PU BLICZ NY ZA KŁAD
OPIE KI ZDRO WOT NEJ MI NI STER STWA
SPRAW WE WNĘTRZ NYCH
– PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO

ul. Kra kow ska 16

Za kres dzia ła nia:
• dia gno sty ka i le cze nie za bu rzeń psy chicz nych

osób do ro słych;
• po rad nic two i dia gno sty ka psy cho lo gicz na oraz

te ra pia psy cho lo gicz na.

WO JE WÓDZ KI ZE SPÓŁ SPE CJA LI STYCZ NY
W RZE SZO WIE – PRZY CHOD NIA ZDRO WIA
WO JE WÓDZ KIE GO ZE SPO ŁU 
SPE CJA LI STYCZ NE GO W RZE SZO WIE 

ul. Het mań ska 120

Zakres działania:
Po rad nia zdro wia psy chicz ne go
• po ra dy le kar skie dia gno stycz ne
• po ra dy le kar skie te ra peu tycz ne
• po ra dy le kar skie kon tro l ne
Po rad nia psy cho lo gicz na
• po ra dy psy cho lo gicz ne dia gno stycz ne
• po ra dy psy cho lo gicz ne te ra peu tycz ne
• se sje psy cho te ra pii in dy wi du al nej
• se sje psy cho te ra pii ro dzin nej

NZOZ CEN TRUM ME DYCZ NE „ME DYK” 
– OŚRO DEK WSPAR CIA PSY CHICZ NE GO

ul. Pod kar pac ka 1

W ra mach Ośrod ka Wspar cia Psy chicz ne go funk cjo -
nu je po rad nia zdro wia psy chicz ne go oraz po rad nia
psy cho lo gicz na. W skład per so ne lu wcho dzi:
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• le karz spe cja li sta psy chia tra;
• psy cho lo go wie;
• psy cho te ra peu ci.

Świad czy  usłu gi, któ re ma ją na ce lu po moc oso bom
do ro słym i mło dzie ży w za kre sie:
• kry zy sów emo cjo nal nych,
• ob ja wów so ma tycz nych,
• trud no ści z dzieć mi lub part ne ra mi,
• sta nów de pre syj nych,
• ob ja wów ner wi co wych,
• za bu rzeń je dze nia.

For my po mo cy, ja kie pro po nu je, to:
• psy cho te ra pia in dy wi du al na – cykl sys te ma tycz -

nych spo tkań in dy wi du al nych z psy cho te ra peu -
tą, któ re ukie run ko wa ne są na roz wią za nie
zgła sza ne go pro ble mu;

• psy cho te ra pia par – ad re so wa na do par, któ re
prze ży wa ją trud no ści w związ ku, do świad cza ją
kry zy su, bo ry ka ją się z trud ny mi de cy zja mi i chcą
do ko nać zmian;

• psy cho te ra pia gru po wa – po mo że uczest ni kom
le piej zro zu mieć sie bie, roz po zna wać wła sne
wzor ce funk cjo no wa nia, na uczyć się no wych
spo so bów by cia i bu do wa nia kon tak tów;

• kon sul ta cje – spo tka nia, któ re ma ją na ce lu
wstęp ne ro ze zna nie w trud no ściach i po szu ki wa -
nie naj wła ściw szej for my po mo cy.

PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO
– SA MO DZIEL NY PU BLICZ NY ZE SPÓŁ 
OPIE KI ZDRO WOT NEJ NR 1 W RZE SZO WIE

ul. Het mań ska 21

Zakres działania:
Le cze nie am bu la to ryj ne scho rzeń psy chicz nych 
i ner wic, dia gno sty ka psy chia trycz na.

Po rad nia świad czy usłu gi bez płat nie w ra mach
umo wy z NFZ. Do le ka rza psy chia try nie jest wy ma -
ga ne skie ro wa nie. Do świad czeń psy chia trycz nych
am bu la to ryj nych za li cza się:
• po ra dę le kar ską dia gno stycz ną;
• po ra dę le kar ską te ra peu tycz ną;
• po ra dę kon tro l ną;
• wi zy tę/po ra dę do mo wą.
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PO RAD NIA PSY CHO LO GICZ NA 
– SA MO DZIEL NY PU BLICZ NY ZE SPÓŁ
OPIE KI ZDRO WOT NEJ NR 1 W RZE SZO WIE

ul. Het mań ska 21

Za kres dzia ła nia:
Dia gno za psy cho lo gicz na i psy cho te ra pia ner wic oraz
za bu rzeń oso bo wo ści, po rad nic two psy cho lo gicz ne.

PO RAD NIA PSY CHO LO GICZ NA 
– CEN TRUM DIA GNO STYCZ NE
– PRZY CHOD NIA SPE CJA LI STYCZ NA

ul. Fre dry 9

ZE SPÓŁ LE CZE NIA ŚRO DO WI SKO WE GO

ul. Szopena 15
www.psy chia tria -rze szow.pl 

Jest to no wa for ma opie ki dla osób z za bu rze nia mi
psy chicz ny mi (takimi jak schi zo fre nia, cho ro ba afek -
tyw na dwu bie gu no wa, za bu rze nia schi zo afek tyw ne,
or ga nicz ne za bu rze nia oso bo wo ści i na stro ju).

Ze spół Le cze nia Śro do wi sko we go w ra mach NFZ
udzie la na stę pu ją cych świad czeń:
• po stę po wa nie dia gno stycz ne psy chia trycz ne

i psy cho lo gicz ne;
• po stę po wa nie te ra peu tycz ne – far ma ko te ra pia

i psy cho te ra pia, m.in. te ra pia in dy wi du al na,
wspie ra ją ca, psy cho edu ka cja;

• po rad nic two i te ra pia względem ro dzi ny pa cjen -
ta, m.in. edu ka cja, wspie ra nie, in ter wen cje;

• po moc w uzy ska niu świad czeń so cjal nych oraz w zor -
ga ni zo wa niu od po wied nich wa run ków by to wych (za -
da nia wy ko ny wa ne przez pra cow ni ka so cjal ne go).

NZOZ ANI MA CEN TRUM PSY CHIA TRII 

ul. Grab skie go 8/15 
www.ani ma.rze szow.pl

Zakres działania:
Wi zy ty do mo we i am bu la to ryj ne – te ra pia i le cze nie
(ze spo łu te ra peu tycz ne go – psy chia tra, psy cho log,
pie lę gniar ka) w śro do wi sku pa cjen ta, obej mu ją ce
opie ką je go i ro dzi nę.

ZE SPÓŁ LE CZE NIA
ŚRO DO WI SKO WE GO 
Ce lem opie ki śro do wi sko wej jest po pra wa
sta nu zdro wia pa cjen ta – za po bie ga nie
na wro tom cho ro by i zmniej sze nie licz by
ho spi ta li za cji. Osią gnie cie te go za ło że nia
jest moż li we dzię ki sto sun ko wo czę stym
kon tak tom z pa cjen tem, je go ro dzi ną
i naj bliż szym oto cze niem. Re ha bi li ta cja ta -
ka ma rów nież za za da nie po pra wę funk -
cjo no wa nia psy cho spo łecz ne go 
– zdo by cie więk szej sa mo dziel no ści, po -
ko ny wa nie izo la cji spo łecz nej. Spo tka nia
od by wa ją się za rów no w do mu pa cjen ta,
jak i w sie dzi bie Ze spo łu. Te ra peu ci utrzy -
mu ją sta ły kon takt z pa cjen tem, je go ro -
dzi ną oraz in ny mi in sty tu cja mi np. szpi tal,
opie ka spo łecz na, or ga ni za cje spo łecz ne.
W skład Ze spo łu wcho dzi le karz psy chia -
tra, psy cho log i pra cow nik so cjal ny

PO RAD NIE 
PSY CHO LO GICZ NE
Po rad nia świad czy usłu gi bez płat nie w ra -
mach umo wy z NFZ. Do psy cho lo ga jest
wy ma ga ne skie ro wa nie od le ka rza ubez -
pie cze nia zdro wot ne go.
Do świad czeń psy cho lo gicz nych  za li cza się:
• po ra dę psy cho lo gicz ną 

dia gno stycz ną;
• po ra dę psy cho lo gicz ną; 
• se sję psy cho te ra pii in dy wi du al nej.
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POD KAR PAC KIE CEN TRUM PSY CHIA TRII, 
PSY CHO TE RA PII I EKS PER TYZ SĄ DO WYCH 
– A. MIERZ WIŃ SKA -OBA RA SPÓŁ KA KO MAN DY TO WA

ul. Na ru sze wi cza 15/1

JU ST MED -PSY CHIA TRIA NZOZ

ul. Ze ni to wa 2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ul. Ko cha now skie go 17

Zakres działania:
Dia gno za i psy cho te ra pia osób uza leż nio nych od
sub stan cji psy cho ak tyw nych i pa to lo gicz ne go ha zar -
du, po moc psy cho lo gicz na i wspar cie dla człon ków
ro dzin osób uza leż nio nych.

PO RAD NIA UZA LEŻ NIEŃ I RO DZIN NA „KA RAN”

ul. Pił sud skie go 8-10

Pla ców ka ma pod pi sa ny kon trakt z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia.

Zakres działania:
• po rad nic two i kon sul ta cje psy cho lo gicz ne
• psy cho te ra pia in dy wi du al na 
• gru pa wspar cia dla ro dzi ców
• kon sul ta cje psy chia trycz ne
• skie ro wa nie na od dział de tok sy ka cyj ny lub do

ośrod ka sta cjo nar ne go
• moż li wość wy ko na nia te stu na obec ność nar -

ko ty ków w mo czu
W po rad ni re ali zo wa ny jest rów nież pro gram „Nie

ry zy kuj so bą” – zin te gro wa ny i kom plek so wy pro -
gram opie ki i te ra pii pa to lo gicz nych ha zar dzi stów,
osób z in ny mi uza leż nie nia mi be ha wio ral ny mi, ich
bli skich i ro dzin, w ra mach któ re go pro wa dzo ne są
za ję cia in for ma cyj no -edu ka cyj ne, po rad nic two ro -
dzin ne, po rad nic two praw ne, in ter wen cje kry zy so -
we, gru pa wspar cia.

LE CZE NIE 
UZA LEŻ NIEŃ
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PLACÓWKI I INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJ SKI OŚRO DEK
PO MO CY 
SPO ŁECZ NEJ (MOPS)
Ośro dek wspie ra oso by i ro dzi ny w wy -
sił kach zmie rza ją cych do za spo ko je nia
nie zbęd nych po trzeb i umoż li wia im
ży cie w wa run kach od po wia da ją cych
god no ści czło wie ka. 

MIEJ SKI OŚRO DEK PO MO CY 
SPO ŁECZ NEJ

ul. Ja giel loń ska 26

Za kres dzia ła nia:
Po moc fi nan so wa i rze czo wa, po rad nic two, pra ca so -
cjal na, pro ce du ra Nie bie ska Kar ta, in ter wen cja
w śro do wi sku, zgło sze nia do są du, pro ku ra tu ry.

MIEJ SKI OŚRO DEK PO MO CY SPO ŁECZ NEJ 
ŚRO DO WI SKO WY DOM SA MO PO MO CY

ul. Ofiar Ka ty nia 1

ŚDS w Rze szo wie, ul. Ofiar Ka ty nia 1, jest ośrod kiem
wspar cia dzien ne go dla osób wy ma ga ją cych po mo cy
w przy sto so wa niu się do ży cia w śro do wi sku ro dzin -
nym i spo łecz nym, w ce lu zwięk sza nia za rad no ści i sa -
mo dziel no ści ży cio wej, a tak że in te gra cji spo łecz nej.
ŚDS sta no wi typ Do mu A i B, prze zna czo ny jest dla
osób prze wle kle psy chicz nie cho rych i upo śle dzo nych
umy sło wo. Dom świad czy usłu gi w ra mach in dy wi du -
al nych lub ze spo ło wych tre nin gów: sa mo ob słu gi
i umie jęt no ści spo łecz nych, pod le ga ją ce na uce, roz -
wi ja niu lub pod trzy my wa niu umie jęt no ści w za kre sie
czyn no ści dnia co dzien ne go i funk cjo no wa nia w ży -
ciu spo łecz nym.

ŚRO DO WI SKO WY DOM SA MO PO MO CY
PRZY DO MU PO MO CY SPO ŁECZ NEJ 
IM. JÓ ZE FY JA KLIŃ SKIEJ

ul. Po wstań ców Stycz nio wych 37

Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy jest in te gral ną czę -
ścią Do mu Po mo cy Spo łecz nej. Jest jed nost ką or ga ni -
za cyj ną po mo cy spo łecz nej po by tu dzien ne go dla
osób po wy żej 18. ro ku ży cia prze wle kle psy chicz nie
cho rych oraz upo śle dzo nych umy sło wo. ŚDS świad -
czy usłu gi w ra mach in dy wi du al nych lub ze spo ło wych
tre nin gów sa mo ob słu gi i tre nin gów umie jęt no ści spo -
łecz nych, po le ga ją cych na na uce roz wi ja nia lub pod -
trzy my wa nia umie jęt no ści w za kre sie czyn no ści dnia
co dzien ne go i funk cjo no wa nia w ży ciu spo łecz nym.

ŚRO DO WI SKO WY
DOM SA MO PO MO CY
(ŚDS)
Świad czy usłu gi w ra mach in dy wi du al -
nych lub ze spo ło wych tre nin gów sa mo -
ob słu gi i tre nin gów umie jęt no ści
spo łecz nych, po le ga ją cych na na uce,
roz wi ja niu lub pod trzy my wa niu umie -
jęt no ści w za kre sie czyn no ści dnia co -
dzien ne go i funk cjo no wa nia w ży ciu
spo łecz nym.
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Za pew nia uczest ni kom nie zbęd ną opie kę, po moc
w do stę pie do nie zbęd nych świad czeń zdro wot nych,
po moc w za ła twia niu spraw urzę do wych, go rą cy po -
si łek przy go to wa ny w ra mach te ra pii ku li nar nej, te ra -
pię za ję cio wą w pra cow niach: ku li nar nej, sto lar skiej,
pla stycz no -ce ra micz nej, kom pu te ro wej oraz te ra pię
ru cho wą i re ha bi li ta cję.

ŚDS sta no wi wspar cie w pod trzy my wa niu i roz wi -
ja niu umie jęt no ści nie zbęd nych do jak naj bar dziej
sa mo dziel nej eg zy sten cji.

DOM PO MO CY SPO ŁECZ NEJ
IM. JÓ ZE FY JA KLIŃ SKIEJ

ul. Po wstań ców Stycz nio wych 37

Dom Po mo cy Spo łecz nej obej mu je ca ło do bo wą opie -
ką 85 osób do ro słych, nie peł no spraw nych in te lek tu -
al nie, oboj ga płci. Dom funk cjo nu je, za pew nia jąc
usłu gi w za kre sie po trzeb by to wych, opie kuń czych
i wspo ma ga ją cych, zgod nie ze stan dar da mi i in dy wi -
du al ny mi po trze ba mi miesz kań ca. Miesz kań cy mo gą
ko rzy stać z za jęć kul tu ral no-oświa to wych, te ra pii za -
ję cio wych (pla stycz nej, ha ftu i tkac twa, ku li nar nej),
re ha bi li ta cji, ob ję ci są też fa cho wą opie ką me dycz ną
i so cjal ną.

DOM PO MO CY SPO ŁECZ NEJ DLA OSÓB 
PRZE WLE KLE PSY CHICZ NIE CHO RYCH

ul. Za łę ska 7a

Dom Po mo cy Spo łecz nej jest pla ców ką sta cjo nar -
ną prze zna czo ną dla 140 osób prze wle kle psy -
chicz nie cho rych po sia da ją cych de cy zje
ad mi ni stra cyj ne o skie ro wa niu, umiesz cze niu i od -
płat no ści. Dom za pew nia, na po zio mie obo wią zu -
ją ce go stan dar du, miesz kań com wy ma ga ją cym
ca ło do bo wej opie ki usłu gi by to we, opie kuń cze
i wspo ma ga ją ce oraz umoż li wia ko rzy sta nie ze
świad czeń zdro wot nych przy słu gu ją cych im z ty -
tu łu po wszech ne go ubez pie cze nia zdro wot ne go.
Przy udzie la niu świad czeń miesz kań com kie ru je
się ich sta nem zdro wia, spraw no ścią fi zycz ną i in -
te lek tu al ną oraz in dy wi du al ny mi moż li wo ścia mi
i po trze ba mi, a tak że uwzględ nia pra wa czło wie -
ka, w tym w szcze gól no ści pra wo do god no ści, wol -
no ści, in tym no ści i po czu cia bez pie czeń stwa. 

DOM PO MO CY 
SPO ŁECZ NEJ (DPS)
Jest ca ło do bo wą pla ców ką świad czą cą
wszech stron ne usłu gi opie kuń cze dla
osób nie mo gą cych sa mo dziel nie funk cjo -
no wać w co dzien nym ży ciu z po wo du
wie ku, cho ro by lub nie peł no spraw no ści.



15

Pla ców ka za pew nia po nad to do stęp do róż no -
rod nych form te ra pii, któ re w swym od dzia ły wa niu
ma ją za spo ka jać róż no rod ne po trze by, a tym sa -
mym – pod no sić ja kość ich ży cia. For my te ra pii
sto so wa ne w pra cy z oso ba mi za bu rzo ny mi psy -
chicz nie to psy cho- te ra pia (psy cho te ra pia in dy wi -
du al na, psy cho te ra pia gru po wa, ze bra nia
spo łecz no ści te ra peu tycz nej, spo tka nia psy cho -
edu ka cyj ne, tre nin gi umie jęt no ści psy cho spo łecz -
nych, psy cho ry su nek) oraz te ra pia za ję-  cio wa 
– er go te ra pia i ar te te ra pia (te ra pia za po mo cą tech -
nik pla stycz nych, mu zy ko te ra pia, dra ma to te ra pia,
bi blio te ra pia, po ezjo te ra pia, es te to te ra pia).

Klub „Nie je steś sam” dla osób za bu rzo nych psy -
chicz nie z te re nu Rze szo wa i oko lic sku pia oso by
o po dob nych pro ble mach zdro wot nych, a je go ce -
lem jest two rze nie śro do wi ska wspie ra ją ce go oso -
by cho re oraz ich ro dzi ny. Uczest ni kom Klu bu
ofe ru je się: kon takt in dy wi du al ny (opie ka te ra peu -
tycz na oraz spo tka nia z psy cho lo giem) oraz za ję -
cia gru po we: po rad nic two i edu ka cja, tre nin gi
umie jęt no ści spo łecz nych, tre nin gi re lak sa cyj ne,
uczest nic two w za ję ciach kul tu ral no -oświa to wych
(jak np. wy ciecz ki, ki no, te atr, wy sta wy pla stycz ne,
za ba wy, spo tka nia te ma tycz ne, mu zy ko te ra pia),
Uczest ni cy Klu bu ma ją moż li wość ko rzy sta nia ze
sprzę tu kom pu te ro we go (In ter net), sprzę tu RTV
i au dio - -wi deo. Klub in te gru je oso by o po dob nych
pro ble mach, zbli ża lu dzi do sie bie. Jest to wiel ka
ro dzi na, w któ rej każ dy za uwa ża fra su nek in nej
oso by oraz pro ble my dnia co dzien ne go po szcze -
gól nych osób, na któ re spo łecz ność sta ra się od po -
wied nio za re ago wać. Klub stwa rza moż li wość
wy mia ny do świad czeń, umoż li wia pra wi dło wy po -
wrót do rze czy wi ste go świa ta. Za spo ka ja po trze bę
przy na leż no ści do gru py, ak cep ta cji, zro zu mie nia,
po zwa la na by cie so bą, da je uko je nie, od prę że nie,
po zwa la za po mnieć o cho ro bie. Klu bo wi cze dzie lą
się swo imi ra do ścia mi i smut ka mi, wspie ra ją
w trud nych chwi lach, udzie la ją so bie rad, każ da
oso ba sta ra się po móc in nej. Tu taj ro dzą się no we
zna jo mo ści, za wią zu ją przy jaź nie, a spo tka nia prze -
no szą się na grunt pry wat ny. Dla wie lu osób Klub
jest je dy nym miej scem, do któ re go mo gą przyjść,
spo tkać się z in ny mi, po roz ma wiać. Ko rzy ści wy ni -
ka ją ce z fak tu przy na leż no ści do Klu bu oka za ły się
bar dzo istot ny mi czyn ni ka mi wspo ma ga ją cy mi pro -
ces le cze nia.

Na te re nie Do mu Po mo cy 
Spo łecz nej w Rze szo wie przy 
ul. Za łę skiej 7a dzia ła Klub Wspar cia
„Nie je steś sam” – wspie ra nie ro dzin
i osób cho rych psy chicz nie.
Spo tka nia sta łe: 
w drugi pią tek każ de go mie sią ca 
godz. 14.00-19.00 
klub.za le ska@op.pl
dpsrze szow@op.pl
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HO STEL PO STRE HA BI LI TA CYJ NY
NZOZ CIK „KA RAN”

ul. Tar go wa 9a

Pro gram po stre ha bi li ta cyj ny skie ro wa ny jest do
osób, któ re ukoń czy ły pro gram te ra peu tycz ny
w ośrod ku sta cjo nar nym i roz po czy na ją sa mo dziel -
ne i trzeź we ży cie. 

Pro wa dzi :
• gru pę wspar cia;
• warsz ta ty roz wo ju oso bi ste go, 

gru pa za po bie ga nia na wro tom; 
• te ra pię in dy wi du al ną;
• po rad nic two praw ne, so cjal ne.

W ho ste lu re ali zo wa ny jest rów nież pro gram „Nie
ry zy kuj so bą”- zin te gro wa ny i kom plek so wy pro gram
opie ki i te ra pii pa to lo gicz nych ha zar dzi stów, osób
z in ny mi uza leż nie nia mi be ha wio ral ny mi, ich bli skich
i ro dzin. W ra mach pro gra mu pro wa dzo ne są in ter -
wen cje kry zy so we, za ję cia in for ma cyj no -edu ka cyj ne,
gru pa na wro tów, po rad nic two ro dzin ne i praw ne.

HO STEL
Za pew nia wa run ki do sa mo dziel ne go
funk cjo no wa nia w śro do wi sku 
w in te gra cji ze spo łecz no ścią lo kal ną.
Re ali zu je pro gram re ha bi li ta cyj ny  kie ro -
wa ny na zwięk sze nie spo łecz nych kom -
pe ten cji i sa mo dziel ne funk cjo no wa nie
osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIA

STO WA RZY SZE NIE
Or ga ni za cja spo łecz na (zrze sze nie) po -
wo ły wa na przez gru pę osób ma ją cych
wspól ne ce le lub za in te re so wa nia.
W ra mach sto wa rzy sze nia mo gą dzia -
łać gru py wspar cia ro dzi ców i opie ku -
nów oraz osób cho ru ją cych.

STO WA RZY SZE NIE RO DZIN  „OTWAR TY UMYSŁ”

ul. Kra szew skie go 1
www.otwar ty umysl.org

Sto wa rzy sze nie świad czy ro dzi nom i oso bom cho ru -
ją cym psy chicz nie, po zo sta ją cym w trud nej sy tu acji
róż no rod ne for my wspar cia.

Po moc ro dzi nom i oso bom cho ru ją cym psy chicz -
nie od by wa się po przez udzie la nie wspar cia psy cho -
lo ga, le ka rza, te ra peu tów za ję cio wych. 

Wza jem na po moc w ra mach grup wspar cia pa -
cjen tów i ro dzin ma na ce lu prze ka zy wa nie do świad -
czeń, udzie la nie kon kret nej po mo cy w róż nych
sy tu acjach ży cio wych.

Or ga ni zo wa ne są róż ne go ro dza ju za ję cia i im pre -
zy, w tym:
• o cha rak te rze in for ma cyj no-edu ka cyj nym, do ty -

czą ce pro ble ma ty ki zdro wia psy chicz ne go, ma ją -
ce na ce lu uświa da mia nie spo łe czeń stwa
lo kal ne go i prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu osób
cho ru ją cych psy chicz nie i ich ro dzin,
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• wy jaz dy in te gra cyj ne o cha rak te rze spor to wo-
-tu ry stycz nym, 

• za ję cia ar ty stycz ne, 
• warsz ta ty li te rac ko-mu zycz ne i fo to gra ficz ne,
• za ję cia przy go to wu ją ce oso by cho ru ją ce psy -

chicz nie do ak ty wi za cji i pod ję cia pra cy w za kła -
dach pra cy chro nio nej i na wol nym ryn ku.

NIE PU BLICZ NY ZA KŁAD OPIE KI 
ZDRO WOT NEJ CEN TRUM IN TER WEN CJI 
KRY ZY SO WEJ STO WA RZY SZE NIA „KA RAN” 
STA CJO NAR NY OŚRO DEK LE CZE NIA UZA LEŻ NIEŃ
OD SUB STAN CJI PSY CHO AK TYW NYCH

ul. Tar go wa 9a

Pla ców ka pro wa dzi:
• psy cho te ra pię gru po wą,
• psy cho te ra pię in dy wi du al ną,
• le cze nie so ma tycz ne,
• le cze nie psy chia trycz ne,
• za ję cia psy cho edu ka cyj ne,
• tre ning za stę po wa nia agre sji,
• za ję cia spor to we i roz wo jo we,
• na ukę szkol ną (po za ośrod kiem).

Ośro dek przyj mu je oso by zo bo wią za ne przez sąd
do le cze nie w dro dze pro ba cji. Mo del pra cy opar ty
jest na spo łecz no ści te ra peu tycz nej.

Bez płat nie przyj mo wa ni są męż czyź ni po wy żej 16. r.ż.
po sia da ją cy skie ro wa nie do ośrod ka z po rad ni lub od -
dzia łu de tok sy ka cyj ne go oraz ak tu al ne ubez pie cze nie. 

Dla ro dzin osób prze by wa ją cych w ośrod ku ofe ru -
je: wspar cie, po rad nic two, gru py dla ro dzi ców.

W ośrod ku re ali zo wa ny jest rów nież pro gram „Nie
ry zy kuj so bą”- zin te gro wa ny i kom plek so wy pro gram
opie ki i te ra pii pa to lo gicz nych ha zar dzi stów, osób z in -
ny mi uza leż nie nia mi be ha wio ral ny mi, ich bli skich
i ro dzin . W ra mach pro gra mu pro wa dzo ne są in ter -
wen cje kry zy so we, za ję cia in for ma cyj no -edu ka cyj ne,
gru pa na wro tów, po rad nic two ro dzin ne i praw ne.

POD KAR PAC KIE STO WA RZY SZE NIE 
PO MO CY OSO BOM  Z CHO RO BĄ AL ZHE IME RA

ul. Se nio ra 2

Zakres działania:
Po moc cho rym na al zhe ime ra i ich ro dzi nom.

Pla ców ka ma pod pi sa ny 
kon trakt z Na ro do wym 
Fun du szem Zdro wia.
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DZIECI I MŁODZIEŻ

OD DZIAŁ DZIEN NY
Od dział dzien ny jest for mą po śred -
nią mię dzy od dzia łem ca ło do bo wym
a opie ką am bu la to ryj ną. Obo wią zu je
do nie go skie ro wa nie od le ka rza
psy chia try.
Jest to miej sce da ją ce moż li wość ko -
rzy sta nia z te ra pii i re ha bi li ta cji psy -
chia trycz nej pa cjen tom, któ rych stan
zdro wia jest na ty le do bry, że nie
wy ma ga ją ho spi ta li za cji ca ło do bo -
wej. Za ję cia w od dzia le trwa ją od
go dzi ny 8 do 14, po czym pa cjen ci
wra ca ją do swo je go śro do wi ska, do -
mu, ro dzi ny.

PLA CÓW KI I IN STY TU CJE SŁUŻ BY ZDRO WIA PO SIA DA JA CE 
KON TRAK TY Z NFZ NA OPIE KĘ PSY CHIA TRYCZ NĄ

RE GIO NAL NY OŚRO DEK RE HA BI LI TA CYJ NO -
-EDU KA CYJ NY DLA DZIE CI I MŁO DZIE ŻY (RO RE) 
PRZY SZPI TA LU WO JE WÓDZ KIM NR 2
DZIEN NY OD DZIAŁ RE HA BI LI TA CJI 
PSY CHIA TRYCZ NEJ DZIE CI I MŁO DZIE ŻY

ul. Lwow ska 60

Zakres działania:
Świad cze nia dzien ne psy chia trycz ne, re ha bi li ta cyj -
ne dla dzie ci i mło dzie ży obej mu ją ce dia gno sty kę, le -
cze nie i wcze sną re ha bi li ta cję dzie ci i mło dzie ży do
18. ro ku ży cia – z za bu rze nia mi psy chicz ny mi,
zwłasz cza psy cho tycz ny mi, ze znacz ny mi, za gra ża -
ją cy mi lub utrwa lo ny mi za bu rze nia mi funk cjo no wa -
nia ży cio we go.

W ra mach po by tu są po dej mo wa ne dzia ła nia kon -
sul ta cyj no -edu ka cyj ne dla ro dzin osób z za bu rze nia -
mi psy chicz ny mi.

DZIEN NY OD DZIAŁ TE RA PEU TYCZ NY
DLA DZIE CI Z AU TY ZMEM
– SA MO DZIEL NY PU BLICZ NY ZE SPÓŁ
OPIE KI ZDRO WOT NEJ NR 1 W RZE SZO WIE

ul. Het mań ska 21

Zakres działania:
Kom plek so wa te ra pia dzie ci z au ty zmem.

Do Dzien ne go Od dzia łu Te ra peu tycz ne go dla
Dzie ci z Au ty zmem przyj mo wa ne są dzie ci od 3. ro -
ku ży cia nieob ję te do tych czas sta łą opie ką te ra peu -
tycz ną.

Od dział za pew nia kom plek so wą te ra pię i edu ka cję
(in dy wi du al ną i gru po wą) oraz na ukę sa mo ob słu gi.
Każ de dziec ko pra cu je wg in dy wi du al ne go pro gra -
mu do sto so wa ne go do je go wie ku i po zio mu funk -
cjo no wa nia.
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Kwa li fi ka cja pa cjen tów od by wa się w Po rad ni Au -
ty zmu Dzie ci przy SP ZOZ nr 1 w Rze szo wie.

PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO
DZIE CI I MŁO DZIE ŻY

ul. Lwow ska 60

Zakres działania:
• po ra dy le kar skie dia gno stycz ne, te ra peu tycz ne

i kon tro l ne
• po ra dy psy cho lo gicz ne

NZOZ ANI MA CEN TRUM PSY CHIA TRII 
– PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO
DLA DZIE CI I MŁO DZIE ŻY 

ul. Grab skie go 8/15 
www.ani ma.rze szow.pl

Zakres działania:
Te ra pia i dia gno za psy chia trycz na:
• le cze nie: za bu rzeń za cho wa nia i za bu rzeń oso bo -

wo ści; psy choz; ze spo łów otę pien nych; za bu rzeń
ner wi co wych; de pre sji; za bu rzeń od ży wia nia
(do ro śli, dzie ci i mło dzież);

• te ra pia i dia gno za neu rop sy cho lo gicz na, dia gno -
za i po rad nic two psy cho lo gicz ne;

• dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych ofer ta psy cho te -
ra pii in dy wi du al nej, ro dzin i par mał żeń skich.

PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO
DLA DZIE CI I MŁO DZIE ŻY – CEN TRUM
DIA GNO STYCZ NE – PRZY CHOD NIA 
SPE CJA LI STYCZ NA

ul. Fre dry 9

PO RAD NIA ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO
DLA DZIE CI I MŁO DZIE ŻY 
– SA MO DZIEL NY PU BLICZ NY ZE SPÓŁ 
OPIE KI ZDRO WOT NEJ NR 1 W RZE SZO WIE

ul. Het mań ska 21

Do psy cho lo ga lub psy chia try moż na kie ro wać dzie -
ci z pro ble ma mi takimi jak: za bu rze nia za cho wa nia
i emo cji;  nad po bu dli wość psy cho ru cho wa; mo cze -

PO RAD NIE 
ZDRO WIA 
PSY CHICZ NE GO
Po rad nia zdro wia psy chicz ne go zaj mu je się: 
• dia gno sty ką le kar ską,
• po rad nic twem 

psy chia trycz nym,
• dia gno sty ką psy cho lo gicz ną,
• po rad nic twem 

psy cho lo gicz nym,
• psy cho te ra pią in dy wi du al ną,
• psy cho edu ka cją,
• dzia ła nia mi 

pro fi lak tycz ny mi,
• udzie la niem in dy wi du al nych

świad czeń pro fi lak tycz no -
-lecz ni czych w ra mach 
opie ki am bu la to ryj nej,

• udzie la niem świad czeń 
kon sul ta cyj nych,

• orze ka niem o cza so wej 
nie zdol no ści do pra cy.
Do Ppo rad ni nie obo wią zu ją 
skie ro wa nia.
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nie noc ne; lę ki (fo bie); za bu rze nia opo zy cyj no -bun -
tow ni cze; ti ki; mu tyzm; pro ble my na wią zy wa nia re -
la cji spo łecz nych; za bu rze nia snu, je dze nia;
upo śle dze nia umy sło we; au tyzm, ze spół Asper ge ra.

Do Po rad ni Zdro wia Psy chicz ne go dla Dzie ci
i Mło dzie ży nie przyj mu je się pa cjen tów z pro ble ma -
mi szkol ny mi (fo bie szkol ne, pro ble my z na uką itp.).
Re je stra cja do po rad ni od by wa się oso bi ście lub te le -
fo nicz nie od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od
8.00 do 15.00 (z wy jąt kiem wtor ku – od 11.00).

Do le ka rza psy chia try nie jest wy ma ga ne skie ro -
wa nie, zaś do psy cho lo ga wy ma ga ne jest skie ro wa -
nie od le ka rza POZ lub in ne go spe cja li sty (neu ro lo ga,
pe dia try i in nych).

PO RAD NIA AU TY ZMU DZIE CI 
– SA MO DZIEL NY PU BLICZ NY ZE SPÓŁ
OPIE KI ZDRO WOT NEJ NR 1 W RZE SZO WIE

ul. Het mań ska 21

Zakres działania:
Kom plek so wa dia gno sty ka i te ra pia dzie ci z au ty -
zmem. Do Po rad ni Au ty zmu Dzie ci przyj mo wa ni są
pa cjen ci do 18. ro ku ży cia z roz po zna niem ca ło ścio -
wych za bu rzeń roz wo jo wych (au tyzm dzie cię cy, au -
tyzm aty po wy, ze spół Asper ge ra).

Po rad nia za pew nia kom plek so wą dia gno zę, w któ -
rej uczest ni czy lek. spec. psy chia trii, psy cho log, spe -
cja li ści prze szko le ni w za kre sie dia gno zy i te ra pii
dzie ci z au ty zmem – lo go pe da, oli go fre no pe da gog.

Po rad nia pro wa dzi in dy wi du al ną te ra pię dziec ka
w za kre sie pro gra mu te ra peu tycz no-re ha bi li ta cyj ne go.

Do po rad ni au ty zmu wy ma ga ne jest skie ro wa nie
od le ka rza psy chia try.

OŚRO DEK RE HA BI LI TA CJI DZIE CI 
Z ZA BU RZE NIA MI WIE KU ROZ WO JO WE GO 

ul. Szo pe na 1

Zakres działania:
Ośro dek zaj mu je się re ha bi li ta cją dzie ci i mło dzie ży
z za bu rze nia mi roz wo jo wy mi. Kom plek so wa opie ka
re ha bi li ta cyj na uwzględ nia opie kę psy cho lo gicz ną,
dzie ci pod da je się dia gno zie psy cho lo gicz nej oraz in -
dy wi du al nej i gru po wej te ra pii. Opie ką ob ję ta jest
rów nież ro dzi na dziec ka nie peł no spraw ne go.
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STO WA RZY SZE NIE NA RZECZ DZIE CI
Z NAD PO BU DLI WO ŚCIĄ PSY CHO RU CHO WĄ 

ul. Zby szew skie go 8/28, 
ul. Dą brow skie go 1/5a

STO WA RZY SZE NIE „SO LIS RA DIUS”

ul. Sa ska 56

Zakres działania:
Po moc dzie ciom nie peł no spraw nym ze szcze gól nym
ukie run ko wa niem na oso by z au ty zmem.

STO WA RZY SZE NIE NA RZECZ 
WSPO MA GA NIA DZIE CI I MŁO DZIE ŻY „TI TUM”

ul. Wy spiań skie go 16a

Zakres działania:
Wcze sna i kom plek so wa te ra pia dzie ci upo śle dzo nych
umy sło wo i au ty stycz nych oraz z ADHD.

STO WA RZY SZE NIE NA RZECZ ZDRO WIA
PSY CHICZ NE GO DZIEC KA I RO DZI NY

ul. Mie lec ka 33a

Zakres działania:

• in te gra cja spo łecz na osób po kry zy sie psy chicz nym
• prze ciw dzia ła nie styg ma ty za cji osób cho ru ją cych

psy chicz nie
• pro mo cja psy chia trii śro do wi sko wej
• psy cho edu ka cja ro dzi ców

CEN TRUM ROZ WO JU OSO BO WO ŚCI „KA RAN” 
– ŚWIE TLI CA SO CJO TE RA PEU TYCZ NA DLA DZIE CI

ul. Pił sud skie go 8-10

Zakres działania:
• opie ka po za ję ciach szkol nych, po moc w na uce

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIA

STO WA RZY SZE NIE
Or ga ni za cja spo łecz na (zrze sze nie) po -
wo ły wa na przez gru pę osób ma ją cych
wspól ne ce le lub za in te re so wa nia.
W ra mach sto wa rzy sze nia mo gą dzia łać
gru py wspar cia ro dzi ców i opie ku nów
oraz osób cho ru ją cych.
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• za ję cia so cjo te ra peu tycz ne
• warsz ta ty uczą ce al ter na tyw nych sty lów ży cia (za -

ję cia z ele men ta mi ar te te ra pii, za ję cia mu zycz no-
ru cho we, spo tka nia oko licz no ścio we)

• za ję cia in for ma cyj no-edu ka cyj ne
• tre ning za stę po wa nia agre sji

W okre sie wa ka cji dodatkowo:
• wy ciecz ki, ogni ska, gry, za ba wy;
• dys ko te ki, za ję cia ta necz ne; 
• za ję cia spor to we, ba sen.



DANE  TELEADRESOWE
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DOROŚLI

NAZWA 
INSTYTUCJI

TELEFON,
E-MAIL

ADRES GODZINY 
PRACY

SZPITALE
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Fryderyka Chopina 

17 866-62-40 ul. Szopena 2, 
35-055 Rzeszów

całodobowo

ODDZIAŁY DZIENNE
Oddział Dzienny
Psychiatryczny
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Rzeszowie

17 866-62-90, 
17 866-62-97
dp@szpital.rzeszow.pl

ul. Szopena 2, 
35-055 Rzeszów

pn. 7.00 – 15.00 
wt. 7.00 – 15.00 
śr. 7:00 – 15.00 
czw. 14.30 – 15.00 
pt. 7.00 – 15.00

NZOZ ANIMA Centrum
Psychiatrii – Oddział
Dzienny Psychiatryczny
Rehabilitacyjny

883 382 550, 
17 717-07-61
anima@anima.rzeszow.pl

ul. Grabskiego 8/15, 
35-001 Rzeszów 

pn.- pt. 8.00  – 15.00

PO RAD NIE ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO

Po rad nia Le cze nia 
i Re ha bi li ta cji 
Za bu rzeń 
Psy chicz nych

17 866-62-90, 
17 866-62-97 
dp@szpi tal.rze szow.pl

ul. Szopena 15,  
35-055 Rze szów

pn. 7.00 –   9.30 
wt. 7.00 –   9.30 
śr. 7.00 –   9.30 
czw. 14.30 – 18.00 
pt. 7.00 –   9.30

Ho mo Ho mi ni Sp. z o.o.
Nie pu blicz ny Za kład
Opie ki Zdro wot nej

17  850-82-70 ul. Mar szał kow ska 9,  
35-215 Rze szów

pn.- pt. 8.00 – 18.00

NZOZ ANI MA
Cen trum Psy chia trii

883 382 550, 
17  717-07-61, 
17  717-07-62

ul. Grab skie go 8/15, 
35-001 Rze szów

pn.- pt. 8.00 – 20.00 

Szpi tal Wo je wódz ki nr 2
im. św. Ja dwi gi Kró lo -
wej w Rze szo wie, 
Wo je wódz ka Przy chod -
nia Spe cja li stycz na dla
Do ro słych - Po rad nia
Zdro wia Psy chicz ne go 

17 866-44-15 ul. Lwow ska 60, 
35-301 Rze szów 

pn. 10.35 – 18.00 
wt.-pt. 7.00 – 14.35

Po rad nia Zdro wia 
Psy chicz ne go 
– Cen trum 
Dia gno stycz ne 
– Przy chod nia 
Spe cja li stycz na 

17 853-89-89 ul. Fre dry 9,  
35-005 Rze szów 

Psy chia tra: 
pn. 7.00 – 14.30 
wt. 7.00 – 16.00 
śr. 7.00 – 16.00 
czw. 7.00 – 16.00 
pt. 7.00 – 15.00 
Psy cho lo dzy: co dzien nie 

7.00 – 17.00
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NAZWA 
INSTYTUCJI

TELEFON,
E-MAIL

ADRES GODZINY 
PRACY

PO RAD NIE ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO CD
JU ST MED 
Psychiatria NZOZ

17 857-70-37, 
509 696 267 

ul. Ze ni to wa 2,
35-301 Rze szów

pn .-czw. 8.00 – 15.00 
śr. 8.00 – 18.00 

Cen trum Me dycz ne 
ME DI COR

17 852-61-58 ul. Ja błoń skie go 2/4, 
35-068 Rze szów 

pn.-pt. 7.30 – 20.00

Pod kar pac kie Cen trum
Psy chia trii, Psy cho te ra pii
i Eks per tyz Są do wych 
– A. Mierz wiń ska -Oba ra
Spół ka Ko man dy to wa

17 850-80-50,  
502 608 148 
in fo@pclp.pl

ul. Na ru sze wi cza 15/1,  
35-055 Rze szów 

pn.-pt. 8.00 – 20.00

Woj sko wa Spe cja li stycz -
na Przy chod nia Le kar ska
SP ZOZ w Rze szo wie 

17 715-59-09,  
17 715-59-85,  
601 619 881

ul. Lan gie wi cza 4,  
35-922 Rze szów 

Po rad nia zdro wia 
psy chicz ne go: 
wt. 7.30 – 11.30 
śr. 16.00 – 18.00
pt. 7.30 – 11.30 

Po rad nia 
psy cho lo gicz na: 
pn. 12.00 – 18.00 
czw. 8.00 – 11.00 

i 14.30 – 20.00 
pt. 15.30 – 20.00 

Sa mo dziel ny Pu blicz ny 
Za kład Opie ki Zdro wot nej 
Mi ni ster stwa Spraw 
We wnętrz nych – Po rad -
nia Zdro wia Psy chicz ne go

17 864-32-22 
pzp@szpi talmsw.rze szow.pl

ul. Kra kow ska 16, 
35-111 Rze szów 

pn. 7.30 – 18.00 
wt. 7.30 – 15.00 
śr. 7.30 – 15.00 
czw. 7.30 – 15.00 
pt. 7.30 – 18.00

Wo je wódz ki Ze spół 
Spe cja li stycz ny 
w Rze szo wie 
– Przy chod nia Zdro wia 
Wo je wódz kie go Ze spo łu
Spe cja li stycz ne go 
w Rze szo wie

17 866-95-90 ul. Het mań ska 120, 
35-078 Rze szów 

Przychodnia:
czw. 7.00 – 14.00 
pt. 7.00 – 14.00 

Po rad nia 
psy cho lo gicz na:
pn. 7.00 – 18.00 
wt. 7.00 – 14.35 
śr. 7.00 – 18.00
pt. 7.00 – 18.00

NZOZ Cen trum 
Me dycz nym "Me dyk" -
Ośro dek Wspar cia 
Psy chicz ne go

17 854-41-46,  
17 865-14-59 

ul. Pod kar pac ka 1, 
35-082  Rze szów 

pn.-pt. 8.00 – 18.00
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NAZWA 
INSTYTUCJI

TELEFON,
E-MAIL

ADRES GODZINY 
PRACY

PO RAD NIE ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO CD

Po rad nia Zdro wia 
Psy chicz ne go - Sa mo dziel ny
Pu blicz ny Ze spół Opie ki 
Zdro wot nej nr 1 w Rze szo wie

17 853-52-82 wew. 376 ul. Het mań ska 21,  
35-045 Rze szów  

pn. 7.30 – 18.00 
wt. 7.00 – 18.55
śr. 7.00 – 16.00 
czw. 7.00 – 16.00
pt. 7.00 – 16.05

Po rad nia Psy cho lo gicz na 
– Sa mo dziel ny Pu blicz ny 
Ze spół Opie ki Zdro wot nej 
Nr 1 w Rze szo wie

17 853-52-82 wew. 376 ul. Het mań ska 21,  
35-045 Rze szów 

pn. 7.00 – 18.05 
wt. 7.00 – 12.30 

i 13.30 – 15.00 
śr. 7.00 – 18.00 
czw. 7.00 – 17.05 
pt. 7.00 – 15.05

Po rad nia Psy cho lo gicz na 
– Cen trum Dia gno stycz ne
– Przy chod nia 
Spe cja li stycz na

17 853-89-89 ul. Fre dry 9,  
35-005 Rze szów 

pn. 12.00 – 14.05 
wt. 7.00 – 12.00 
śr. 12.00 – 16.35 
czw. 7.00 – 10.00

i 12.00 – 19.35
pt. 12.00 – 17.20

ZESPOŁY LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Ze spół Le cze nia 
Śro do wi sko we go

17 866-62-90 
(re je stra cja, se kre ta riat), 
17 866-62-97 
(dy żur ka pie lę gnia rek) 
dp@szpi tal.rze szow.pl

ul. Szopena 15, 
35-055 Rze szów

pn. 7.00 – 14.35 
wt. 7.00 – 14.35 
śr. 7.00 – 14.35 
czw. 11.00 – 18.35 
pt. 7.00 – 14.35

NZOZ ANI MA 
Cen trum Psy chia trii 

883 382 550,
17 717-07-61,
17 717-07-62 
ani ma@ani ma.rze szow.pl 

ul. Grab skie go 8/15, 
35-001 Rze szów 

pn. 16.00 – 20.00 
śr. 16.00 – 20.00 
pt. 8.00 – 10.00 
sob. 8.00 – 12.00

Pod kar pac kie Cen trum 
Psy chia trii, Psy cho te ra pii
i Eks per tyz Są do wych 
– A. Mierz wiń ska -Oba ra
Spół ka Ko man dy to wa

17 850 80 50, 
502 608 148

ul. Na ru sze wi cza 15/1, 
35-055 Rze szów 

pn. -pt. 8.00 – 20.00

JU ST MED
Psychiatria NZOZ

17 850 80 50, 
502 608 148 
in fo@pclp.pl

ul. Ze ni to wa 2, 
35-301 Rze szów

pn .-pt. 
po go dzi nach pra cy PZP

LECZENIE UZALEŻNIEŃ
SP ZOZ Centrum Profilaktyki
i Terapii Uzależnień

17 858-11-81 ul. Kochanowskiego 17, 
35-201 Rzeszów

pn.-pt. 8.00 – 20.00

Poradnia Uzależnień
i Rodzinna  „KARAN”

17 862-13-14,
17 852-69-19 
(anonimowy telefon
zaufania  czynny 
w godzinach pracy poradni)
karan.rzeszow@op.pl

ul. Piłsudskiego 8-10, 
35-074 Rzeszów

pn. 8.00 – 16.00
czw. 6.25 – 18.00
pt.. 9.35 – 18.00
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NAZWA 
INSTYTUCJI

TELEFON,
E-MAIL

ADRES GODZINY 
PRACY

PLACÓWKI I INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

Miej ski Ośro dek 
Po mo cy Spo łecz nej

17 853-26-18, 
17 853-27-53, 
17 853-39-27
se kre ta riat@mop srze szow.pl

ul. Ja giel loń ska 26,
35-959 Rze szów

pn.-pt. 7.30 – 15.30

Miej ski Ośro dek Po mo cy 
Spo łecz nej Śro do wi sko wy
Dom Sa mo po mo cy

17 863-04-38 ul. Ofiar Ka ty nia 1,
35-208 Rze szów 

pn.-pt. 7.30 –15.30

Śro do wi sko wy Dom 
Sa mo po mo cy przy 
Do mu Po mo cy Spo łecz nej 
im. Jó ze fy Ja kliń skiej

17 854-52-11, 
17 865-43-60

ul. Po wstań ców
Stycz nio wych 37, 
35-607 Rze szów

pn.-pt. 7.00 – 16.00

Dom Po mo cy Spo łecz nej
im. Jó ze fy Ja kliń skiej

17 854-52-11, 
17 865-43-60 
dpsma il@wp.pl

ul. Po wstań ców
Stycz nio wych 37, 
35-607 Rze szów

Ad mi ni stra cja: 
7.00 – 15.30

DPS: ca ło do bo wo

Dom Po mo cy Spo łecz nej dla
Osób Prze wle kle Psy chicz nie
Cho rych

17 867-57-70
dpsrze szow@op.pl

35-322 Rze szów,
ul. Za łę ska 7a

Ad mi ni stra cja: 
7.30 – 15.30

DPS: ca ło do bo wo

HOSTELE
Hostel Postrehabilitacyjny
NZOZ CIK „KARAN”

17 852-86-48, 
17 853-45-72
karan.rzeszow@op.pl

ul. Targowa 9a,
35-950 Rzeszów

całodobowo 
(placówka stacjonarna)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIA

Sto wa rzy sze nie Ro dzin
„Otwar ty Umysł”

17 862-02-88, 
664 739 233
biu ro@otwar ty umysl.org

ul. Kra szew skie go 1,
35-016 Rze szów

pn.-pt. 10.00 – 18.00

NZOZ Cen trum In ter wen cji
Kry zy so wej Sto wa rzy sze nia
KA RAN. Sta cjo nar ny Ośro dek
Le cze nia Uza leż nień od Sub -
stan cji Psy cho ak tyw nych

17 852-86-48, 
17 853-45-72 
ka ran.rze szow@op.pl

ul. Tar go wa 9a, 
35-950 Rze szów

ca ło do bo wo 
(pla ców ka sta cjo nar na)

Pod kar pac kie Sto wa rzy sze nie
Po mo cy Oso bom z Cho ro bą
Al zhe ime ra

17 857-93-50 ul. Se nio ra 2, 
35-311 Rze szów

Dy żur:
pn. 15.00 – 16.00
Gru pa Wspar cia w każ dy
trze ci pią tek miesiąca

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsz ta ty 
Te ra pii Za ję cio wej

17 857-87-55
wtz.rze szow@pro.onet.pl

ul. Za łę ska 7a, 
35-322 Rze szów

pn.-pt. 7.30 – 15.30

Warsz ta ty Te ra pii 
Za ję cio wej Ca ri tas 
Die ce zji Rze szow skiej

17 861-14-18
k.baran1@wp.pl

ul. Lu bel ska 13, 
35-241 Rze szów

pn.-pt. 7.00 – 15.00



28

NAZWA 
INSTYTUCJI

TELEFON,
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ADRES GODZINY 
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ODDZIAŁY DZIENNE

Dzien ny Od dział 
Re ha bi li ta cji 
Psy chia trycz nej 
Dzie ci i Mło dzie ży

17 866-43-49, 
17 866-43-59

ul. Lwow ska 60, 
35-301 Rze szów

pn.-pt. 6.00 – 18.00

Dzien ny Od dział Te ra -
peu tycz ny dla Dzie ci
z Au ty zmem – Sa mo -
dziel ny Pu blicz ny Ze spół
Opie ki Zdro wot nej nr 1
w Rze szo wie

17 853-52-82 wew. 358 ul. Het mań ska 21, 
35-045 Rze szów

pn.-pt. 7.30 – 13.00

PO RAD NIE ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO

Po rad nia Zdro wia 
Psy chicz ne go Dzie ci
i Mło dzie ży

17 866-43-32 ul. Lwow ska 60, 
35-301 Rze szów

pn.-pt. 9.00 – 12.00

NZOZ ANI MA Cen trum
Psy chia trii – Po rad nia
Zdro wia Psy chicz ne go
dla Dzie ci i Mło dzie ży 

883 382 550,
17 717-07-61, 
17 717- 07-62
ani ma@ani ma.rze szow.pl

ul. Grab skie go 8/15, 
35-001 Rze szów

pn.-wt. 8.00 – 19.00
czw.-pt. 8.00 – 19.00
śr. 12.00 – 19.00
sob. 8.00 – 15.00

Po rad nia Zdro wia 
Psy chicz ne go dla Dzie ci
i Mło dzie ży – Cen trum
Dia gno stycz ne - Przy -
chod nia Spe cja li stycz na

17 853-89-89 ul. Fre dry 9, 
35-005 Rze szów

Psy chia tra:
pn. 15.00 – 22.00
śr. 15.00 – 22.00
Psy cho lo dzy: 

co dzien nie

Po rad nia Zdro wia 
Psy chicz ne go dla Dzie ci
i Mło dzie ży – Sa mo -
dziel ny Pu blicz ny Ze spół
Opie ki Zdro wot nej 
nr 1 w Rze szo wie

17 853-52-82  wew. 358 ul. Het mań ska 21, 
35-045 Rze szów

pn. 8.00 – 17.00 
wt. 10.25 – 21.00 
śr. 11.00 – 18.00
czw. 7.00 – 12.00

Po rad nia Au ty zmu 
Dzie ci – Sa mo dziel ny
Pu blicz ny Ze spół Opie ki
Zdro wot nej nr 1 
w Rze szo wie

17 853-52-82 wew. 358 ul. Het mań ska 21, 
35-045 Rze szów

pn. 7.30 -16.00
wt. 10.25 – 18.00
śr. 7.00 – 16.00
czw. 7.30 – 16.00
pt. 7.30 – 16.00

DZIECI I MŁODZIEŻ
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PO RAD NIE ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO CD.
Ośro dek Re ha bi li ta cji
Dzie ci  z Za bu rze nia mi
Wie ku Roz wo jo we go 

17 851-30-62 ul. Szo pe na 1, 
35-055 Rze szów

pn .-pt. 8.00 – 19.00

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sto wa rzy sze nie 
na Rzecz Dzie ci 
z Nad po bu dli wo ścią
Psy cho ru cho wą

17 852-00-51 ul. Zby szew skie go 8/28,
35-125 Rze szów, 

ul. Dą brow skie go 1/5a, 
35-036 Rze szów

pn. -pt. 9.00 – 17.00

Sto wa rzy sze nie 
„So lis Ra dius”

691 587 945 ul. Sa ska 56, 
35-630 Rze szów

pn.-pt. 7.30 – 19.00 
sob. 8.00 – 14.00

Sto wa rzy sze nie 
na Rzecz Wspo ma ga nia
Dzie ci i Mło dzie ży 
„Ti tum”

609 127 559 ul. Wy spiań skie go 16a, 
35-311 Rze szów

pn.-sob. 14.00 – 19.00

Sto wa rzy sze nie na rzecz
Zdro wia Psy chicz ne go
Dziec ka i Ro dzi ny

503 693 462
fa mi lyok@op.pl

ul. Mie lec ka 33a, 
35-504 Rze szów

dzia łal ność spo łecz na

CEN TRUM ROZ WO JU
OSO BO WO ŚCI „KA RAN”
– Świe tli ca So cjo te ra -
peu tycz na dla Dzie ci

17 862-13-14 ul. Pił sud skie go 8-10, 
35-074 Rze szów

pn.-pt. 14.00 – 18.00 
– dla dzie ci w wie ku 
od 6 do 13 lat; 
w okre sie fe rii let nich
i zi mo wych w go dzi nach

10.00 –14.00
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Ren tę z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy przy zna je Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych, po przez le ka rza orzecz ni ka
lub ko mi sję le kar ską, usta la jąc cał ko wi tą lub czę ścio wą
nie zdol ność do pra cy. W Rze szo wie zaj mu je się tym
ZUS miesz czą cy się przy al. Piłsudskiego 12.

Orze cze nie cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy nie ozna -
cza, że oso ba nie peł no spraw na nie mo że jej pod jąć. 

Cał ko wi ta nie zdol ność ozna cza brak moż li wo ści
pod ję cia pra cy na otwar tym ryn ku, z wy jąt kiem sy -
tu acji, gdy miej sce na otwar tym ryn ku pra cy zo sta -
nie od po wied nio przy sto so wa ne do ro dza ju
nie peł no spraw no ści. Bez ogra ni czeń i ba rier taka
osoba mo że pod jąć pra cę w za kła dzie pra cy chro nio -
nej lub za kła dzie ak tyw no ści za wo do wej. 

Za trud nie nie nie po wo du je zmniej sze nia wy so ko ści
ren ty, je śli wy na gro dze nie z ty tu łu za trud nie nia nie
prze kro czy 70% i 130% prze cięt ne go wy na gro dze nia. 

Orze cze nia o stop niu nie peł no spraw no ści wy da wa ne
są przez Miej ski Ze spół ds. Orze ka nia o Nie peł no spraw -
no ści, ul. Czac kie go 2 , w skład któ re go wcho dzą: le karz,
psy cho log, do rad ca za wo do wy, pra cow nik so cjal ny. 
Ze spół stwier dza, w ja ki spo sób nie peł no spraw ność
wpły wa na zdol ność pod ję cia pra cy oraz na funk cjo no -
wa nie da nej oso by w śro do wi sku spo łecz nym.

Sym bol wid nie ją cy na orze cze niu z za bu rze nia mi
psy chicz ny mi to 02-P (Ccho ro by psy chicz ne).

Uczest ni kiem tur nu su mo że być oso ba zorze czo nym stop -
niem nie peł no spraw no ści, speł nia ją ca kry te rium do cho -
do we. Wnio ski o przy zna nie do fi nan so wa nia ze środ ków
PFRON na tur nus skła da się na po cząt ku ro ku ka len da rzo -
we go do Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Rze -
szo wie, ul Sku bi sza 4. O do fi nan so wa nie do tur nu su
re ha bi li ta cyj ne go sta rać się mo że oso ba cho ru ją ca i jej
opie kun. Na tur nus wy ma ga ne jest wy peł nie nie wnio sku
przez le ka rza pro wa dzą ce go, oso bę cho ru ją cą i opie ku na.

Po byt w sa na to rium fi nan so wa ny jest ze środ ków
ubez pie cze nia spo łecz ne go przez Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia, ul. Zam ko wa 8. Wy ma ga ne jest skie -
ro wa nie od le ka rza pro wa dzą ce go. 

Wszyst kie ulgi obo wią zu ją tyl ko w 2. kla sie po cią gów,
w pew nych ka te go riach po cią gów oraz na pod sta wie
okre ślo nych ro dza jów bi le tów. Ulgi nie do ty czą prze -

ORZECZ NIC TWO REN TO WE I PO ZA REN TO WE, ULGI

ORZECZ NIC TWO 
REN TO WE

ORZECZ NIC TWO
PO ZA REN TO WE

TUR NUS 
RE HA BI LI TA CYJ NY

SA NA TO RIUM

BI LE TY ULGO WE 
DLA OSÓB 

NIE PEŁ NO SPRAW NYCH
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jaz dów po cią ga mi Eu ro Ci ty i In ter Ci ty w ko mu ni ka -
cji mię dzy na ro do wej oraz prze jaz dów w eks pre so wej
ko mu ni ka cji au to bu so wej.

Oso by upraw nio ne do ulgo wych prze jaz dów w kla sie
2. – na pod sta wie bi le tów jed no ra zo wych – ko rzy sta ją -
ce z prze jaz dów w kla sie 1. zo bo wią za ne są uiścić do -
pła tę w wy so ko ści róż ni cy mię dzy ce ną bi le tu w kla sie
1. a ce ną bi le tu w kla sie 2. (cho dzi o ce ny bi le tów bez
ulg). Ko rzy sta jąc z ulgi 100%, na le ży zgło sić się do ka sy
bi le to wej po bez płat ny bi let. 

Oso by po sia da ją ce orze cze nie o znacz nym stop niu
nie peł no spraw no ści ma ją pra wo do: 
• 49% ulgi w po cią gach oso bo wych i au to bu sach PKS

w ko mu ni ka cji zwy kłej na pod sta wie bi le tów jed no -
ra zo wych

• 37% ulgi w po zo sta łych po cią gach PKP i au to bu sach
PKS, rów nież na pod sta wie bi le tów jed no ra zo wych.
Opie kun to wa rzy szą cy w po dró ży oso bie o znacz -

nym stop niu nie peł no spraw no ści, na pod sta wie jed -
ne go z do ku men tów pod opiecz ne go oraz bi le tów
jed no ra zo wych, ma pra wo do 95% ulgi w po cią gach
PKP i au to bu sach PKS.

Prze jaz dy bez płat ne:
• dzie ci do 16. ro ku ży cia do tknię te in wa lidz twem i nie -

peł no spraw ne oraz ich opie ku no wie to wa rzy szą cy
im pod czas prze jaz du – de cy zja wy da na przez Po wia -
to wy Ze spół do spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw -
no ści, le gi ty ma cja szkol na lub do ku ment ze zdję ciem
(opie kun wska za ny przez oso bę nie peł no spraw ną;

• mło dzież po 16. ro ku ży cia do osią gnię cia peł no let -
no ści, o znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści,
oraz ich opie ku no wie to wa rzy szą cy im pod czas
prze jaz du – de cy zja wy da na przez Po wia to wy Ze -
spół do spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw no ści, le -
gi ty ma cja szkol na lub do ku ment ze zdję ciem
(opie kun wska za ny przez oso bę nie peł no spraw ną).
Oso by do ro słe i ich opie ku no wie: 

• cał ko wi cie nie zdol ne do pra cy oraz do sa mo dziel nej
eg zy sten cji – de cy zja wy da na przez ZUS, do wód
toż sa mo ści (opie kun wska za ny przez oso bę nie peł -
no spraw ną);

• oso by o znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści,
po bie ra ją ce za si łek sta ły – de cy zja wy da na przez
Po wia to wy Ze spół do spraw Orze ka nia o Nie peł no -
spraw no ści, de cy zja o przy zna niu za sił ku sta łe go,
do wód toż sa mo ści (opie kun wska za ny przez oso bę
nie peł no spraw ną)

PKP i PKS

MPK
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Prze jaz dy ulgo we:
• ucznio wie dzien nych szkół pu blicz nych oraz dzien -

nych szkół nie pu blicz nych z upraw nie nia mi szko ły
pu blicz nej, któ rzy zgod nie z Usta wą o sys te mie
oświa ty speł nia ją obo wią zek na uki – waż na le gi ty -
ma cja szkol na;

• ren ci ści niepo zo sta ją cy w sto sun ku pra cy (z wy łą -
cze niem bi le tów tra so wa nych ulgo wych): 
� cał ko wi cie nie zdol ni do pra cy – de cy zja wy da na

przez ZUS, ostat ni od ci nek wy pła ty ren ty lub
ostat ni wy ciąg ban ko wy, do wód toż sa mo ści;

� oso by po bie ra ją ce ren tę so cjal ną – de cy zja wy da -
na przez ZUS, do wód toż sa mo ści; 

� oso by o umiar ko wa nym stop niu nie peł no spraw -
no ści, po bie ra ją ce za si łek sta ły – de cy zja wy da na
przez Po wia to wy Ze spół do Sspraw Orze ka nia
o Nie peł no spraw no ści, de cy zja o przy zna niu za -
sił ku sta łe go, do wód toż sa mo ści;

• ro dzi ce lub opie ku no wie dzie ci nie peł no spraw nych
uczęsz cza ją cych do ze spo łu szkół spe cjal nych i na
za ję cia te ra peu tycz ne w dro dze ze szko ły lub za jęć
te ra peu tycz nych po od wie zie niu dziec ka, jak rów -
nież w dro dze po dziec ko na tra sie: miej sce za -
miesz ka nia -szko ła oraz: miej sce
za miesz ka nia -miej sce te ra pii za ję cio wej (na pod -
sta wie bi le tu mie sięcz ne go tra so wa ne go) – le gi ty -
ma cja do bi le tu mie sięcz ne go tra so wa ne go wy da na
przez Pprze woź ni ka po przed ło że niu za świad cze -
nia wy da ne go przez ze spół szkół spe cjal nych, je że li
dziec ko nie jest uczniem szko ły – orze cze nie o nie -
peł no spraw no ści dziec ka, za świad cze nie o miej scu
pro wa dze nia te ra pii za ję cio wej, do wód toż sa mo ści
opie ku na, ak tu al ne zdję cie opie ku na. W przy pad ku
gdy oso ba upraw nio na do ko rzy sta nia z ulgo wych
prze jaz dów po sia da orze cze nie o nie peł no spraw -
no ści wy da ne przez róż ne ko mi sje, pod uwa gę bra -
na jest opi nia or ga nu wy pła ca ją ce go świad cze nie.

Oso by nie peł no spraw ne mo gą ko rzy stać ze zni żek na
bi le ty wstę pu do mu ze ów, kin, te atru na pod sta wie do -
ku men tu wy da ne go w Ze spo le do spraw Orze ka nia
o Stop niu Nie peł no spraw no ści w Rze szo wie przy ul.
Czac kie go 2

Oso by nie peł no spraw ne ze znacz nym stop niem nie peł -
no spraw no ści ma ją pra wo do zwol nie nia z opła ty z abo -
na men tu za ra dio i te le wi zję. Zwol nie nia po wyż sze
wydawane są w te re no wych pla ców kach pocz to wych.

MU ZEA, KI NA

ABO NA MENT 
RA DIO WO-

-TE LE WI ZYJ NY 
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Ulgo wa opła ta pasz por to wa w wy so ko ści 50% staw ki
przy słu gu je wszyst kim oso bom nie peł no spraw nym.
For mal no ści za ła twia ne są w Wy dzia le Spraw Oby wa -
tel skich Urzę du Wo je wódz kie go w Rzeszowie, ul. Grun -
waldz ka 15.

Wa run kiem od li cze nia wy dat ków re ha bi li ta cyj nych jest
po sia da nie:
• orze cze nia o stop niu nie peł no spraw no ści;
• de cy zji przy zna ją cej ren tę z ty tu łu cał ko wi tej lub

czę ścio wej nie zdol no ści do pra cy, ren tę szkol ną lub
so cjal ną;

• orze cze nie o nie peł no spraw no ści oso by, któ ra nie
ukoń czy ła 16. ro ku ży cia wy da ne go na pod sta wie
od ręb nych prze pi sów.
Z od li cze nia od do cho du w ra mach ulgi re ha bi li ta -

cyj nej ma ją pra wo sko rzy stać rów nież oso by, na któ -
rych utrzy ma niu po zo sta ją oso by nie peł no spraw ne,
współ mał żo nek, dzie ci wła sne i przy spo so bio ne, dzie -
ci ob ce przy ję te na wy cho wa nie, pa sier bo wie, ro dzi ce,
ro dzi ce współ mał żon ka, ro dzeń stwo, oj czym, ma co -
cha, zię cio wie i sy no wie – je śli w ro ku po dat ko wym do -
cho dy tych osób nie peł no spraw nych nie prze kra cza ją
kwo ty 9120,00 zł.

Do gru py wy dat ków ob ję tych ulgą, po nie sio nych
w ro ku po dat ko wym, na le żą wy dat ki na:

• ada pta cję i wy po sa że nie miesz kań oraz bu dyn ków
miesz kal nych, sto sow nie do po trzeb wy ni ka ją cych
z nie peł no spraw no ści;

• przy sto so wa nie po jaz dów me cha nicz nych do po -
trzeb wy ni ka ją cych z nie peł no spraw no ści;

• za kup i na pra wę in dy wi du al ne go sprzę tu, urzą -
dzeń i na rzę dzi tech nicz nych nie zbęd nych w re -
ha bi li ta cji oraz uła twia ją cych wy ko ny wa nie
czyn no ści ży cio wych sto sow nie do po trzeb wy ni -
ka ją cych z nie peł no spraw no ści, z wy jąt kiem
sprzę tu go spo dar stwa do mo we go;

• za kup wy daw nictw i ma te ria łów (po mo cy) szko le -
nio wych, sto sow nie do po trzeb wy ni ka ją cych
z nie peł no spraw no ści;

• od płat ność za po byt w tur nu sie re ha bi li ta cyj nym;
• od płat ność za po byt na le cze niu w za kła dzie lecz -

nic twa uzdro wi sko we go, za po byt w za kła dzie re -
ha bi li ta cji lecz ni czej, za kła dach
opie kuń czo -lecz ni czych i pie lę gna cyj no-opie kuń -
czych oraz od płat ność za za bie gi re ha bi li ta cyj ne;

• opła ca nie prze wod ni ków osób nie wi do mych

OPŁA TA 
PASZ POR TO WA

ULGI PO DAT KO WE
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pierw szej lub dru giej gru py oraz osób z nie peł no -
spraw no ścią na rzą du ru chu za li cza nych do I gru py
in wa lidz twa w kwo cie nieprze kra cza ją cej w ro ku
po dat ko wym 2280 zł;

• opie kę pie lę gniar ską w do mu nad oso bą nie peł -
no spraw ną, w okre sie prze wle kłej cho ro by unie -
moż li wia ją cej po ru sza nie się, oraz usłu gi
opie kuń cze świad czo ne dla osób nie peł no spraw -
nych za li cza nych do I gru py in wa lidz twa;

• ko lo nie i obo zy dla dzie ci i mło dzie ży nie peł no -
spraw nej oraz dzie ci osób nie peł no spraw nych,
któ re nie ukoń czy ły 25. ro ku ży cia;

• le ki w wy so ko ści sta no wią cej róż ni cę po mię dzy
fak tycz nie po nie sio ny mi wy dat ka mi w da nym
mie sią cu a kwo tą 100 zł, je śli le karz spe cja li sta
stwier dzi, że oso ba nie peł no spraw na po win na sto -
so wać okre ślo ne le ki sta le lub cza so wo;

• od płat ny, ko niecz ny prze wóz na za bie gi lecz ni czo-
re ha bi li ta cyj ne:
� o so by nie peł no spraw nej – ka ret ką trans por tu sa -

ni tar ne go,
� o so by nie peł no spraw nej, za li cza nej do I lub

II gru py, oraz dzie ci nie peł no spraw nych do lat
16 – rów nież in ny mi środ ka mi trans por tu;

• uży wa nie sa mo cho du oso bo we go sta no wią ce go
wła sność (współ wła sność) oso by nie peł no spraw nej
za li czo nej do I lub II gru py, lub po dat ni ka ma ją ce go
na utrzy ma niu oso bę nie peł no spraw ną za li czo ną
do I lub II gru py al bo dzie ci nie peł no spraw ne, któ re
nie ukoń czy ły 16. ro ku ży cia, na po trzeby zwią za ne
z ko niecz nym prze wo zem na nie zbęd ne za bie gi
lecz ni czo-re ha bi li ta cyj ne w wy so ko ści nieprze kra -
cza ją cej w ro ku po dat ko wym 2280 zł;

• od płat ne prze jaz dy środ ka mi trans por tu pu blicz -
ne go zwią za ne z po by tem:
� na tur nu sie re ha bi li ta cyj nym,
� w za kła dach lecz ni czych,
� na ko lo niach i obo zach dla dzie ci 

i mło dzie ży.
Ra chun ki mu szą być wy sta wio ne na oso bę, któ ra bę -

dzie od li cza ła okre ślo ne wy dat ki.
Ka ta log wy dat ków pod le ga ją cych od li cze niu w ra -

mach ulgi re ha bi li ta cyj nej ma cha rak ter za mknię ty.
Od li cze niu pod le ga ją tyl ko te wy dat ki, któ re zo sta ły
wy mie nio ne. Od li cze niu pod le ga ją tak że tyl ko te wy -
dat ki, któ re nie zo sta ły już sfi nan so wa ne ze środ ków
Za kła do we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych, Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
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Osób Nie peł no spraw nych lub ze środ ków Na ro do we -
go Fun du szu Zdro wia, za kła do we go fun du szu świad -
czeń so cjal nych lub nie zo sta ły zwró co ne
po dat ni ko wi w ja kiej kol wiek for mie. W przy pad ku
gdy wy dat ki by ły czę ścio wo do fi nan so wa ne z tych
fun du szy od li cze niu pod le ga róż ni ca po mię dzy po -
nie sio ny mi wy dat ka mi a kwo tą sfi nan so wa nąa z tych
fun du szy lub zwró co ną w ja kiej kol wiek for mie.
Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la ją: 
• I Urząd Skar bo wy w Rze szo wie, ul. Pod wi sło cze 42,

tel. 17 852 52 77
• II Urząd Skar bo wy w Rze szo wie, ul. Sie mień skie go

18, tel. 17 875 14 00.
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WARSZ TA TY TE RA PII ZA JĘ CIO WEJ

ul. Za łę ska 7a, 35-322 Rze szów
tel.: 17 857 87 55
wtz.rze szow@pro.onet.pl
www.wtz.rze szow.pl

Re ha bi li ta cja spo łecz na i za wo do wa osób nie peł no -
spraw nych. 

Uczest ni ka mi WTZ mo gą być oso by nie peł no -
spraw ne po sia da ją ce ak tu al ne orze cze nie o stop niu
nie peł no spraw no ści ze wska za niem „uczest nic two
w te ra pii za ję cio wej”, któ re zo sta ną za kwa li fi ko wa ne
do uczest nic twa w WTZ przez ko mi sję kwa li fi ka cyj ną
po wo ła ną przez dy rek to ra Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej. Za ję cia in dy wi du al nych pro gra mów re ha bi li ta -
cji i Tte ra pii opra co wa nych przez ra dę pro gra mo wą.
Re ha bi li ta cja uczest ni ków WTZ od by wa się w ra -
mach pra cow ni te ra peu tycz nych przez 5 dni w ty go -
dniu po 7 go dzin. Za ję cia od by wa ją się w bu dyn ku
par te ro wym, przy sto so wa nym do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych. 

W Warsz ta cie funk cjo nu je 10 pra cow ni te ra peu -
tycz nych, tj.: ogrod ni cza, ku li nar na, ce ra micz na I i II,
tkac ka, kra wiec ko - dzie wiar ska, in tro li ga tor sko -po -
li gra ficz na, pla stycz na, mo de lar ska, fo to gra ficz na. 

W pla ców ce sto so wa ne są róż no rod ne me to dy te -
ra pii do sto so wa ne do moż li wo ści psy cho fi zycz nych
uczest ni ków.

AK TY WI ZA CJA ZA WO DO WA

Oso ba nie peł no spraw na za re je stro wa na w po wia to wym urzę dzie pra cy ja ko bez ro bot na al bo po szu ku ją ca pra cy,
nie po zo sta ją ca w stosunku za trud nie nia ma pra wo ko rzy stać z usług lub in stru men tów ryn ku pra cy: 
1. szko leń;  2. sta żu;  3. prac in ter wen cyj nych;
4. przy go to wa nia za wo do we go w miej scu pra cy; 5. ba dań le kar skich 
na za sa dach okre ślo nych w Usta wie z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia 
i in sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz.U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), zwa nej da lej „usta wą o pro mo cji”.

Oso ba nie peł no spraw na mo że otrzy mać ze środ ków Fun du szu jed no ra zo wo środ ki na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej, rol ni czej
al bo na wnie sie nie wkła du do spół dziel ni so cjal nej w wy so ko ści okre ślo nej w umo wie za war tej ze sta ro stą, nie wię cej jed nak 
niż do wy so ko ści pięt na sto krot ne go prze cięt ne go wy na gro dze nia, je że li nie otrzy ma ła środ ków pu blicz nych na ten cel.

WARSZ TA TY 
TE RA PII 
ZA JĘ CIO WEJ 
Po przez sto so wa nie od po wied nich
tech nik te ra pii za ję cio wej słu żą roz wi -
ja niu umie jęt no ści wy ko ny wa nia ży cia
co dzien ne go, za rad no ści oso bi stej oraz
spraw no ści psy cho fi zycz nych. Są ele -
men tem re ha bi li ta cji za wo do wej i po -
śred nią for mą, któ ra pro wa dzi do
przej ścia do za kła dów ak tyw no ści za -
wo do wej lub za trud nie nia w za kła dach
pra cy chro nio nej.
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WARSZ TA TY TE RA PII ZA JĘ CIO WEJ 
CA RI TAS DIE CE ZJI RZE SZOW SKIEJ

ul. Lu bel ska 13, 35-241 Rze szów
tel.: 17 861 14 18
k.ba ra n1@wp.pl

Re ha bi li ta cja za wo do wa, spo łecz na, fi zycz na i psy -
cho lo gicz na osób nie peł no spraw nych.

PRZED SIĘ BIOR STWO 
HAN DLO WO-USŁU GO WE „RO JAX”

35-233 Rze szó w, 
ul. Lu bel ska 50

PIE KAR NIA ALI CJA CE LEK I MA REK CE LEK SC

35-606 Rze szó w, 
ul. Po wstań ców Li sto pa do wych 16a

RES -GAJ SP. Z O.O. SP.K.

35-209 Rze szó w, 
ul. Pod wi sło cze 30/5

PRZED SIĘ BIOR STWO PRO DUK CYJ NO-
-HAN DLO WO-USŁU GO WE „SPE CJAŁ” SP. Z O.O.

35-322 Rze szó w, 
ul. Cie płow ni cza 8

„PO LKE MIC II SP. Z O.O.” S.K.A.

35-105 Rze szó w, 
ul. Boya Że leń skie go 2A

ZA KŁAD PRO DUK CYJ NO-HAN DLO WO-
-USŁU GO WY „MAR GO” SUR MIAK RY SZARD JÓ ZEF

35-303 Rze szó w, 
ul. Sierp nio wa 1

ZA KŁA DY PRA CY
CHRO NIO NEJ
Obiek ty i po miesz cze nia użyt ko wa ne
przez za kład pra cy chro nio nej:
•  od po wia da ją prze pi som i za sa dom

bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy;
•  uwzględ nia ją po trze by osób nie peł -

no spraw nych w za kre sie przy sto so -
wa nia sta no wisk pra cy, po miesz -
czeń hi gie nicz no sa ni tar nych
i cią gów ko mu ni ka cyj nych oraz
speł nia ją wy ma ga nia do stęp no ści
do nich, a tak że jest za pew nio na
do raź na i spe cja li stycz na opie ka
me dycz na, po rad nic two i usłu gi 
re ha bi li ta cyj ne.
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MAR MA POL SKIE FO LIE  PÓŁ TO RAK MA RIUSZ

35-030 Rze szó w, 
al. Pod Kasz ta na mi 10

POL SKA SIEĆ HAN DLO WA „NASZ SKLEP” SA

35-322 Rze szó w, 
ul. Cie płow ni cza 8

„ZMM MA XPOL” ZPCHR AN DRZEJ PO LAK

35-206 Rze szó w, 
al. L. Oku lic kie go 16c

PRZED SIĘ BIOR STWO PRO DUK CJI 
I HAN DLU „RE STOL”SP. Z O.O.

35-011 Rze szó w, 
ul. Pu ła skie go 5

„PO LI MAR KY” MA REK KYC SP.J.

35-082 Rze szó w,
ul. Biesz czadz ka 10A

PRZED SIĘ BIOR STWO BEZ POL -NET SP.  Z O.O.

35-205 Rze szów, 
ul.  War szaw ska 16

„ELE -COMP” SP. Z O.O

35-105 Rze szó w, 
ul. Boya-Że leń skie go 4

„MUL TI FARB” SP. Z O.O.

35-103 Rze szó w, 
ul. Han dlo wa 4
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PRZED SIĘ BIOR STWO RO BÓT I MA TE RIA ŁÓW 
BU DOW LA NYCH „BRI MAT” SP. Z O.O.

35-304 Rze szó w, 
al. gen. Si kor skie go 42

PRZED SIĘ BIOR STWO PRO DUK CYJ NO-
USŁU GO WE „AR MA – KRO SNO” SP. Z O.O.

35-322 Rze szó w, 
ul. Cie płow ni cza 8

PRZED SIĘ BIOR STWO PRO DUK CYJ NO-
-USŁU GO WO-HAN DLO WE „EL MAR” SP. Z O.O.

35-213 Rze szó w, 
ul. Kra kow ska 277

PRZED SIĘ BIOR STWO HAN DLO WO-USŁU GO WE 
„GAR DA” ZBI GNIEW KA LA MARZ

35-506 Rze szó w, 
ul. Iran ka -Osmec kie go 6

PRZED SIĘ BIOR STWO PRO DUK CYJ NO-
-HAN DLO WE „AL TA”

35-113 Rze szó w, 
ul. W. Stwo sza 55

PRZED SIĘ BIOR STWO PRO DUK CYJ NO-HAN DLO WO-
-USŁU GO WE „DREW NO TECH” FLIS HEN RYK

35-504 Rze szó w, 
ul. Mie lec ka 37

PRZED SIĘ BIOR STWO PRO DUK CYJ NO-
-HAN DLO WO-USŁU GO WE „SPÓL NET”SP. Z O.O.

35-101 Rze szó w, 
ul. ks. J. Ja ło we go 8a
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AGEN CJA PRO MO CYJ NA 
„KOM FORT MAR KET” BE ATA KA CZYŃ SKA

35-309 Rze szó w, 
ul. Pod wi sło cze 46

WY TWÓR NIA SZA BLO NÓW 
KRE ŚLO NYCH – LE NIAR SPÓŁ KA JAW NA

35-604 Rze szó w, 
ul. Łu ka sie wi cza 78

HE LIOS KRZYSZ TOF KOZ DRAŚ SP.J.

35-105 Rze szó w, 
ul. Prze my sło wa 14
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ROZDZIAŁ 1. 
Przepisy ogólne

Art. 1. Organy i instytucje zapewniające ochronę zdrowia psychicznego
1. Ochro nę zdro wia psy chicz ne go za pew nia ją or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej oraz in sty tu cje do te go po wo ła ne.
2. W dzia ła niach z za kre su ochro ny zdro wia psy chicz ne go mo gą uczest ni czyć sto wa rzy sze nia i in ne or ga ni za cje spo łecz ne, fun da cje, sa mo rzą -
dy za wo do we, ko ścio ły i in ne związ ki wy zna nio we oraz gru py sa mo po mo cy pa cjen tów i ich  ro dzin, a tak że in ne oso by fi zycz ne i praw ne.

Art. 2. Za da nia do ty czą ce ochro ny zdro wia psy chicz ne go
1. Ochro na zdro wia psy chicz ne go obej mu je re ali za cję za dań do ty czą cych w szcze gól no ści:

1) pro mo cji zdro wia psy chicz ne go i za po bie ga nia za bu rze niom psy chicz nym,
2) za pew nie nia oso bom z za bu rze nia mi psy chicz ny mi wie lo stron nej i po wszech nie do stęp nej opie ki zdro wot nej oraz in nych form
opie ki i po mo cy nie zbęd nych do ży cia w śro do wi sku ro dzin nym i spo łecz nym,
3) kształ to wa nia wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi wła ści wych po staw spo łecz nych, a zwłasz cza zro zu mie nia, to le ran cji, życz -
li wo ści, a tak że prze ciw dzia ła nia ich dys kry mi na cji.

2. Za da nia, o któ rych mo wa w ust. 1, są re ali zo wa ne przez dzia ła nia okre ślo ne w Na ro do wym Pro gra mie Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go.
3. Na ro do wy Pro gram Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go okre śla w szcze gól no ści:

1) okres je go obo wią zy wa nia,
2) dia gno zę sy tu acji i za gro żeń dla zdro wia psy chicz ne go, w tym zróż ni co wań re gio nal nych,
3) ce le głów ne i ce le szcze gó ło we,
4) pod mio ty bio rą ce udział w je go re ali za cji,
5) spo sób re ali za cji za dań,
6) nie zbęd ne dzia ła nia le gi sla cyj ne, w szcze gól no ści ma ją ce na ce lu za pew nie nie prze strze ga nia praw osób z za bu rze nia mi 
psy chicz ny mi.

4. Pro wa dze nie dzia łań okre ślo nych w Na ro do wym Pro gra mie Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go na le ży do:
1) za dań wła snych sa mo rzą dów wo je wództw, po wia tów i gmin,
2) za dań Na ro do we go Fun du szu Zdro wia oraz mi ni strów wła ści wych ze wzglę du na cha rak ter dzia łań okre ślo nych w pro gra mie.

5. Wska za ne w ust. 4 pkt 1 dzia ła nia po le ga ją w szcze gól no ści na:
1) pro mo wa niu zdro wia psy chicz ne go i za po bie ga niu za bu rze niom psy chicz nym,
2) za pew nie niu oso bom z za bu rze nia mi psy chicz ny mi wie lo stron nej, zin te gro wa nej i do stęp nej opie ki zdro wot nej oraz in nych form
po mo cy nie zbęd nych do ży cia w śro do wi sku spo łecz nym, ro dzin nym i za wo do wym.

6. Ra da Mi ni strów okre śla, w dro dze roz po rzą dze nia, Na ro do wy Pro gram Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go, uwzględ nia jąc za gad nie nia,
o któ rych mo wa w ust. 3, oraz bio rąc pod uwa gę ko niecz ność ochro ny praw osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi.
7. Mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia przed kła da Ra dzie Mi ni strów, w ter mi nie do dnia 30 wrze śnia każ de go ro ku, in for ma cję o re ali za -
cji dzia łań wy ni ka ją cych z Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go w ro ku po przed nim.
8. Ra da Mi ni strów skła da co rocz nie Sej mo wi Rze czy po spo li tej Pol skiej, w ter mi nie do dnia 31 paź dzier ni ka, in for ma cję o re ali za cji Na ro -
do we go Pro gra mu Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go w ro ku po przed nim.

Art. 3. Po ję cia usta wo we
Ile kroć prze pi sy ni niej szej usta wy sta no wią o:

1) oso bie z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, od no si się to do oso by:
a) cho rej psy chicz nie (wy ka zu ją cej za bu rze nia psy cho tycz ne),
b) upo śle dzo nej umy sło wo,
c) wy ka zu ją cej in ne za kłó ce nia czyn no ści psy chicz nych, któ re zgod nie ze sta nem wie dzy me dycz nej za li cza ne są do za bu rzeń psy -
chicz nych, a oso ba ta wy ma ga świad czeń zdro wot nych lub in nych form po mo cy i opie ki nie zbęd nych do ży cia w śro do wi sku ro -
dzin nym lub spo łecz nym,

USTAWA Z DNIA 19 SIERPNIA 1994 r.
O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Uzna jąc, że zdro wie psy chicz ne jest fun da men tal nym do brem oso bi stym czło wie ka, a ochro na praw osób z za bu rze nia mi psy chicz -
ny mi na le ży do obo wiąz ków pań stwa, sta no wi się, co na stę pu je:
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2) szpi ta lu psy chia trycz nym, od no si się to rów nież do:
a) od dzia łu psy chia trycz ne go w szpi ta lu ogól nym,
b) kli ni ki psy chia trycz nej,
c) sa na to rium dla osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi,
d) in ne go przed się bior stwa pod mio tu lecz ni cze go w ro zu mie niu prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, spra wu ją ce go ca ło do bo wą opie -
kę psy chia trycz ną lub od wy ko wą,

3) do mu po mo cy spo łecz nej lub śro do wi sko wym do mu sa mo po mo cy, od no si się to rów nież do wszel kich form po mo cy in sty tu cjo -
nal nej dla osób, o któ rych mo wa w pkt 1,
4) zgo dzie, ozna cza to swo bod nie wy ra żo ną zgo dę oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, któ ra – nie za leż nie od sta nu jej zdro wia psy -
chicz ne go – jest rze czy wi ście zdol na do zro zu mie nia prze ka zy wa nej w do stęp ny spo sób in for ma cji o ce lu przy ję cia do szpi ta la psy chia -
trycz ne go, jej sta nie zdro wia, pro po no wa nych czyn no ściach dia gno stycz nych i lecz ni czych oraz o da ją cych się prze wi dzieć skut kach tych
dzia łań lub ich za nie cha nia,
5) dys po zy to rze me dycz nym, kie ru ją cym ak cją pro wa dze nia me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych, ze spo le ra tow nic twa me dycz ne go,
na le ży przez to ro zu mieć od po wied nio: dys po zy to ra me dycz ne go, kie ru ją ce go ak cją pro wa dze nia me dycz nych czyn no ści ra tun ko -
wych, ze spół ra tow nic twa me dycz ne go w ro zu mie niu usta wy z dnia 8 wrze śnia 2006 r. o Pań stwo wym Ra tow nic twie Me dycz nym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
6) przy mu sie bez po śred nim, bez wska za nia środ ka przy mu su bez po śred nie go, na le ży przez to ro zu mieć:

a) przy trzy ma nie – do raź ne, krót ko trwa łe unie ru cho mie nie oso by z uży ciem si ły fi zycz nej,
b) przy mu so we za sto so wa nie le ków – do raź ne lub prze wi dzia ne w pla nie po stę po wa nia lecz ni cze go wpro wa dze nie le ków do or -
ga ni zmu oso by – bez jej zgo dy,
c) unie ru cho mie nie – obez wład nie nie oso by z uży ciem pa sów, uchwy tów, prze ście ra deł, ka fta na bez pie czeń stwa lub in nych urzą -
dzeń tech nicz nych,
d) izo la cję – umiesz cze nie oso by, po je dyn czo, w za mknię tym i od po wied nio przy sto so wa nym po miesz cze niu.

Art. 4. Dzia ła nia za po bie gaw cze w za kre sie ochro ny zdro wia psy chicz ne go
1. Dzia ła nia za po bie gaw cze w za kre sie ochro ny zdro wia psy chicz ne go są po dej mo wa ne przede wszyst kim wo bec dzie ci, mło dzie ży, osób
star szych i wo bec osób znaj du ją cych się w sy tu acjach stwa rza ją cych za gro że nie dla ich zdro wia psy chicz ne go.
2. Dzia ła nia, o któ rych mo wa w ust. 1, obej mu ją w szcze gól no ści:

1) sto so wa nie za sad ochro ny zdro wia psy chicz ne go w pra cy szkół, pla có wek sys te mu oświa ty, pla có wek opie kuń czo -wy cho waw -
czych i re so cja li za cyj nych oraz w jed nost kach woj sko wych,
2) two rze nie pla có wek roz wi ja ją cych dzia łal ność za po bie gaw czą, przede wszyst kim po rad nic twa psy cho lo gicz ne go, oraz pla có wek spe -
cja li stycz nych, z uwzględ nie niem wcze sne go roz po zna wa nia po trzeb dzie ci z za bu rze nia mi roz wo ju psy cho ru cho we go,
3) wspie ra nie grup sa mo po mo cy i in nych ini cja tyw spo łecz nych w za kre sie ochro ny zdro wia psy chicz ne go,
4) roz wi ja nie dzia łal no ści za po bie gaw czej w za kre sie ochro ny zdro wia psy chicz ne go przez pod mio ty lecz ni cze,
5) wpro wa dza nie za gad nień ochro ny zdro wia psy chicz ne go do pro gra mu przy go to wa nia za wo do we go osób zaj mu ją cych się wy cho -
wa niem, na ucza niem, re so cja li za cją, le cze niem i opie ką, za rzą dza niem i or ga ni za cją pra cy oraz or ga ni za cją wy po czyn ku,
6) po dej mo wa nie ba dań na uko wych słu żą cych umac nia niu zdro wia psy chicz ne go i za po bie ga niu za bu rze niom psy chicz nym,
7) uwzględ nia nie za gad nień zdro wia psy chicz ne go w dzia łal no ści pu blicz nych środ ków ma so we go prze ka zu, a zwłasz cza w pro gra -
mach ra dio wych i te le wi zyj nych.

3. Ra da Mi ni strów okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, spo sób or ga ni zo wa nia i pro wa dze nia dzia łal no ści w dzie dzi nie pro mo cji zdro wia psy -
chicz ne go i za po bie ga nia za bu rze niom psy chicz nym, uwzględ nia jąc po trze bę za pew nie nia wła ści wej ko or dy na cji po dej mo wa nych dzia -
łań i udzia łu w nich pod mio tów, o któ rych mo wa w art. 1 ust. 2.

Art. 4a. Ra da do spraw Zdro wia Psy chicz ne go
1. Two rzy się Ra dę do spraw Zdro wia Psy chicz ne go, zwa ną da lej „Ra dą”, ja ko dzia ła ją cy przy mi ni strze wła ści wym do spraw zdro wia or -
gan ko or dy na cyj no -do rad czy w spra wach z za kre su ochro ny zdro wia psy chicz ne go.
2. Do za dań Ra dy na le ży w szcze gól no ści:

1) mo ni to ro wa nie re ali za cji za dań okre ślo nych w Na ro do wym Pro gra mie Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go,
2) opi nio wa nie pro jek tów in for ma cji o re ali za cji za dań wy ni ka ją cych z Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go,
3) wy stę po wa nie do mi ni strów wła ści wych do spraw: kul tu ry fi zycz nej, na uki, oświa ty i wy cho wa nia, pra cy, spraw we wnętrz nych, szkol -
nic twa wyż sze go, za bez pie cze nia spo łecz ne go oraz Mi ni stra Spra wie dli wo ści i Mi ni stra Obro ny Na ro do wej, w spra wach za ło żeń i pro -
jek tów pro gra mów dzia łań z za kre su ochro ny zdro wia psy chicz ne go,
4) ini cjo wa nie dzia łal no ści ba daw czo -wdro że nio wej w spra wach, o któ rych mo wa w art. 2 ust. 1,
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5) opi nio wa nie pro jek tów prze pi sów praw nych do ty czą cych ochro ny zdro wia psy chicz ne go.
3. Mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia po wo łu je i od wo łu je, z wła snej ini cja ty wy lub na wnio sek mi ni strów, o któ rych mo wa w ust. 2 pkt
3, prze wod ni czą ce go, za stęp cę prze wod ni czą ce go, se kre ta rza i człon ków Ra dy – spo śród spe cja li stów z za kre su me dy cy ny, pe da go gi ki,
psy cho lo gii, so cjo lo gii, a tak że in nych dzie dzin na uki i prak ty ki, ma ją cych za sto so wa nie w ochro nie zdro wia psy chicz ne go.
4. Za udział w pra cach Ra dy człon kom Ra dy nie przy słu gu je wy na gro dze nie. Człon kom Ra dy przy słu gu je zwrot kosz tów po dró ży w wy -
so ko ści i na wa run kach okre ślo nych w prze pi sach do ty czą cych na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow ni ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej
lub sa mo rzą do wej jed no st ce sfe ry bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej na ob sza rze kra ju.
5. Wy dat ki zwią za ne z dzia łal no ścią Ra dy są fi nan so wa ne z bu dże tu pań stwa, z czę ści, któ rej dys po nen tem jest mi ni ster wła ści wy do
spraw zdro wia.
6. Szcze gó ło we wa run ki i tryb dzia ła nia Ra dy okre śla sta tut nada ny, w dro dze za rzą dze nia, przez mi ni stra wła ści we go do spraw zdro wia.

Art. 5. Opie ka zdro wot na nad oso ba mi z za bu rze nia mi psy chicz ny mi
Opie ka zdro wot na nad oso ba mi z za bu rze nia mi psy chicz ny mi jest wy ko ny wa na w ra mach pod sta wo wej i spe cja li stycz nej opie ki zdro wot -
nej, zwłasz cza psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej – w for mie po mo cy do raź nej, am bu la to ryj nej, dzien nej, szpi tal nej i śro do wi sko wej oraz
w do mach po mo cy spo łecz nej.

Art. 6. Za kła dy psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej
1. Sa mo rząd wo je wódz twa zgod nie z po trze ba mi wy ni ka ją cy mi w szcze gól no ści z licz by i struk tu ry spo łecz nej lud no ści wo je wódz twa two -
rzy i pro wa dzi pod mio ty lecz ni cze udzie la ją ce świad cze nia zdro wot ne w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej.
2. (uchy lo ny).
3. Za da nia, o któ rych mo wa w art. 18, prze słan ki sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, ust.
10 pkt 2, art. 40, sto so wa nie przy mu su bez po śred nie go w ce lu wy ko na nia orze cze nia są du o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej, ust.
1 i art. 46, uczest ni cy po stę po wa nia w spra wach do ty czą cych przy ję cia oso by do szpi ta la lub wy pi sa nia ze szpi ta la, ust. 2b, są za da nia mi
z za kre su ad mi ni stra cji rzą do wej.

Art. 6a. Do my po mo cy spo łecz nej
Po wiat or ga ni zu je i za pew nia usłu gi w od po wied nim stan dar dzie w do mach po mo cy spo łecz nej do sto so wa nych do szcze gól nych po -
trzeb osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. Do my te są two rzo ne na za sa dach okre ślo nych w usta wie z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo -
łecz nej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Art. 7. Na uka i za ję cia re wa li da cyj no -wy cho waw cze dla dzie ci i mło dzie ży upo śle dzo nych umy sło wo
1. Dla dzie ci i mło dzie ży upo śle dzo nych umy sło wo bez wzglę du na sto pień upo śle dze nia or ga ni zu je się na ukę i za ję cia re wa li da cyj no -wy -
cho waw cze, w szcze gól no ści w przed szko lach, szko łach, pla ców kach opie kuń czo -wy cho waw czych, ośrod kach re ha bi li ta cyj no -wy cho waw -
czych, w do mach po mo cy spo łecz nej i za kła dach opie ki zdro wot nej, a tak że w do mu ro dzin nym.
2. Dla osób, o któ rych mo wa w ust. 1, or ga ni zu je się rów nież re ha bi li ta cję lecz ni czą, za wo do wą i spo łecz ną. Re ha bi li ta cja i za ję cia re wa li -
da cyj no -wy cho waw cze są bez płat ne. Opie ka nie zbęd na do pro wa dze nia re ha bi li ta cji i za jęć re wa li da cyj no -wy cho waw czych wcho dzi
w za kres tych czyn no ści.
3. Mi ni ster wła ści wy do spraw oświa ty i wy cho wa nia w po ro zu mie niu z mi ni strem wła ści wym do spraw za bez pie cze nia spo łecz ne go
i mi ni strem wła ści wym do spraw zdro wia okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, wa run ki i spo sób or ga ni zo wa nia za jęć re wa li da cyj no -wy cho -
waw czych dla dzie ci i mło dzie ży z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu głę bo kim, uwzględ nia jąc po trze bę za pew nie nia ja ko ści i do stęp -
no ści tych za jęć.
4. Mi ni ster wła ści wy do spraw za bez pie cze nia spo łecz ne go w po ro zu mie niu z mi ni strem wła ści wym do spraw zdro wia okre śli, w dro dze roz po -
rzą dze nia, ce le, ro dza je, za kres pro gra mo wy, wy miar cza su, spo sób pro wa dze nia ido ku men to wa nia za jęć re ha bi li ta cji spo łecz nej or ga ni zo wa nych
w do mach po mo cy spo łecz nej dla osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi oraz spo sób na gra dza nia uczest ni ków tych za jęć, uwzględ nia jąc cha rak ter
po trzeb osób prze by wa ją cych w tych jed nost kach oraz ko niecz ność pro mo cji zdro wia psy chicz ne go i za po bie ga nia za bu rze niom psy chicz nym.
5. Na ukę, za ję cia re wa li da cyj no -wy cho waw cze i re ha bi li ta cję mo gą tak że or ga ni zo wać pod mio ty wy mie nio ne w art. 1 ust. 2.

Art. 8. Opar cie spo łecz ne
1. Jed nost ki or ga ni za cyj ne i in ne pod mio ty dzia ła ją ce na pod sta wie usta wy o po mo cy spo łecz nej, zwa ne da lej „or ga na mi do spraw po -
mo cy spo łecz nej”, w po ro zu mie niu z pod mio ta mi lecz ni czy mi udzie la ją cy mi świad cze nia zdro wot ne w za kre sie psy chia trycz nej opie ki
zdro wot nej or ga ni zu ją na ob sza rze swo je go dzia ła nia opar cie spo łecz ne dla osób, któ re z po wo du cho ro by psy chicz nej lub upo śle dze nia
umy sło we go ma ją po waż ne trud no ści w ży ciu co dzien nym, zwłasz cza w kształ to wa niu swo ich sto sun ków z oto cze niem, w za kre sie edu -
ka cji, za trud nie nia oraz w spra wach by to wych.
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2. Opar cie spo łecz ne po le ga w szcze gól no ści na:
1) pod trzy my wa niu i roz wi ja niu umie jęt no ści nie zbęd nych do sa mo dziel ne go, ak tyw ne go ży cia,
2) or ga ni zo wa niu w śro do wi sku spo łecz nym po mo cy ze stro ny ro dzi ny, in nych osób, grup, or ga ni za cji spo łecz nych i in sty tu cji,
3) udzie la niu po mo cy fi nan so wej, rze czo wej oraz in nych świad czeń na za sa dach okre ślo nych w usta wie o po mo cy spo łecz nej.

Art. 9. Śro do wi sko we do my sa mo po mo cy
1. Usłu gi opie kuń cze po win ny być do sto so wa ne do szcze gól nych po trzeb osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. Po moc miesz ka nio wa, ja ko
for ma usłu gi opie kuń czej, mo że po le gać mię dzy in ny mi na udo stęp nia niu miej sca w śro do wi sko wym do mu sa mo po mo cy.
2. Śro do wi sko we do my sa mo po mo cy sto sow nie do po trzeb są or ga ni zo wa ne, pro wa dzo ne i fi nan so wa ne przez or ga ny do spraw po mo -
cy spo łecz nej na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach usta wy o po mo cy spo łecz nej. Śro do wi sko we do my sa mo po mo cy mo gą być tak że two -
rzo ne przez pod mio ty wy mie nio ne w art. 1 ust. 2.
3. Jed nost ka or ga ni za cyj na po mo cy spo łecz nej dla osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi udzie la oso bie w niej prze by wa ją cej, ade kwat nie do
po trzeb i sta nu zdro wia tej oso by, po mo cy w ko rzy sta niu przez nią ze świad czeń zdro wot nych przy słu gu ją cych na pod sta wie prze pi sów
o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych.
4. Za da nia, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, są re ali zo wa ne ja ko za da nia zle co ne gmi nom przez ad mi ni stra cję rzą do wą w ra mach
po mo cy spo łecz nej.

Art. 10. Brak opłat za świad cze nia zdro wot ne w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej
1. Za świad cze nia zdro wot ne w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej udzie la ne oso bie, o któ rej mo wa w art. 3 pkt 1 lit. a i b , przez
świad cze nio daw cę, któ ry za warł umo wę o udzie la nie świad czeń opie ki zdro wot nej, o któ rej mo wa w art. 132 ust. 1 usta wy z dnia 27
sierp nia 2004 r. o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94,
poz. 788, Nr 132, poz. 1110 i Nr 138, poz. 1154), zwa nej da lej „usta wą o świad cze niach”, nie po bie ra się od tej oso by opłat.
2. Oso bom, o któ rych mo wa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, prze by wa ją cym w szpi ta lu psy chia trycz nym przy słu gu ją po nad to pro duk ty lecz ni cze,
wy ro by me dycz ne, wy ro by me dycz ne do dia gno sty ki in vi tro, wy po sa że nie wy ro bów me dycz nych, wy po sa że nie wy ro bów me dycz nych
do dia gno sty ki in vi tro oraz ak tyw ne wy ro by me dycz ne do im plan ta cji, w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 20 ma ja 2010 r. o wy ro -
bach me dycz nych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), i środ ki po moc ni cze, za któ re nie po bie ra się od tych osób opłat.
3. Oso bom, o któ rych mo wa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przy słu gu ją tak że pro duk ty lecz ni cze i wy ro by me dycz ne, wy ro by me dycz ne do dia -
gno sty ki in vi tro, wy po sa że nie wy ro bów me dycz nych, wy po sa że nie wy ro bów me dycz nych do dia gno sty ki in vi tro oraz ak tyw ne wy ro by
me dycz ne do im plan ta cji, w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 20 ma ja 2010 r. o wy ro bach me dycz nych, na za sa dach okre ślo nych
w art. 37 usta wy o świad cze niach.

ROZ DZIAŁ 2.  
Ba da nie, le cze nie, re ha bi li ta cja oraz opie ka i po moc

Art. 10a. Pra wo do po mo cy w ochro nie praw oso by ko rzy sta ją cej ze świad czeń udzie la nych przez szpi tal psy chia trycz ny
1. Oso ba ko rzy sta ją ca ze świad czeń zdro wot nych udzie la nych przez szpi tal psy chia trycz ny ma pra wo do po mo cy w ochro nie swo ich praw.
2. Pra wo do po mo cy w ochro nie praw oso by, o któ rej mo wa w ust. 1, przy słu gu je rów nież jej przed sta wi cie lo wi usta wo we mu, opie -
ku no wi praw ne mu lub fak tycz ne mu.
3. Świad cze nio daw ca in for mu je oso by, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, o za kre sie dzia ła nia i spo so bie kon tak tu z Rzecz ni kiem Praw Pa cjen -
ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go, o któ rym mo wa w art. 10b, Rzecz nik Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go – upraw nie nia i za da nia, ust.
1.
4. Oso by, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, ma ją pra wo w szcze gól no ści do:

1) prze ka za nia ust nych i pi sem nych skarg do ty czą cych na ru sze nia praw oso by, o któ rej mo wa w ust. 1,
2) spo tka nia z Rzecz ni kiem Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go, w wa run kach za pew nia ją cych swo bo dę wy po wie dzi, nie póź -
niej niż w ter mi nie 7 dni od dnia zgło sze nia ta kiej po trze by,
3) uzy ska nia in for ma cji o roz strzy gnię ciu zgło szo nej spra wy.

Art. 10b. Rzecz nik Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go  – upraw nie nia i za da nia
1. Ochro na praw osób, o któ rych mo wa w art. 10a, pra wo do po mo cy w ochro nie praw oso by ko rzy sta ją cej ze świad czeń udzie la nych
przez szpi tal psy chia trycz ny, ust. 1, na le ży do za dań Rzecz ni ków Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go.
2. Do za dań Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go na le ży w szcze gól no ści:

1) po moc w do cho dze niu praw w spra wach zwią za nych z przy ję ciem, le cze niem, wa run ka mi po by tu i wy pi sa niem ze szpi ta la psy -
chia trycz ne go,
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2) wy ja śnia nie lub po moc w wy ja śnia niu ust nych i pi sem nych skarg tych osób,
3) współ pra ca z ro dzi ną, przed sta wi cie lem usta wo wym, opie ku nem praw nym lub fak tycz nym tych osób,
4) ini cjo wa nie i pro wa dze nie dzia łal no ści edu ka cyj no -in for ma cyj nej w za kre sie praw osób ko rzy sta ją cych ze świad czeń zdro wot -
nych udzie la nych przez szpi tal psy chia trycz ny.

3. W za kre sie za dań, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, Rzecz nik Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go współ pra cu je z:
1) Rzecz ni kiem Praw Oby wa tel skich,
2) Rzecz ni kiem Praw Dziec ka,
3) kon sul tan tem kra jo wym i kon sul tan ta mi wo je wódz ki mi w dzie dzi nie psy chia trii.

4. Rzecz nik Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go w ce lu re ali za cji za dań, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, ma pra wo:
1) wstę pu do po miesz czeń szpi ta la psy chia trycz ne go zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot nych,
2) wy stę po wa nia z wnio skiem do per so ne lu pod mio tu lecz ni cze go w ro zu mie niu prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, w szcze gól -
no ści do le ka rza pro wa dzą ce go, or dy na to ra od dzia łu psy chia trycz ne go (le ka rza kie ru ją ce go od dzia łem) lub kie row ni ka pod mio -
tu lecz ni cze go, oraz do pod mio tu two rzą ce go w ro zu mie niu tej usta wy, o pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do usu nię cia przy czy ny
skar gi lub za ist nia łych na ru szeń,
3) wglą du w do ku men ta cję me dycz ną za zgo dą oso by, o któ rej mo wa w art. 10a ust. 1, jej przed sta wi cie la usta wo we go, opie -
ku na praw ne go lub fak tycz ne go,
4) po ro zu mie wa nia się z oso ba mi, o któ rych mo wa w art. 10a ust. 1 i 2, bez udzia łu in nych osób.

5. Kie row nik za pew nia Rzecz ni ko wi Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go wa run ki do wy ko ny wa nia je go za dań, w szcze gól no ści:
1) umoż li wia przyj mo wa nie skarg, o któ rych mo wa w art. 10a, pra wo do po mo cy w ochro nie praw oso by ko rzy sta ją cej ze świad -
czeń udzie la nych przez szpi tal psy chia trycz ny, ust. 4 pkt 1, przez Rzecz ni ka,
2) udo stęp nia po miesz cze nia prze zna czo ne do od by wa nia spo tkań z oso ba mi, o któ rych mo wa w art. 10a, pra wo do po mo cy
w ochro nie praw oso by ko rzy sta ją cej ze świad czeń udzie la nych przez szpi tal psy chia trycz ny, ust. 1 i 2.

6. Mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, szcze gó ło wy tryb i spo sób dzia ła nia Rzecz ni ka Praw Pa -
cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go, uwzględ nia jąc te ry to rial ny ob szar dzia ła nia Rzecz ni ków w od nie sie niu do róż nych form opie ki psy -
chia trycz nej.

Art. 10c. Wy ma ga nia co do oso by kan dy da ta na Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go
1. Rzecz ni kiem Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go mo że być oso ba, z za strze że niem ust. 2, któ ra:

1) po sia da wy kształ ce nie wyż sze,
2) po sia da wie dzę na te mat praw i wol no ści czło wie ka, w szcze gól no ści oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, a tak że moż li wo ści
sku tecz nej ochro ny tych praw,
3) po sia da do świad cze nie w pra cy z oso ba mi z za bu rze nia mi psy chicz ny mi,
4) jest oby wa te lem pol skim,
5) ko rzy sta z peł ni praw pu blicz nych,
6) nie by ła ka ra na za prze stęp stwo po peł nio ne z wi ny umyśl nej,
7) cie szy się nie po szla ko wa ną opi nią.

2. Rzecz nik Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go nie mo że być:
1) świad cze nio daw cą w ro zu mie niu art 5 pkt 41 usta wy o świad cze niach,
2) wła ści cie lem pod mio tu wy ko nu ją ce go dzia łal ność lecz ni czą bę dą cym świad cze nio daw cą, o któ rym mo wa w art. 5 pkt 41 lit.
a usta wy o świad cze niach, je go pra cow ni kiem lub oso bą współ pra cu ją cą ze świad cze nio daw cą,
3) wła ści cie lem lub pra cow ni kiem ap te ki, hur tow ni far ma ceu tycz nej lub wy twór cą pro duk tu lecz ni cze go lub wy ro bu me dycz ne -
go, wy ro bu me dycz ne go do dia gno sty ki in vi tro, wy po sa że nia wy ro bu me dycz ne go, wy po sa że nia wy ro bu me dycz ne go do dia -
gno sty ki in vi tro oraz ak tyw ne go wy ro bu me dycz ne go do im plan ta cji, w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 20 ma ja 2010 r.
o wy ro bach me dycz nych,
4) wła ści cie lem ak cji al bo udzia łów w spół ce pro wa dzą cej ap te kę lub hur tow nię far ma ceu tycz ną al bo wy twa rza ją cej pro duk ty lecz -
ni cze lub wy ro by me dycz ne,
5) człon kiem Ra dy Na ro do we go Fun du szu Zdro wia al bo ra dy od dzia łu wo je wódz kie go Na ro do we go Fun du szu Zdro wia,
6) pra cow ni kiem Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.

Art. 10d. Biu ro Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta
Rzecz ni cy Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz ne go są pra cow ni ka mi Biu ra Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta, o któ rym mo wa w usta wie z dnia
6 li sto pa da 2008 r. o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417), i wy ko nu ją swo je za da nia przy
po mo cy te go Biu ra.
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Art. 11. Świa dec two o sta nie zdro wia oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi
1. Orze cze nie o sta nie zdro wia oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, opi nię lub skie ro wa nie do in ne go le ka rza lub
psy cho lo ga al bo pod mio tu lecz ni cze go le karz mo że wy dać wy łącz nie na pod sta wie uprzed nie go oso bi ste go zba -
da nia tej oso by. Skie ro wa nie do szpi ta la psy chia trycz ne go wy da wa ne jest w dniu ba da nia, a je go waż ność wy ga -
sa po upły wie 14 dni.
2. Wska za ny w ust. 1 okres waż no ści skie ro wa nia ule ga prze dłu że niu o czas ocze ki wa nia na przy ję cie do szpi ta la psy chia -
trycz ne go pod wa run kiem wpi sa nia na li stę ocze ku ją cych na udzie le nie świad cze nia, o któ rej mo wa w art. 20 usta wy
o świad cze niach, w ter mi nie 14 dni od dnia wy sta wie nia skie ro wa nia.

Art. 12. Wy bór ro dzaju i me tod po stę po wa nia lecz ni cze go
Przy wy bo rze ro dza ju i me tod po stę po wa nia lecz ni cze go bie rze się pod uwa gę nie tyl ko ce le zdro wot ne, ale tak że in te -
re sy oraz in ne do bra oso bi ste oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi i dą ży do osią gnię cia po pra wy sta nu zdro wia w spo -
sób naj mniej dla tej oso by uciąż li wy.
Art. 13. Pra wo do po ro zu mie wa nia się bez ogra ni czeń z ro dzi ną  i in ny mi oso ba mi
Oso ba z za bu rze nia mi psy chicz ny mi prze by wa ją ca w szpi ta lu psy chia trycz nym lub w do mu po mo cy spo łecz nej
ma pra wo do po ro zu mie wa nia się bez ogra ni czeń z ro dzi ną i in ny mi oso ba mi; ko re spon den cja ta kiej oso by nie
pod le ga kon tro li.

Art. 14. Okre so we prze by wa nie po za szpi ta lem bez wy pi sy wa nia z za kła du
Oso ba z za bu rze nia mi psy chicz ny mi le czo na w szpi ta lu psy chia trycz nym mo że uzy skać zgo dę or dy na to ra (le ka rza kie ru -
ją ce go od dzia łem) na okre so we prze by wa nie po za szpi ta lem bez wy pi sy wa nia jej z za kła du, je że li nie za gra ża to jej ży -
ciu al bo ży ciu lub zdro wiu in nych osób.

Art. 15. Za ję cia re ha bi li ta cyj ne
1. Za ję cia re ha bi li ta cyj ne pro wa dzo ne w szpi ta lach psy chia trycz nych i w do mach po mo cy spo łecz nej nie mo gą być pod -
po rząd ko wa ne ce lom go spo dar czym.
2. Mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, ce le, ro dza je, za kres pro gra mo wy, wy miar cza -
su, spo sób pro wa dze nia i do ku men to wa nia za jęć re ha bi li ta cyj nych or ga ni zo wa nych w szpi ta lach psy chia trycz nych oraz
spo sób na gra dza nia uczest ni ków tych za jęć, uwzględ nia jąc cha rak ter po trzeb osób prze by wa ją cych w szpi ta lach psy -
chia trycz nych, w tym po trze bę pod no sze nia po zio mu ich sa mo dziel no ści.

Art. 16. Ubez wła sno wol nie nie oso by
W ra zie stwier dze nia, że do bro oso by cho rej psy chicz nie lub upo śle dzo nej umy sło wo wy ma ga jej ubez wła sno wol nie nia,
kie row nik pod mio tu lecz ni cze go udzie la ją ce go świad cze nia zdro wot ne go w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej
za wia da mia o tym pro ku ra to ra.

Art. 17. Za wia do mie nie o niewy ko ny wa niu na le ży cie obo wiąz ków przez przed sta wi cie la usta wo we go
W ra zie stwier dze nia, że przed sta wi ciel usta wo wy oso by cho rej psy chicz nie lub upo śle dzo nej umy sło wo nie wy ko nu je
na le ży cie swo ich obo wiąz ków wo bec tej oso by, kie row nik pod mio tu lecz ni cze go udzie la ją ce go świad cze nia zdro wot ne -
go w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej za wia da mia o tym sąd opie kuń czy miej sca za miesz ka nia tej oso by.

Art. 18. Prze słan ki sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi
1. Przy mus bez po śred ni wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, przy wy ko ny wa niu czyn no ści prze wi dzia nych w ni -
niej szej usta wie, moż na sto so wać tyl ko wte dy, gdy prze pis ni niej szej usta wy do te go upo waż nia al bo oso by te:

1) do pusz cza ją się za ma chu prze ciw ko:
a) ży ciu lub zdro wiu wła sne mu lub in nej oso by lub
b) bez pie czeń stwu po wszech ne mu, lub

2) w spo sób gwał tow ny nisz czą lub uszka dza ją przed mio ty znaj du ją ce się w ich oto cze niu, lub
3) po waż nie za kłó ca ją lub unie moż li wia ją funk cjo no wa nie pod mio tu lecz ni cze go udzie la ją ce go świad cze nia zdro -
wot ne go w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej lub jed nost ki or ga ni za cyj nej po mo cy spo łecz nej.

2. O za sto so wa niu przy mu su bez po śred nie go de cy du je le karz, któ ry okre śla ro dzaj za sto so wa ne go środ ka przy mu su oraz
oso bi ście nad zo ru je je go wy ko na nie. W szpi ta lach psy chia trycz nych, jed nost kach or ga ni za cyj nych po mo cy spo łecz nej
oraz w trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści, o któ rych mo wa w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3, je że li nie jest moż li we uzy -
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ska nie na tych mia sto wej de cy zji le ka rza, o za sto so wa niu przy mu su bez po śred nie go de cy du je i nad zo ru je oso bi ście je go
wy ko na nie pie lę gniar ka, któ ra jest obo wią za na nie zwłocz nie za wia do mić o tym le ka rza. Każ dy przy pa dek za sto so wa nia
przy mu su bez po śred nie go i uprze dze nia o moż li wo ści je go za sto so wa nia od no to wu je się w do ku men ta cji me dycz nej.
3. W jed no st ce or ga ni za cyj nej po mo cy spo łecz nej, któ ra nie za trud nia le ka rza, in for ma cję, o któ rej mo wa w ust. 2, pie -
lę gniar ka prze ka zu je kie row ni ko wi jed nost ki, któ ry nie zwłocz nie in for mu je o tym upo waż nio ne go przez mar szał ka wo -
je wódz twa le ka rza spe cja li stę w dzie dzi nie psy chia trii.
4. W szpi ta lu psy chia trycz nym le karz, o któ rym mo wa w ust. 2, nie zwłocz nie za twier dza za sto so wa nie przy mu su bez po -
śred nie go zle co ne go przez pie lę gniar kę lub na ka zu je za prze sta nie je go sto so wa nia.
5. Je że li nie jest moż li we uzy ska nie na tych mia sto wej de cy zji oso by, o któ rej mo wa w ust. 2, o za sto so wa niu przy mu su
bez po śred nie go w trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści, o któ rych mo wa w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3, lub wo bec oso -
by, o któ rej mo wa w ust. 1, któ rej po mo cy udzie la ze spół ra tow nic twa me dycz ne go, de cy du je i nad zo ru je oso bi ście kie -
ru ją cy ak cją pro wa dze nia me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych, któ ry jest obo wią za ny nie zwłocz nie za wia do mić o tym
dys po zy to ra me dycz ne go. Każ dy przy pa dek za sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go i uprze dze nia o moż li wo ści je go
za sto so wa nia od no to wu je się w do ku men ta cji me dycz nej.
6. Za sto so wa nie przy mu su bez po śred nie go wo bec oso by, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 1 i 2, po le ga na przy trzy ma niu,
przy mu so wym po da niu le ków, unie ru cho mie niu lub izo la cji, a wo bec oso by, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 3 – na przy trzy -
ma niu lub przy mu so wym po da niu le ku.
7. W sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 5, za sto so wa nie przy mu su bez po śred nie go po le ga na przy trzy ma niu lub unie ru cho -
mie niu. Przy mus bez po śred ni sto su je się nie dłu żej niż przez czas nie zbęd ny do uzy ska nia po mo cy le kar skiej, a w przy -
pad ku gdy jej uzy ska nie jest utrud nio ne, na czas nie zbęd ny do prze wie zie nia oso by do pod mio tu lecz ni cze go udzie la ją ce go
świad cze nia zdro wot ne w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej lub szpi ta la wska za ne go przez dys po zy to ra me dycz -
ne go. Prze wie zie nie oso by z za sto so wa niem przy mu su bez po śred nie go na stę pu je w obec no ści ze spo łu ra tow nic twa me -
dycz ne go.
8. Przed za sto so wa niem przy mu su bez po śred nie go uprze dza się o tym oso bę, wo bec któ rej śro dek ten ma być pod ję ty.
Przy wy bo rze środ ka przy mu su na le ży wy bie rać śro dek moż li wie dla tej oso by naj mniej uciąż li wy, a przy sto so wa niu
przy mu su na le ży za cho wać szcze gól ną ostroż ność i dba łość o do bro tej oso by.
9. W przy pad kach okre ślo nych w ust. 1 jed nost ki sys te mu Pań stwo we Ra tow nic two Me dycz ne, Po li cja oraz Pań stwo wa
Straż Po żar na są obo wią za ne do udzie la nia le ka rzo wi, pie lę gniar ce lub kie ru ją ce mu ak cją pro wa dze nia me dycz nych czyn -
no ści ra tun ko wych po mo cy na ich żą da nie.
10. Za sad ność za sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go:

1) przez le ka rza pod mio tu lecz ni cze go, w tym le ka rza, któ ry za twier dził sto so wa nie środ ka przy mu su bez po śred nie -
go zle co ne go przez in ną oso bę – oce nia, w ter mi nie 3 dni, kie row nik te go pod mio tu, je że li jest le ka rzem, lub le karz
przez nie go upo waż nio ny,
2) przez in ne go le ka rza, pie lę gniar kę jed nost ki or ga ni za cyj nej po mo cy spo łecz nej lub kie ru ją ce go ak cją pro wa dze nia
me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych – oce nia, w ter mi nie 3 dni, upo waż nio ny przez mar szał ka wo je wódz twa le karz
spe cja li sta w dzie dzi nie psy chia trii.

11. Mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia w po ro zu mie niu z Mi ni strem Spra wie dli wo ści oraz mi ni strem wła ści wym do
spraw za bez pie cze nia spo łecz ne go okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, spo sób:

1) sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go,
2) do ku men to wa nia za sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go,
3) do ko ny wa nia oce ny za sad no ści za sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go – uwzględ nia jąc po trze bę ochro ny praw
i god no ści oso by, wo bec któ rej jest sto so wa ny przy mus bez po śred ni.

Art. 19. Ba da nie sta nu psy chicz ne go na żą da nie są du, pro ku ra to ra  lub upraw nio ne go or ga nu
Prze wi dzia ne w in nych usta wach ba da nie sta nu psy chicz ne go oso by, prze pro wa dza ne na żą da nie są du, pro ku ra to ra lub
in ne go upraw nio ne go or ga nu, po win no się od by wać w pod mio tach lecz ni czych udzie la ją cych świad czeń zdro wot nych
w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej. W ra zie po trze by ba da nie to mo że być prze pro wa dzo ne w ro dzin nych
ośrod kach dia gno stycz no -kon sul ta cyj nych, a wy jąt ko wo tak że w miej scu za miesz ka nia oso by ba da nej.

Art. 20. Sto so wa nie wy mo gu zgo dy
Prze pi sy usta wy prze wi du ją ce wy móg wy ra że nia zgo dy przez przed sta wi cie la usta wo we go oso by ma ło let niej lub oso -
by ubez wła sno wol nio nej cał ko wi cie sto su je się rów nież do oso by ubez wła sno wol nio nej czę ścio wo, je że li wy ni ka to z po -
sta no wie nia są du opie kuń cze go o usta no wie niu ku ra to ra.
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ROZ DZIAŁ 3. 
Po stę po wa nie lecz ni cze

Przy ję cie do szpi ta la psy chia trycz ne go

Art. 21. Ko niecz ność prze pro wa dze nia ba da nia psy chia trycz ne go bez jej zgo dy
1. Oso ba, któ rej za cho wa nie wska zu je na to, że z po wo du za bu rzeń psy chicz nych mo że za gra żać bez po śred nio wła sne mu ży ciu al bo
ży ciu lub zdro wiu in nych osób, bądź nie jest zdol na do za spo ka ja nia pod sta wo wych po trzeb ży cio wych, mo że być pod da na ba da niu
psy chia trycz ne mu rów nież bez jej zgo dy, a oso ba ma ło let nia lub ubez wła sno wol nio na cał ko wi cie – tak że bez zgo dy jej przed sta wi -
cie la usta wo we go. W tym przy pad ku art. 18, prze słan ki sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz -
ny mi, ma za sto so wa nie.
2. Ko niecz ność prze pro wa dze nia ba da nia, o któ rym mo wa w ust. 1, stwier dza le karz psy chia tra, a w ra zie nie moż no ści uzy ska nia po -
mo cy le ka rza psy chia try – in ny le karz. Przed przy stą pie niem do ba da nia uprze dza się oso bę ba da ną lub jej przed sta wi cie la usta wo -
we go o przy czy nach prze pro wa dze nia ba da nia bez jej zgo dy.
3. W ra zie po trze by le karz prze pro wa dza ją cy ba da nie za rzą dza bez zwłocz nie prze wie zie nie ba da ne go do szpi ta la. Prze wie zie nie ta kiej
oso by z za sto so wa niem przy mu su bez po śred nie go na stę pu je w obec no ści le ka rza, pie lę gniar ki lub ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne go.
4. Le karz, któ ry prze pro wa dził ba da nie psy chia trycz ne okre ślo ne w ust. 1, od no to wu je tę czyn ność w do ku men ta cji me dycz nej,
wska zu jąc na oko licz no ści uza sad nia ją ce pod ję cie po stę po wa nia przy mu so we go. Przy oce nie za sad no ści pod da nia oso by ba da -
niu bez jej zgo dy sto su je się od po wied nio art. 18, prze słan ki sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go wo bec osób z za bu rze nia mi
psy chicz ny mi, ust. 10.

Art. 22. Przy ję cie oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi do szpi ta la  psy chia trycz ne go
1. Przy ję cie oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi do szpi ta la psy chia trycz ne go na stę pu je za jej pi sem ną zgo dą na pod sta wie waż -
ne go skie ro wa nia do szpi ta la, je że li le karz wy zna czo ny do tej czyn no ści, po oso bi stym zba da niu tej oso by, stwier dzi wska za nia
do przy ję cia.
1a. W na głych przy pad kach, w szcze gól no ści w przy pad ku bra ku moż li wo ści uzy ska nia po mo cy le kar skiej przed zgło sze niem się do
szpi ta la, oso ba z za bu rze nia mi psy chicz ny mi mo że być przy ję ta do szpi ta la psy chia trycz ne go, za jej pi sem ną zgo dą, bez skie ro wa nia,
o któ rym mo wa w ust. 1.
2. Przy ję cie do szpi ta la psy chia trycz ne go oso by cho rej psy chicz nie lub oso by upo śle dzo nej umy sło wo nie zdol nej do wy ra że nia zgo -
dy lub sto sun ku do przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz ne go i le cze nia na stę pu je po uzy ska niu zgo dy są du opie kuń cze go wła ści we go ze
wzglę du na miej sce za miesz ka nia tej oso by.
2a. W przy pad kach na głych oso ba, o któ rej mo wa w ust. 2, mo że być przy ję ta do szpi ta la psy chia trycz ne go bez wcze śniej sze go uzy -
ska nia zgo dy są du opie kuń cze go. W ta kim przy pad ku le karz przyj mu ją cy tę oso bę ma obo wią zek, o ile to moż li we, za się gnię cia pi -
sem nej opi nii in ne go le ka rza, w mia rę moż li wo ści psy chia try, al bo pi sem nej opi nii psy cho lo ga.
2b. W przy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 2a, kie row nik szpi ta la psy chia trycz ne go za wia da mia nie zwłocz nie sąd opie kuń czy wła -
ści wy ze wzglę du na sie dzi bę szpi ta la, w ce lu uzy ska nia zgo dy są du na po byt tej oso by w szpi ta lu. W za wia do mie niu kie row nik szpi -
ta la psy chia trycz ne go wska zu je oko licz no ści uza sad nia ją ce przy ję cie.
2c. Je że li oso ba, o któ rej mo wa w ust. 2, sprze ci wia się przy ję ciu do szpi ta la psy chia trycz ne go, a jej do tych cza so we za cho wa nie wska -
zu je na to, że za gra ża bez po śred nio wła sne mu ży ciu al bo ży ciu lub zdro wiu in nych osób, sto su je się od po wied nio prze pi sy art. 23, przy -
ję cie oso by cho ry psy chicz nej do szpi ta la bez jej zgo dy, ust. 3-5 oraz art. 25, wsz czę cie po stę po wa nia do ty czą ce go przy ję cia do szpi ta la
psy chia trycz ne go, i art. 27, po sta no wie nie są du w przed mio cie przyj ęcia oso by.
3. Przy ję cie do szpi ta la psy chia trycz ne go oso by ma ło let niej lub ubez wła sno wol nio nej cał ko wi cie na stę pu je za pi sem ną zgo dą jej
przed sta wi cie la usta wo we go.
4. Je że li przy ję cie do szpi ta la do ty czy oso by ma ło let niej po wy żej 16 ro ku ży cia lub oso by peł no let niej cał ko wi cie ubez wła sno wol nio -
nej, zdol nej do wy ra że nia zgo dy, jest wy ma ga ne rów nież uzy ska nie zgo dy tej oso by na przy ję cie. W przy pad ku sprzecz nych oświad -
czeń w spra wie przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz ne go tej oso by i jej przed sta wi cie la usta wo we go, zgo dę na przy ję cie do szpi ta la
wy ra ża sąd opie kuń czy wła ści wy ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia tej oso by.
5. Przed sta wi ciel usta wo wy oso by, któ ra nie po zo sta je pod wła dzą ro dzi ciel ską, wy ra ża zgo dę, o któ rej mo wa w ust. 3, za zgo dą są -
du opie kuń cze go wła ści we go ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia tej oso by; w wy pad kach na głych nie jest ko niecz ne uzy ska nie
zgo dy są du opie kuń cze go przed przyj ściem do szpi ta la psy chia trycz ne go.
6. O każ do ra zo wym przy ję ciu oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, w wa run kach prze wi dzia nych w ust. 5, kie row nik szpi ta la psy chia -
trycz ne go za wia da mia bez zwłocz nie sąd opie kuń czy miej sca sie dzi by szpi ta la. W za wia do mie niu kie row nik szpi ta la psy chia trycz ne -
go wska zu je oko licz no ści uza sad nia ją ce przy ję cie.
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Art. 23. Przy ję cie oso by cho rej psy chicznie do szpi ta la bez jej zgo dy
1. Oso ba cho ra psy chicz nie mo że być przy ję ta do szpi ta la psy chia trycz ne go bez zgo dy wy ma ga nej w art. 22 tyl ko wte dy, gdy jej do tych -
cza so we za cho wa nie wska zu je na to, że z po wo du tej cho ro by za gra ża bez po śred nio wła sne mu ży ciu al bo ży ciu lub zdro wiu in nych osób.
2. O przy ję ciu do szpi ta la oso by, o któ rej mo wa w ust. 1, po sta na wia le karz wy zna czo ny do tej czyn no ści po oso bi stym jej zba da niu
i za się gnię ciu w mia rę moż li wo ści opi nii dru gie go le ka rza psy chia try al bo psy cho lo ga.
3. Le karz, o któ rym mo wa w ust. 2, jest obo wią za ny wy ja śnić cho re mu przy czy ny przy ję cia do szpi ta la bez zgo dy i po in for mo wać go
o je go pra wach.
4. Przy ję cie do szpi ta la, o któ rym mo wa w ust. 1, wy ma ga za twier dze nia przez or dy na to ra (le ka rza kie ru ją ce go od dzia łem) w cią gu
48 go dzin od chwi li przy ję cia. Kie row nik szpi ta la za wia da mia o po wyż szym sąd opie kuń czy miej sca sie dzi by szpi ta la w cią gu 72 go -
dzin od chwi li przy ję cia.
5. Czyn no ści, o któ rych mo wa w ust. 2, 3 i 4, od no to wu je się w do ku men ta cji me dycz nej.

Art. 24. Przy jęcie do szpi ta la w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo ści
1. Oso ba, któ rej do tych cza so we za cho wa nie wska zu je na to, że z po wo du za bu rzeń psy chicz nych za gra ża bez po śred nio swo je mu ży -
ciu al bo ży ciu lub zdro wiu in nych osób, a za cho dzą wąt pli wo ści, czy jest ona cho ra psy chicz nie, mo że być przy ję ta bez zgo dy wy ma -
ga nej w art. 22, przy ję cie oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi do szpi ta la psy chia trycz ne go, do szpi ta la w ce lu wy ja śnie nia tych
wąt pli wo ści.
2. Po byt w szpi ta lu, o któ rym mo wa w ust. 1, nie mo że trwać dłu żej niż 10 dni.
3. Do przy ję cia do szpi ta la, o któ rym mo wa w ust. 1, sto su je się za sa dy i tryb po stę po wa nia okre ślo ny w art. 23, przy ję cie oso by cho -
ry psy chicz nej do szpi ta la bez jej zgo dy.

Art. 25. Wsz czę cie po stę po wa nia do ty czą ce go przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz ne go
1. Na pod sta wie otrzy ma ne go za wia do mie nia sąd opie kuń czy wsz czy na po stę po wa nie do ty czą ce przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz -
ne go oso by wy mie nio nej w art. 22-24.
2. Sąd opie kuń czy mo że roz po znać spra wę rów nież na wnio sek tej oso by lub jej przed sta wi cie la usta wo we go, jej mał żon ka, krew -
nych w li nii pro stej, ro dzeń stwa bądź oso by spra wu ją cej nad nią fak tycz ną opie kę al bo z urzę du.

Art. 26. Sku tek wy ra że nia zgo dy na przy ję cie do szpi ta la psy chia trycz ne go
1. W przy pad ku gdy oso ba przy ję ta do szpi ta la psy chia trycz ne go bez jej zgo dy wy ra zi ła po tem zgo dę na po byt w tym szpi ta lu, sąd
opie kuń czy umo rzy po stę po wa nie wsz czę te na sku tek za wia do mie nia lub wnio sku, o któ rym mo wa w art. 25, wsz czę cie po stę po -
wa nia do ty czą ce go przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz ne go, je że li uzna, że oso ba ta wy ra zi ła zgo dę.
2. Przed umo rze niem po stę po wa nia sąd jest obo wią za ny wy słu chać oso bę wy mie nio ną w ust. 1.

Art. 27. Po sta no wie nie są du w przed mio cie przyj ęcia oso by
O tre ści po sta no wie nia w przed mio cie przy ję cia oso by, o któ rej mo wa w art. 23, przy ję cie oso by cho rej psy chicznie do szpi ta la bez jej
zgo dy, i art. 24, przy ję cie do szpi ta la w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo ści, sąd opie kuń czy za wia da mia nie zwłocz nie szpi tal, w któ rym ta
oso ba prze by wa. W ra zie wy da nia po sta no wie nia o bra ku pod staw do przy ję cia, szpi tal psy chia trycz ny jest obo wią za ny wy pi sać tę
oso bę nie zwłocz nie po do rę cze niu mu po sta no wie nia są du.

Art. 28. Sku tek cof nię cia zgo dy na le cze nie w szpi ta lu
Je że li za cho wa nie oso by przy ję tej do szpi ta la psy chia trycz ne go za zgo dą wy ma ga ną w art. 22, przy ję cie oso by z za bu rze nia mi psy -
chicz ny mi do szpi ta la psy chia trycz ne go, wska zu je na to, że za cho dzą oko licz no ści okre ślo ne w art. 23, przy ję cie oso by cho rej psy chicz -
nieej do szpi ta la bez jej zgo dy, ust. 1, a zgo da ta zo sta ła cof nię ta, sto su je się od po wied nio prze pi sy art. 23, przy ję cie oso by cho rej
psy chicz nie do szpi ta la bez jej zgo dy, ust. 2-5 oraz art. 25-27.

Art. 29. Przy ję cie do szpi ta la oso by bez jej zgo dy – prze słan ki
1. Do szpi ta la psy chia trycz ne go mo że być rów nież przy ję ta, bez zgo dy wy ma ga nej w art. 22, przy ję cie oso by z za bu rze nia mi psy chicz -
ny mi do szpi ta la psy chia trycz ne go, oso ba cho ra psy chicz nie:

1) któ rej do tych cza so we za cho wa nie wska zu je na to, że nie przy ję cie do szpi ta la spo wo du je znacz ne po gor sze nie sta nu jej zdro -
wia psy chicz ne go,
bądź
2) któ ra jest nie zdol na do sa mo dziel ne go za spo ka ja nia pod sta wo wych po trzeb ży cio wych, a uza sad nio ne jest prze wi dy wa nie, że
le cze nie w szpi ta lu psy chia trycz nym przy nie sie po pra wę jej sta nu zdro wia.
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2. O po trze bie przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz ne go oso by, o któ rej mo wa w ust. 1, bez jej zgo dy, orze ka sąd opie kuń czy miej -
sca za miesz ka nia tej oso by – na wnio sek jej mał żon ka, krew nych w li nii pro stej, ro dzeń stwa, jej przed sta wi cie la usta wo we -
go lub oso by spra wu ją cej nad nią fak tycz ną opie kę.
3. W sto sun ku do oso by ob ję tej opar ciem spo łecz nym, o któ rym mo wa w art. 8, wnio sek mo że zgło sić rów nież or gan do
spraw po mo cy spo łecz nej.

Art. 30. Świa dec two le ka rza psy chia try
1. Do wnio sku, o któ rym mo wa w art. 29, przy ję cie do szpi ta la oso by bez jej zgo dy – prze słan ki, ust. 2 i 3, do łą cza się orze -
cze nie le ka rza psy chia try szcze gó ło wo uza sad nia ją ce po trze bę le cze nia w szpi ta lu psy chia trycz nym. Orze cze nie le karz psy -
chia tra wy da je na uza sad nio ne żą da nie oso by lub or ga nu upraw nio ne go do zgło sze nia wnio sku o wsz czę cie po stę po wa nia.
2. W przy pad ku nie za łą cze nia do wnio sku orze cze nia le kar skie go lub gdy zo sta ło ono wy da ne w okre sie dłuż szym niż 14 dni
przed dniem zło że nia wnio sku, sąd zwra ca wnio sek. Prze pi sy art. 130, skut ki nie uzu peł nie nia bra ków for mal nych, Ko dek su
po stę po wa nia cy wil ne go nie ma ją w tym przy pad ku za sto so wa nia.
3. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 2, je że li treść wnio sku lub za łą czo ne do wnio sku do ku men ty upraw do po dab nia ją za -
sad ność przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz ne go, a zło że nie orze cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, nie jest moż li we, sąd za rzą -
dza pod da nie oso by, któ rej do ty czy wnio sek, od po wied nie mu ba da niu.
4. Je że li oso ba, o któ rej mo wa w art. 29, przy ję cie do szpi ta la oso by bez jej zgo dy – prze słan ki, ust. 1, od ma wia pod da nia
się ba da niu, mo że być ono prze pro wa dzo ne bez jej zgo dy. Prze pis art. 21, ko niecz ność prze pro wa dze nia ba da nia psy chia -
trycz ne go bez jej zgo dy, sto su je się od po wied nio.

Art. 30a. Do pro wa dze nie na ba da nie w pu blicz nym za kła dzie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej
uchy lo ny

Art. 31. Przy mu so we le cze nie szpi tal ne w ra zie za gro że nia ży cia lub zdro wia oso by cho rej psy chicz nie
W ra zie stwier dze nia, że oso ba, wo bec któ rej wsz czę to po stę po wa nie okre ślo ne w art. 29, przy ję cie do szpi ta la oso by bez jej
zgo dy – prze słan ki, i art. 30, świa dec two le ka rza psy chia try, wsku tek cho ro by psy chicz nej za gra ża bez po śred nio wła sne mu
ży ciu al bo ży ciu lub zdro wiu in nych osób, sto su je się art. 23, przy ję cie oso by cho rej psy chicz nie do szpi ta la bez jej zgo dy.

Art. 32. Sto so wa nie prze pi sów o obo wiąz ku udzie le nia po mo cy le ka rzo wi na je go żą da nie
Przy wy ko ny wa niu czyn no ści, o któ rych mo wa w art. 23, przy ję cie oso by cho rej psy chicznie do szpi ta la bez jej zgo dy, art. 24,
przy ję cie do szpi ta la w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo ści, i art. 28, sku tek cof nię cia zgo dy na le cze nie w szpi ta lu, oraz po sta no -
wień i za rzą dzeń są du opie kuń cze go prze wi dzia nych w ni niej szym roz dzia le sto su je się od po wied nio prze pis art. 18, prze -
słan ki sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, ust. 9.
Po stę po wa nie lecz ni cze w sto sun ku do oso by le czo nej bez jej zgo dy

Art. 33. Czyn no ści lecz ni cze wo bec oso by przy ję tej bez jej zgo dy
1. Wo bec oso by przy ję tej do szpi ta la psy chia trycz ne go bez jej zgo dy moż na sto so wać nie zbęd ne czyn no ści lecz ni cze, ma ją -
ce na ce lu usu nię cie prze wi dzia nych w usta wie przy czyn przy ję cia bez zgo dy.
2. Le karz wy zna czo ny do tych czyn no ści za po zna je oso bę, o któ rej mo wa w ust. 1, z pla no wa nym po stę po wa niem lecz ni -
czym.
3. Mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia, po za się gnię ciu opi nii Na czel nej Ra dy Le kar skiej, okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia,
wy kaz świad czeń zdro wot nych stwa rza ją cych pod wyż szo ne ry zy ko dla pa cjen ta, któ rych udzie le nie wy ma ga zgo dy oso by
okre ślo nej w ust. 1 lub jej przed sta wi cie la usta wo we go, uwzględ nia jąc ko niecz ność ochro ny praw i god no ści oso by, któ rej
świad cze nia te są udzie la ne, oraz po trze bę za pew nie nia spraw ne go prze bie gu po stę po wa nia lecz ni cze go.
4. Prze pi sy ust. 1 i 2 nie ma ją za sto so wa nia do osób umiesz czo nych w szpi ta lu psy chia trycz nym w try bie art. 24, przy ję cie
do szpi ta la w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo ści.

Art. 34. Sto so wa nie przy mu su bez po śred nie go dla do ko na nia nie zbęd nych czyn no ści lecz ni czych
Wo bec oso by przy ję tej do szpi ta la psy chia trycz ne go bez jej zgo dy przy mus bez po śred ni moż na sto so wać, po za oko licz no ścia -
mi okre ślo ny mi w art. 18, prze słan ki sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, tak -
że wte dy, gdy jest to ko niecz ne do do ko na nia nie zbęd nych czyn no ści lecz ni czych, o któ rych mo wa w art. 33, czyn no ści
lecz ni cze wo bec oso by przy ję tej bez jej zgo dy. Przy mus bez po śred ni moż na tak że sto so wać w ce lu za po bie że nia sa mo wol -
ne mu opusz cze niu przez tę oso bę szpi ta la psy chia trycz ne go.
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Wy pi sa nie ze szpi ta la psy chia trycz ne go oso by prze by wa ją cej tam bez jej zgo dy

Art. 35. Wy pi sa nie ze szpi ta la oso by prze by wa ją cej w nim bez jej zgo dy
1. O wy pi sa niu ze szpi ta la psy chia trycz ne go oso by prze by wa ją cej w tym szpi ta lu bez jej zgo dy po sta na wia or dy na tor (le karz kie ru ją cy od -
dzia łem), je że li uzna, że usta ły prze wi dzia ne w ni niej szej usta wie przy czy ny przy ję cia i po by tu tej oso by w szpi ta lu psy chia trycz nym bez
jej zgo dy.
2. Oso ba ta mo że za swo ją póź niej wy ra żo ną zgo dą po zo stać w szpi ta lu psy chia trycz nym, je że li w oce nie le ka rza jej dal szy po byt w tym
szpi ta lu jest ce lo wy.
3. O wy pi sa niu ze szpi ta la w try bie ust. 1 i oko licz no ściach, o któ rych mo wa w ust. 2, kie row nik szpi ta la psy chia trycz ne go za wia da mia sąd
opie kuń czy.

Art. 36. Wnio sek o na ka za nie wy pi sa nia ze szpi ta la
1. Oso ba prze by wa ją ca w szpi ta lu psy chia trycz nym mo że zło żyć w szpi ta lu, w do wol nej for mie, wnio sek o na ka za nie wy pi sa nia jej ze
szpi ta la, co od no to wu je się w do ku men ta cji me dycz nej.
2. Oso ba prze by wa ją ca bez swo jej zgo dy w szpi ta lu psy chia trycz nym, jej przed sta wi ciel usta wo wy, mał żo nek, ro dzeń stwo, krew ni w li -
nii pro stej oraz oso ba spra wu ją ca fak tycz ną nad nią opie kę mo gą żą dać wy pi sa nia tej oso by ze szpi ta la psy chia trycz ne go nie wcze śniej niż
po upły wie 30 dni od upra wo moc nie nia się po sta no wie nia są du opie kuń cze go w przed mio cie przy ję cia do szpi ta la lub dal sze go le cze nia
tej oso by bez jej zgo dy w tym szpi ta lu. Żą da nie ta kie mo że być zgło szo ne w do wol nej for mie; od no to wu je się je w do ku men ta cji me dycz -
nej.
3. W ra zie od mo wy wy pi sa nia, oso ba prze by wa ją ca w szpi ta lu oraz od po wied nio in ne oso by wy mie nio ne w ust. 2 mo gą wy stą pić do są -
du opie kuń cze go, w któ re go okrę gu znaj du je się ten szpi tal, o na ka za nie wy pi sa nia. Wnio sek skła da się w ter mi nie 7 dni od po wia do mie -
nia tej oso by o od mo wie wy pi sa nia oraz o ter mi nie i spo so bie zło że nia wnio sku.

Art. 37. Wy łą cze nie sto so wa nia prze pi sów do osób kie ro wa nych do szpi ta la przez or gan pań stwo wy
Prze pi sy ni niej sze go roz dzia łu oraz art. 14, okre so we prze by wa nie po za szpi ta lem bez wy pi sy wa nia z za kła du, nie ma ją za sto so wa nia do
osób kie ro wa nych do szpi ta la psy chia trycz ne go przez wła ści wy or gan pań stwo wy na pod sta wie in nych ustaw.

ROZ DZIAŁ 4. 
Przy ję cie do do mu po mo cy spo łecz nej

Art. 38. Prze słan ki przy ję cia do do mu po mo cy spo łecz nej
Oso ba, któ ra wsku tek cho ro by psy chicz nej lub upo śle dze nia umy sło we go nie jest zdol na do za spo ka ja nia pod sta wo wych po trzeb ży cio -
wych i nie ma moż li wo ści ko rzy sta nia z opie ki in nych osób oraz po trze bu je sta łej opie ki i pie lę gna cji, lecz nie wy ma ga le cze nia szpi tal ne -
go, mo że być za jej zgo dą lub zgo dą jej przed sta wi cie la usta wo we go przy ję ta do do mu po mo cy spo łecz nej.

Art. 39. Wy stą pie nie or ga nu do spraw po mo cy spo łecz nej z wnio skiem o przy ję cie do do mu po mo cy
1. Je że li oso ba, o któ rej mo wa w art. 38, prze słan ki przy ję cia do do mu po mo cy spo łecz nej, lub jej przed sta wi ciel usta wo wy nie wy ra ża ją
zgo dy na przy ję cie jej do do mu po mo cy spo łecz nej, a brak opie ki za gra ża ży ciu tej oso by, or gan do spraw po mo cy spo łecz nej mo że wy -
stą pić do są du opie kuń cze go miej sca za miesz ka nia tej oso by z wnio skiem o przy ję cie do do mu po mo cy spo łecz nej bez jej zgo dy.
2. Z wnio skiem, o któ rym mo wa w ust. 1, mo że wy stą pić rów nież kie row nik szpi ta la psy chia trycz ne go, je że li prze by wa ją ca w nim oso ba
jest nie zdol na do sa mo dziel ne go za spo ka ja nia pod sta wo wych po trzeb ży cio wych, a po trze bu je sta łej opie ki i pie lę gna cji, na to miast nie wy -
ma ga dal sze go le cze nia w tym szpi ta lu.
3. Je że li oso ba wy ma ga ją ca skie ro wa nia do do mu po mo cy spo łecz nej ze wzglę du na swój stan psy chicz ny nie jest zdol na do wy ra że nia
na to zgo dy, o jej skie ro wa niu do do mu po mo cy spo łecz nej orze ka sąd opie kuń czy.

Art. 40. Sto so wa nie przy mu su bez po śred nie go w ce lu wy ko na nia orze cze nia są du o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej
1. Za pew nie nie re ali za cji po sta no wie nia są do we go o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej oso by, o któ rej mo wa w art. 38, prze słan ki przy -
ję cia do do mu po mo cy spo łecz nej, na le ży do sta ro sty po wia tu wła ści we go ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia tej oso by.
2. Je że li oso ba, wo bec któ rej wy da no po sta no wie nie o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej, od ma wia sta wie nia się w do mu po mo cy
spo łecz nej lub w in ny spo sób utrud nia wy ko na nie te go po sta no wie nia, sąd z urzę du lub na wnio sek or ga nu do spraw po mo cy spo łecz nej
mo że za rzą dzić za trzy ma nie i przy mu so we do pro wa dze nie tej oso by do do mu po mo cy spo łecz nej przez Po li cję.
3. W przy pad ku wy stą pie nia u oso by, o któ rej mo wa w art. 38, prze słan ki przy ję cia do do mu po mo cy spo łecz nej, prze by wa ją cej w do mu
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po mo cy spo łecz nej, za cho wań za gra ża ją cych jej ży ciu lub zdro wiu, lub ży ciu lub zdro wiu in nych osób, moż na wo bec niej sto so wać przy -
mus bez po śred ni rów nież w ce lu za po bie że nia opusz cze niu do mu po mo cy spo łecz nej.

Art. 41. Wy stą pie nie do są du opie kuń cze go o zmia nę orze cze nia o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej
1. Oso ba przy ję ta do do mu po mo cy spo łecz nej w try bie art. 39, wy stą pie nie or ga nu do spraw po mo cy spo łecz nej z wnio skiem o przy ję -
cie do do mu po mo cy, jej przed sta wi ciel usta wo wy, mał żo nek, krew ni w li nii pro stej, ro dzeń stwo oraz oso ba spra wu ją ca nad nią fak tycz -
ną opie kę – mo gą wy stę po wać do są du opie kuń cze go o zmia nę orze cze nia o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej.
2. Z wnio skiem, o któ rym mo wa w ust. 1, mo że tak że wy stą pić kie row nik do mu po mo cy spo łecz nej, je że li uzna, że zmie ni ły się oko licz -
no ści uza sad nia ją ce orze cze nie o przy ję ciu tej oso by do do mu po mo cy spo łecz nej bez jej zgo dy.

ROZ DZIAŁ 5. 
Po stę po wa nie przed są dem  opie kuń czym

Art. 42. Sto so wa nie prze pi sów Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go o po stę po wa niu nie pro ce so wym w po stę po wa niu przed są dem opie -
kuń czym
W po stę po wa niu przed są dem opie kuń czym w spra wach okre ślo nych w ni niej szej usta wie sto su je się od po wied nio prze pi sy Ko dek su
po stę po wa nia cy wil ne go o po stę po wa niu nie pro ce so wym, ze zmia na mi wy ni ka ją cy mi z ni niej szej usta wy.

Art. 43. Pra wo wstę pu sę dzie go w ce lu kon tro li do szpi ta la i do mu po mo cy spo łecz nej
1. Do szpi ta la psy chia trycz ne go i do mu po mo cy spo łecz nej prze zna czo ne go dla osób cho rych psy chicz nie lub upo śle dzo nych umy sło -
wo ma pra wo wstę pu o każ dej po rze sę dzia w ce lu kon tro li le gal no ści przy ję cia i prze by wa nia w ta kim szpi ta lu lub do mu po mo cy spo -
łecz nej osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, prze strze ga nia ich praw oraz kon tro li wa run ków, w ja kich one tam prze by wa ją.
2. Mi ni ster Spra wie dli wo ści w po ro zu mie niu z mi ni strem wła ści wym do spraw zdro wia i mi ni strem wła ści wym do spraw za bez pie cze -
nia spo łecz ne go okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, szcze gó ło wy spo sób i tryb spra wo wa nia kon tro li, o któ rej mo wa w ust. 1, oraz spo -
sób jej do ku men to wa nia, uwzględ nia jąc po trze bę ochro ny praw i god no ści osób prze by wa ją cych w szpi ta lach psy chia trycz nych i do mach
po mo cy spo łecz nej, a tak że bio rąc pod uwa gę róż ne ro dza je i ty py tych pla có wek.

Art. 44. Usta no wie nie ku ra to ra dla oso by prze by wa ją cej w szpi ta lu psy chia trycz nym
1. Dla oso by prze by wa ją cej w szpi ta lu psy chia trycz nym sąd opie kuń czy miej sca sie dzi by szpi ta la usta na wia na jej wnio sek ku ra to ra, je -
że li oso ba ta w cza sie po by tu w szpi ta lu po trze bu je po mo cy do pro wa dze nia wszyst kich swo ich spraw al bo spraw okre ślo ne go ro dza -
ju. Za kres obo wiąz ków oraz upraw nień ku ra to ra okre śla sąd opie kuń czy.
2. Je że li oso ba prze by wa ją ca w szpi ta lu psy chia trycz nym ze wzglę du na stan zdro wia nie jest zdol na do zło że nia wnio sku, sąd opie kuń -
czy mo że usta no wić dla niej ku ra to ra z urzę du.
3. Prze pi sy ust. 1 i 2 sto su je się od po wied nio do osób cho rych psy chicz nie lub upo śle dzo nych umy sło wo, prze by wa ją cych w do mu po -
mo cy spo łecz nej.

Art. 45. Roz pra wa w spra wie przy ję cia do szpi ta la lub do mu po mo cy spo łecz nej
1. W spra wach okre ślo nych w art. 25, wsz czę cie po stę po wa nia do ty czą ce go przy ję cia do szpi ta la psy chia trycz ne go, art. 29, przy ję cie do
szpi ta la oso by bez jej zgo dy – prze słan ki, art. 36, wnio sek o na ka za nie wy pi sa nia ze szpi ta la, ust. 3 i art. 39, wy stą pie nie or ga nu do
spraw po mo cy spo łecz nej z wnio skiem o przy ję cie do do mu po mo cy, sąd opie kuń czy orze ka po prze pro wa dze niu roz pra wy; roz pra wa
po win na się od być nie póź niej niż w ter mi nie 14 dni od dnia wpły wu wnio sku lub otrzy ma nia za wia do mie nia, o któ rym mo wa w art.
23 ust. 4.
1a. W przy pad kach uza sad nio nych in te re sem oso by, któ rej po stę po wa nie do ty czy bez po śred nio, sąd za rzą dza prze pro wa dze nie roz pra -
wy w szpi ta lu.
2. Sę dzia wi zy tu ją cy szpi tal wy słu chu je oso bę przy ję tą do szpi ta la psy chia trycz ne go w try bie art. 23, przy ję cie oso by cho rej psy chicz nie
do szpi ta la bez jej zgo dy, art. 24, przy ję cie do szpi ta la w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo ści, lub art. 28, sku tek cof nię cia zgo dy na le cze nie w szpi -
ta lu, nie póź niej niż w ter mi nie 48 go dzin od otrzy ma nia za wia do mie nia, o któ rym mo wa w art. 23, przy ję cie oso by cho rej psy chicz nie
do szpi ta la bez jej zgo dy, ust. 4. W ra zie stwier dze nia, że po byt tej oso by w szpi ta lu psy chia trycz nym jest oczy wi ście bez za sad ny, sę dzia
za rzą dza na tych mia sto we jej wy pi sa nie ze szpi ta la i wno si o umo rze nie po stę po wa nia.

Art. 46. Uczest ni cy po stę po wa nia w spra wach do ty czą cych przy ję cia oso by do szpi ta la lub wy pi sa nia ze szpi ta la
1. W spra wach do ty czą cych przy ję cia oso by cho rej psy chicz nie do szpi ta la psy chia trycz ne go oraz wy pi sa nia jej z ta kie go szpi ta la uczest -
ni ka mi po stę po wa nia z mo cy pra wa oprócz wnio sko daw cy są: ta oso ba oraz jej przed sta wi ciel usta wo wy. W mia rę po trze by sąd za wia -
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da mia o roz pra wie mał żon ka oso by, któ rej po stę po wa nie do ty czy, oraz oso bę spra wu ją cą nad nią fak tycz ną opie kę; mo gą oni wziąć udział
w każ dym sta nie spra wy i wte dy sta ją się uczest ni ka mi.
1a. Oso ba, któ rej po stę po wa nie do ty czy bez po śred nio, mo że być do pro wa dzo na na roz pra wę są do wą na mo cy za rzą dze nia są do we go.
W tym przy pad ku sto su je się od po wied nio art. 547, wy słu cha nie oso by, któ rej do ty czy wnio sek o ubez wła sno wol nie nie, § 2 Ko dek su po -
stę po wa nia cy wil ne go.
2. Przed wy da niem po sta no wie nia co do isto ty spra wy, sąd jest obo wią za ny uzy skać opi nię jed ne go lub kil ku le ka rzy psy chia trów. Bie głym
nie mo że być oso ba, któ ra uczest ni czy ła w pod ję ciu de cy zji o przy ję ciu do szpi ta la lub od mo wie wy pi sa nia oso by cho rej psy chicz nie ze szpi -
ta la psy chia trycz ne go.
2a. Je że li oso ba psy chicz nie cho ra, któ ra ma być pod da na ba da niu przez bie głe go, od ma wia sta wie nia się we wska za nym miej scu lub
w in ny spo sób uchy la się od te go ba da nia, sąd mo że za rzą dzić za trzy ma nie i przy mu so we do pro wa dze nie tej oso by przez Po li cję do wska -
za ne go miej sca.
2b. Za pew nie nie re ali za cji po sta no wie nia są do we go o przy ję ciu do szpi ta la psy chia trycz ne go oso by, o któ rej mo wa w art. 29, przy ję cie do
szpi ta la oso by bez jej zgo dy – prze słan ki, ust. 1, na le ży do mar szał ka wo je wódz twa.
2c. Je że li oso ba psy chicz nie cho ra, wo bec któ rej wy da no po sta no wie nie o przy ję ciu do szpi ta la psy chia trycz ne go, od ma wia sta wie nia się
w szpi ta lu psy chia trycz nym lub w in ny spo sób utrud nia wy ko na nie te go po sta no wie nia, sąd z urzę du lub na wnio sek upo waż nio ne go przez
mar szał ka wo je wódz twa le ka rza psy chia try mo że za rzą dzić za trzy ma nie i przy mu so we do pro wa dze nie tej oso by do szpi ta la psy chia trycz -
ne go przez Po li cję.
3. Prze pi sy ust. 1 i 2 sto su je się od po wied nio do po stę po wa nia o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej; do cza su przy ję cia oso by, o któ -
rej mo wa w art. 39, wy stą pie nie or ga nu do spraw po mo cy spo łecz nej z wnio skiem o przy ję cie do do mu po mo cy, do do mu po mo cy spo -
łecz nej or gan do spraw po mo cy spo łecz nej po wi nien za pew nić jej nie zbęd ną po moc.
4. Sąd za wia da mia pro ku ra to ra o po trze bie wzię cia udzia łu w po stę po wa niu, je że li uzna to za ko niecz ne.

Art. 46a. Do pro wa dze nie przez po li cję w ra zie od mo wy sta wie nia się w za kła dzie opie ki zdro wot nej
1. Przy wy ko ny wa niu po sta no wień są do wych o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej lub szpi ta la psy chia trycz ne go sto su je się art. 18,
prze słan ki sto so wa nia przy mu su bez po śred nie go wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi.
2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1, prze wi dzia ne w in nych prze pi sach środ ki przy mu su bez po śred nie go mo gą być sto so wa ne je -
dy nie po uprzed nim bez sku tecz nym za sto so wa niu przy mu su bez po śred nie go prze wi dzia ne go w ni niej szej usta wie al bo gdy je go za sto -
so wa nie by ło by nie ce lo we.
3. Za trzy ma nie i przy mu so we do pro wa dze nie przez Po li cję, o któ rym mo wa w art. 40, sto so wa nie przy mu su bez po śred nie go w ce lu wy -
ko na nia orze cze nia są du o przy ję ciu do do mu po mo cy spo łecz nej, i art. 46, uczest ni cy po stę po wa nia w spra wach do ty czą cych przy ję cia
oso by do szpi ta la lub wy pi sa nia ze szpi ta la, na stę pu je w obec no ści le ka rza, pie lę gniar ki lub ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne go.

Art. 47. Wy łą cze nie prze pi su kpc
Do środ ków od wo ław czych wno szo nych przez oso bę, któ rej po stę po wa nie do ty czy bez po śred nio, nie ma za sto so wa nia prze pis art. 368,
wy mo gi for mal ne co do tre ści ape la cji Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go oraz w za kre sie ob ję tym tre ścią te go ar ty ku łu rów nież prze pis art.
370, przy czy ny od rzu ce nia ape la cji przez sąd I in stan cji, te go ko dek su.
Art. 48. Usta no wie nie ad wo ka ta dla oso by, któ rej po stę po wa nie do ty czy
Sąd mo że usta no wić dla oso by, któ rej po stę po wa nie do ty czy bez po śred nio, ad wo ka ta z urzę du, na wet bez zło że nia wnio sku, je że li oso -
ba ta ze wzglę du na stan zdro wia psy chicz ne go nie jest zdol na do zło że nia wnio sku, a sąd uzna udział ad wo ka ta w spra wie za po trzeb ny.

Art. 49. Upo waż nie nie do wy da nia roz po rzą dze nia w spra wie spo so bu dzia ła nia szpi ta la psy chia trycz ne go
Mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia w po ro zu mie niu z Mi ni strem Spra wie dli wo ści okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia:

1) szcze gó ło wy spo sób po stę po wa nia w spra wach przy ję cia oraz wy pi sa nia ze szpi ta la psy chia trycz ne go,
2) wzo ry:

a) skie ro wa nia do szpi ta la psy chia trycz ne go,
b) za wia do mień kie row ni ka szpi ta la psy chia trycz ne go oraz są du opie kuń cze go o przy ję ciu do te go szpi ta la oso by cho rej psy chicz -
nie bez jej pi sem nej zgo dy na pod sta wie art. 23, przy ję cie oso by cho rej psy chicz nie do szpi ta la bez jej zgo dy, ust. 1 lub oso by z za -
bu rze nia mi psy chicz ny mi na pod sta wie art. 24, przy ję cie do szpi ta la w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo ści, ust. 1,
c) re je stru osób przy ję tych do szpi ta la psy chia trycz ne go,
d) za wia do mień są du opie kuń cze go o wy pi sa niu ze szpi ta la psy chia trycz ne go oraz o po zo sta niu w szpi ta lu psy chia trycz nym za
zgo dą oso by przy ję tej do te go szpi ta la – uwzględ nia jąc ochro nę praw i god no ści osób przyj mo wa nych i wy pi sy wa nych ze szpi ta -
li psy chia trycz nych oraz po trze bę za pew nie nia spraw ne go prze bie gu pro ce su lecz ni cze go.



54

ROZ DZIAŁ 6. 
Ochro na ta jem ni cy

Art. 50. Obo wią zek za cho wa nia ta jem ni cy
1. Oso by wy ko nu ją ce czyn no ści wy ni ka ją ce z ni niej szej usta wy są obo wią za ne do za cho wa nia w ta jem ni cy wszyst kie go,
o czym po we zmą wia do mość w związ ku z wy ko ny wa niem tych czyn no ści, sto sow nie do od ręb nych prze pi sów, a nad to
z za cho wa niem prze pi sów ni niej sze go roz dzia łu.
2. Od obo wiąz ku za cho wa nia ta jem ni cy oso ba wy mie nio na w ust. 1 jest zwol nio na w sto sun ku do:

1) le ka rza spra wu ją ce go opie kę nad oso bą z za bu rze nia mi psy chicz ny mi,
2) wła ści wych or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej lub sa mo rzą do wej co do oko licz no ści, któ rych ujaw nie nie jest nie -
zbęd ne do wy ko ny wa nia za dań z za kre su po mo cy spo łecz nej,
3) osób współ uczest ni czą cych w wy ko ny wa niu czyn no ści w ra mach po mo cy spo łecz nej, w za kre sie, w ja kim to jest
nie zbęd ne,
4) Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go, Agen cji Wy wia du, Służ by Wy wia du
Woj sko we go, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Po li cji, Żan dar me rii Woj sko wej, Stra ży Gra nicz nej, Służ by Wię zien -
nej, Biu ra Ochro ny Rzą du i ich upo waż nio nych pi sem nie funk cjo na riu szy lub żoł nie rzy w za kre sie nie zbęd nym do prze -
pro wa dze nia po stę po wa nia spraw dza ją ce go na pod sta wie prze pi sów o ochro nie in for ma cji nie jaw nych,
5) po li cjan ta, upo waż nio ne go pi sem nie przez kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji, pro wa dzą ce go czyn no ści ope -
ra cyj no -roz po znaw cze w za kre sie po szu ki wań i iden ty fi ka cji osób.

Art. 51. Nieutrwa la nie oświad czeń obej mu ją cych przy zna nie się do po peł nie nia czy nu za bro nio ne go w do ku men ta cji
W do ku men ta cji do ty czą cej ba dań lub prze bie gu le cze nia oso by, wo bec któ rej pod ję to czyn no ści wy ni ka ją ce z ni niej szej
usta wy, nie utrwa la się oświad czeń obej mu ją cych przy zna nie się do po peł nie nia czy nu za bro nio ne go pod groź bą ka ry.
Za sa dę tę sto su je się rów nież do do ku men ta cji do ty czą cej ba dań prze pro wa dzo nych na żą da nie upraw nio ne go or ga nu.

Art. 52. Za kaz prze słu chi wa nia osób obo wią za nych do za cho wa nia ta jem ni cy
1. Nie wol no prze słu chi wać osób obo wią za nych do za cho wa nia ta jem ni cy, sto sow nie do prze pi sów ni niej sze go roz dzia -
łu, ja ko świad ków na oko licz ność wy po wie dzi oso by, wo bec któ rej pod ję to czyn no ści wy ni ka ją ce z ni niej szej usta wy, co
do po peł nie nia przez nią czy nu za bro nio ne go pod groź bą ka ry.
2. Za kaz okre ślo ny w ust. 1 sto su je się od po wied nio do le ka rzy wy ko nu ją cych czyn no ści bie głe go.

ROZ DZIAŁ 7. 
Prze pi sy kar ne, zmia ny w prze pi sach obo wią zu ją cych 

oraz prze pi sy przej ścio we i koń co we

Art. 53. Nie praw dzi we po da wa nie in for ma cji o za bu rze niach oso by – od po wie dzial ność kar na
Kto po da je le ka rzo wi lub or ga no wi wła ści we mu do wy ko ny wa nia ni niej szej usta wy in for ma cje o wy stę pu ją cych u in nej
oso by ob ja wach za bu rzeń psy chicz nych, wie dząc, że te in for ma cje są nie praw dzi we, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni -
cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku.

Art. 54. 
Po mi nię ty

Art. 55.
1. (uchy lo ny).
2. Mi ni ster wła ści wy do spraw za bez pie cze nia spo łecz ne go, w po ro zu mie niu z mi ni strem wła ści wym do spraw zdro wia
opra cu je do ce lo wą sieć do mów po mo cy spo łecz nej dla osób psy chicz nie cho rych oraz śro do wi sko wych do mów sa mo po -
mo cy.
3. Re ali za cja sie ci, o któ rej mo wa w ust. 2, na stą pi w ter mi nie do dnia 31 grud nia 2025 r.

Art. 56. Da ta wej ścia w ży cie usta wy
Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie trzech mie się cy od dnia ogło sze nia.
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Usta wa z dnia 19 sierp nia 1994 r. o Ochro nie Zdro wia Psy chicz ne go

Usta wa z dnia 12 mar ca 2004 r. o Po mo cy Spo łecz nej

Usta wa z dnia 27 sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej 
oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych

In for ma cje z: Pla có wek i In sty tu cji Służ by Zdro wia, Pla có wek 
i In sty tu cji Po mo cy Spo łecz nej, Or ga ni za cji Po za rzą do wych
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