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Rozwój koncepcji
regionalnych orodków psychiatrii s¹dowej (ROPS)
Development of the concept of regional forensic psychiatry centers (RFPC)
STANIS£AW D¥BROWSKI
Z Zak³adu Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono etapy rozwoju regionalnych orodków psychiatrii s¹dowej.
Przegl¹d. Omówiono: (1) opracowanie i prezentacjê pierwszej koncepcji, która przewidywa³a m.in. ¿e wzglêdnie nieliczn¹
grupê sprawców z orzeczonym rodkiem zabezpieczaj¹cym, szczególnie niebezpiecznych i wymagaj¹cych specjalnego nadzoru...
nale¿y hospitalizowaæ w innym zak³adzie leczniczym dysponuj¹cym warunkami i personelem nale¿ycie zabezpieczaj¹cym przed
mo¿liwoci¹ ucieczki (1971 r.); (2) akceptacjê przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej koncepcji zak³adu dla wspomnianych
wy¿ej osób jako czêci Raportu o stanie psychiatrii i kierunkach dalszego rozwoju (1981 r.); (3) decyzjê Ministra Zdrowia
o adaptacji dla potrzeb regionalnych orodków psychiatrii s¹dowej trzech du¿ych oddzia³ów szpitali psychiatrycznych po³o¿onych
w pó³nocnej, rodkowej i po³udniowej czêci kraju (1993 r.); (4) akceptacjê przez Ministra Zdrowia Wytycznych do za³o¿eñ projektu
adaptacji ROPS (1993 r.); (5) og³oszenie rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. i z dnia 10 sierpnia 2004 r.
w sprawie zak³adów przeznaczonych do wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych, m.in. regionalnych orodków psychiatrii s¹dowej.
Wnioski. Obecnie wszystkie trzy orodki dzia³aj¹
SUMMARY
Objective. The stages of development of forensic psychiatry centers are presented.
Review. The following topics are reviewed: (1) development and presentation of the first concept which foresaw, e.g., that
a relatively small group of offenders with court sentences of security measures, particularly dangerous and requiring special supervision ... should be hospitalised in another medical facility which has a setting and staff capable of safeguarding against the possibility
of escape (1971); (2) acceptance of the concept of a special facility for the aforementioned persons by the Ministry of Health and
Social Welfare as part of the Report on the Condition of Psychiatry and Directions for Further Development (1981); (3) the Ministry
of Health decides to adapt three large psychiatric wards for the needs of regional forensic psychiatric centers, located in the North,
Central and South parts of the country (1993); (4) the Ministry of Health accepts the Guidelines for the Rationale for the RFPC
Adaptation Project (1993); (5) publication of the Ministry of Health instructions of 26 February 2001 and 10 August 2004 on facilities
for the execution of security measures, including regional forensic psychiatry centers.
Conclusions. All three centers are now operating.
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Realizacja koncepcji ROPS ci¹gnê³a siê jeszcze d³u¿ej ni¿ prace legislacyjne nad ostatnim projektem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (o.z.p.). Pierwsz¹
koncepcjê przedstawiono na konferencji Wybrane zagadnienia orzecznictwa s¹dowo-psychiatrycznego w postêpowaniu karnym, zorganizowanej przez Generaln¹
Prokuraturê w dniach 14 i 15 stycznia 1971 r. [1]. Koncepcja ta by³a odpowiedzi¹ na opracowany w koñcu
1970 r. projekt zarz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu zak³adów psychiatrycznych przeznaczonych
 zgodnie z art. 196 § 2  do wykonywania rodków
zabezpieczaj¹cych. Projekt Ministra przewidywa³ skupienie w 10 szpitalach psychiatrycznych wiêkszoci
sprawców wymagaj¹cych rodków zabezpieczaj¹cych

i osób pozbawionych wolnoci kierowanych na obserwacjê w warunkach nale¿ycie zabezpieczonych przed
mo¿liwoci¹ ucieczki. Rozwi¹zanie to wydawa³o siê
nie do przyjêcia z wielu powodów.
Natomiast zgodnie ze wspomnian¹ koncepcj¹:
 wiêkszoæ sprawców wymagaj¹cych rodka zabezpieczaj¹cego nale¿a³o nie skupiaæ, lecz rozproszyæ po
rejonowych szpitalach w³aciwych ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania,
 wzglêdnie nieliczn¹ grupê sprawców z orzeczonym
rodkiem zabezpieczaj¹cym, szczególnie niebezpiecznych i wymagaj¹cych specjalnego nadzoru, jak i obserwantów pozbawionych wolnoci nale¿a³o hospitalizowaæ w innym zak³adzie leczniczym dysponuj¹cym
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warunkami i personelem nale¿ycie zabezpieczaj¹cym przed mo¿liwoci¹ ucieczki.
Koncepcja ta by³a osnow¹ wyst¹pienia Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 22 stycznia 1971 r. z prob¹ o odst¹pienie od wspomnianego
w projekcie skupienia sprawców wymagaj¹cych rodków zabezpieczaj¹cych i obserwantów w 10 szpitalach,
rozproszenie ich we wszystkich rejonowych szpitalach
oraz zorganizowanie odrêbnego zak³adu dla szczególnie niebezpiecznych osób.
Ministerstwo zgodzi³o siê na propozycjê rozproszenia [2], natomiast idea odrêbnego zak³adu zosta³a zaakceptowana dopiero po 10 latach w Raporcie o stanie
psychiatrii i kierunkach dalszego rozwoju z 1981 r.,
zatwierdzonym do sukcesywnego wdra¿ania przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Punkt 5.2 Raportu
przewidywa³ zorganizowanie oddzia³u (zak³adu) przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
szczególnie niebezpiecznych i wymagaj¹cych specjalnego nadzoru [3].
Na nastêpny krok trzeba by³o czekaæ 12 lat. Zbieg³
siê on w czasie z koñcowym etapem prac nad ostatnim projektem ustawy o o.z.p. i pocz¹tkiem prac nad
projektem Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
w którym uwzglêdniono równie¿ koncepcjê centralnego szpitala dla pacjentów szczególnie niebezpiecznych
z zaburzeniami psychicznymi [4].
W drugiej po³owie 1992 r. odby³o siê kilka narad
w tej sprawie. Na spotkaniu w dniu 31 grudnia 1992 r.
z udzia³em przedstawicieli Departamentu Polityki Zdrowotnej, Departamentu Inwestycji, dyrektora Instytutu
Psychiatrii i Neurologii i nadzoru specjalistycznego
uczestnicy tego spotkania uznali realizacjê centralnego
orodka psychiatrii s¹dowej za piln¹ potrzebê. Optymalnym rozwi¹zaniem wydawa³ siê wtedy jeden obiekt
zbudowany w systemie pawilonowym (krzy¿owym lub
gwiadzistym) zlokalizowany w pobli¿u Warszawy,
byæ mo¿e w Bia³o³êce. Obiekt ten mia³by podlegaæ bezporednio Ministrowi Zdrowia. W kwietniu 1993 r. kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zdecydowa³o, ¿e budowa centralnego orodka psychiatrii s¹dowej w formie
jednego obiektu na ok. 200 ³ó¿ek w pobli¿u Warszawy
bêdzie rozwi¹zaniem zbyt kosztownym. W zwi¹zku
z tym dyrektor Instytutu wspólnie z Krajowym Zespo³em Specjalistycznym zaproponowali tañsze rozwi¹zanie
polegaj¹ce, po pierwsze  na adaptacji trzech du¿ych
oddzia³ów szpitali psychiatrycznych po³o¿onych w pó³nocnej, rodkowej i po³udniowej czêci kraju dla trzech
regionalnych orodków psychiatrii s¹dowej przeznaczonych g³ównie dla wykonywania rodka zabezpieczaj¹cego, po drugie  orodki te powinny byæ finansowane
przez bud¿et centralny, po trzecie  personel orodków
bêdzie wynagradzany wg odrêbnej siatki p³ac. Autora
niniejszej informacji zobowi¹zano do opracowania wytycznych do za³o¿eñ projektu adaptacji tych regionalnych orodków. Propozycje te zosta³y zatwierdzone
w po³owie maja 1993 r.
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Zgodnie z Wytycznymi z dnia 23 czerwca 1993 r.
[5], g³ówne zadanie ROPS polega na wykonywaniu
rodków zabezpieczaj¹cych  psychiatrycznej opieki
zdrowotnej wobec szczególnie niebezpiecznych, niepoczytalnych sprawców wymagaj¹cych specjalnego nadzoru w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych ucieczkê i zapewniaj¹cych minimalizacjê zagro¿enia dla pacjentów
i personelu. Realizacja tych zadañ wymaga wzglêdnie
wysokiego standardu warunków pobytu (trudne warunki przyczyniaj¹ siê m.in. do niepo¿¹danych zachowañ),
mo¿liwoci segregacji pacjentów w zale¿noci od zachowania siê oraz odpowiedniej ochrony zewnêtrznej
i wewnêtrznej. Oprócz zadañ leczniczo-rehabilitacyjnych orodek mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania obserwacyjno-orzecznicze dla osób pozbawionych wolnoci
i szczególnie niebezpiecznych.
Orodki bêd¹ adaptowane i finansowane z bud¿etu
centralnego i nadzorowane przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii.
Orodek sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów.
1. Izba przyjêæ  osobna izba przyjêæ powinna byæ zlokalizowana przy g³ównym wejciu i sk³adaæ siê z co
najmniej dwóch pomieszczeñ: pokoju lekarskiego
i pokoju pielêgniarskiego ze stanowiskiem do monitorowania dwóch separatek oddzia³u izolacyjno-zabezpieczaj¹cego.
2. Oddzia³y leczniczo-rehabilitacyjne. Przewiduje siê
3 do 4 oddzia³ów (po 14 do 22 ³ó¿ek), stanowi¹cych
wzglêdnie samodzielne, wyodrêbnione i nieprzechodnie jednostki organizacyjne.
3. Oddzia³ izolacyjno-zabezpieczaj¹cy (1520 ³ó¿ek,
w tym 2 separatki).
4. Miêdzyoddzia³owy zespó³ rehabilitacyjno-rekreacyjny.
5. Administracja  3 pokoje zlokalizowane blisko g³ównego wejcia.
Ze wzglêdu na zadania orodka nale¿y przewidzieæ
nastêpuj¹ce urz¹dzenia ochronne:
1. Ochrona zewnêtrzna:
 dwie linie ogrodzenia sk³adaj¹cego siê z: a) g³adkiego muru wysokoci 5,5 m otaczaj¹cego ca³y
orodek i zakoñczonego okr¹g³ym lub eliptycznym zwieñczeniem uniemo¿liwiaj¹cym zaczepienie kotwicy, b) zewnêtrznego lub wewnêtrznego
ogrodzenia z siatki drucianej o wysokoci 3 m zlokalizowanego 2 m od muru,
 punkty wietlne do owietlenia linii ogrodzenia,
terenu i budynków,
 wejcie do orodka powinno byæ zamkniête bram¹
z wziernikami. Brama wejciowa powinna byæ zabezpieczona krat¹ o silnej konstrukcji umiejscowion¹ w odpowiedniej odleg³oci. Miêdzy bram¹
i krat¹ nale¿y zlokalizowaæ portierniê i pokój przeznaczony na odwiedziny pacjentów,
 elektroniczne urz¹dzenia do wykrywania przedmiotów metalowych,
 urz¹dzenie ³¹cznoci przewodowej i bezprzewodowej, m.in. z najbli¿sz¹ placówk¹ policji.
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2. Ochrona wewnêtrzna:
 drzwi do sal sypialnych, drzwi wejciowe do oddzia³ów, wzglêdnie miêdzy oddzia³ami i kondygnacjami, o silnej konstrukcji, powinny otwieraæ siê
na zewn¹trz,
 wszystkie okna powinny byæ okratowane (wskazane kraty wtopione w sztuczne tworzywo),
 w salach sypialnych oddzia³u izolacyjno-zabezpieczaj¹cego sprzêt kwaterunkowy powinien byæ na
sta³e przymocowany do pod³ogi; ciany zewnêtrzne
z oknem powinny byæ zawsze widoczne,
 dwie pojedyncze izolatki powinny mieæ umywalnie i ubikacje, koszowe kraty w drzwiach, wewnêtrzne dwudzielne kraty okienne, zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej
i telewizyjnej (monitorowanej w pokoju pielêgniarskim izby przyjêæ).
W praktyce okaza³o siê, ¿e oddzia³ izolacyjno-zabezpieczaj¹cy nie bêdzie potrzebny, liczba izolatek mo¿e
byæ znacznie mniejsza, okna nie musz¹ byæ okratowane.
W pocz¹tkowym okresie znaczne opory budzi³ wymóg
5,5 m muru otaczaj¹cego orodek. Dotychczas nie wymylono lepszego zabezpieczenia zewnêtrznego, a ogrodzenie w formie trudnej do pokonania siatki drucianej
otaczaj¹cej tylko jeden z obiektów szpitalnych mo¿e rodziæ szereg innych k³opotliwych problemów. Wytyczne
by³y równie¿ podstaw¹ adaptacji kolejnego  czwartego
orodka o maksymalnym zabezpieczeniu dla nieletnich
w Garwolinie, który zosta³ ju¿ uruchomiony.
Ostateczny kszta³t ROPS okrelaj¹ dwa rozporz¹dzenia: Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego
2001 r. w sprawie wykazu zak³adów psychiatrycznych
i zak³adów leczenia odwykowego przeznaczonych do
wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych, ich pojemnoci, zasad kierowania do nich oraz postêpowania ze
sprawcami w nich umieszczonymi, a tak¿e warunków
zabezpieczenia tych zak³adów [6] i Rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zak³adów psychiatrycznych i zak³adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodków
zabezpieczaj¹cych oraz sk³adu, trybu powo³ywania i zadañ komisji psychiatrycznej do spraw rodków zabezpieczaj¹cych [7]* .
Przepisy te okrelaj¹ wykaz trzech typów zak³adów
psychiatrycznych i zak³adów leczenia odwykowego ró¿ni¹cych siê stopniem zabezpieczenia.
Zak³ady podstawowego zabezpieczenia  ogólnopsychiatryczne oddzia³y w 32 szpitalach psychiatrycznych z 655 ³ó¿kami.
 Oddzia³y te zapewniaj¹ sta³y nadzór nad sprawcami w nich przebywaj¹cymi i
 posiadaj¹ drzwi i okna wyposa¿one w urz¹dzenia
uniemo¿liwiaj¹ce samowolne opuszczenie oddzia³u.

* Projekt Rozporz¹dzenia opracowali: L. Ciszewski, S. D¹browski, W. K³osiñski, W. Langiewicz, B. Pietrzykowska.
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Zak³ady wzmocnionego zabezpieczenia, w tym:
12 oddzia³ów dla mê¿czyzn z 510 ³ó¿kami, 2 oddzia³y
leczenia odwykowego z 55 ³ó¿kami i 1 oddzia³ psychiatryczny i odwykowy dla kobiet z 35 ³ó¿kami. Oddzia³y
te spe³niaj¹ oba wymagania zak³adów podstawowego
zabezpieczenia, a ponadto:
 s¹ wyposa¿one w: (a) system telewizji wewnêtrznej umo¿liwiaj¹cy obserwacjê drzwi wejciowych,
okien zewnêtrznych, sal ogólnych, izolatek oraz
korytarzy, (b) elektroniczny system sygnalizuj¹cy
niekontrolowane otwarcie drzwi i okien,
 maj¹ mo¿liwoæ wydzielenia 10-³ó¿kowych do
20-³ó¿kowych pododdzia³ów,
 maj¹ bezporedni dostêp do ogrodzonego terenu
rekreacyjnego,
 zatrudniaj¹ personel w liczbie co najmniej dwukrotnie wiêkszej ni¿ pojemnoæ zak³adu.
Zak³ady maksymalnego zabezpieczenia, w tym trzy
regionalne orodki psychiatrii s¹dowej, w: Gostyninie (64 ³ó¿ka dla piêciu rodkowych województw),
w Starogardzie Gdañskim (70 ³ó¿ek dla piêciu pó³nocnych województw), w Branicach (75 ³ó¿ek dla
szeciu po³udniowych województw) i jeden koedukacyjny, Krajowy Orodek Psychiatrii S¹dowej dla
Nieletnich w Garwolinie z 40 ³ó¿kami. Orodki te spe³niaj¹ wymagania zak³adów wzmocnionego zabezpieczenia, a ponadto:
 dysponuj¹ systemem osobistych elektronicznych
urz¹dzeñ alarmowych sygnalizuj¹cych zagro¿enie,
w które jest wyposa¿ony personel,
 s¹ otoczone owietlonym, nadzorowanym za porednictwem telewizji wewnêtrznej, g³adkim murem o wysokoci co najmniej 5,5 m lub dysponuj¹
innymi zabezpieczeniami o porównywalnej skutecznoci, uniemo¿liwiaj¹cymi samowolne oddalenie siê sprawcy,
 zatrudniaj¹ personel w liczbie co najmniej dwu
i pó³krotnie wiêkszej ni¿ pojemnoæ zak³adu, w tym
personel sprawuj¹cy ochronê nad sprawcami czynów zabronionych w liczbie nie mniejszej ni¿ jedna
trzecia pojemnoci zak³adu.
Wspomniane rozporz¹dzenia okrelaj¹ równie¿ mechanizm zapewniaj¹cy dobór w³aciwego zak³adu zabezpieczaj¹cego oraz prawid³owego przenoszenia sprawców
miêdzy zak³adami w formie komisji psychiatrycznej do
spraw rodków zabezpieczaj¹cych. Do zadañ tej komisji nale¿y równie¿ wizytowanie i ocena wszystkich
zak³adów wykonuj¹cych rodki zabezpieczaj¹ce. Rozporz¹dzenie z dnia 10 sierpnia 2004 r. okrela tak¿e regulamin organizacyjno-porz¹dkowy wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych.
Regionalne orodki psychiatrii s¹dowej s¹ pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzonymi
w formie jednostek bud¿etowych i otrzymuj¹ rodki
finansowe bezporednio z Ministerstwa Zdrowia.
Warunki uniemo¿liwiaj¹ce ucieczkê i minimalizuj¹ce zagro¿enia personelu i pacjentów, to nie tylko wewnêtrzne i zewnêtrzne urz¹dzenia ochronne, lecz przede
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wszystkim wzglêdnie liczny personel sk³adaj¹cy siê z lekarzy, psychologów, pielêgniarek, terapeutów zajêciowych, asystentów spo³ecznych, salowych i pracowników
ochrony. Jednak¿e nie tylko liczba personelu, lecz g³ównie kwalifikacje i rygorystyczne przestrzeganie regulaminu stanowi¹ o tym, ¿e m.in. nikt dotychczas samowolnie
nie opuci³ zak³adu maksymalnego zabezpieczenia, nie
by³o dokonanego samobójstwa, a liczba epizodów i osób,
wobec których stosowano przymus bezporedni jest wielokrotnie ni¿sza ni¿ w innych szpitalach psychiatrycznych. Zale¿y to nie tylko od liczby personelu, lecz tak¿e
ich kwalifikacji, znajomoci przepisów i tolerancji.
Ka¿dy pacjent ROPS uczestniczy w intensywnym
programie rehabilitacyjnym, co po krótszym lub d³u¿szym okresie prowadzi do poprawy zachowania i przeniesienia go do zak³adu o wzmocnionym zabezpieczeniu. Brak jest dok³adnych informacji o programach
leczniczo-rehabilitacyjnych tych zak³adów. Niektóre sygna³y pochodz¹ce m.in. od sprawców rehospitalizowanych w ROPS mog³yby wiadczyæ, ¿e w postêpowaniu
rehabilitacyjnym zak³adów o wzmocnionym zabezpieczeniu przewa¿a farmakoterapia, która w znikomym
stopniu mo¿e przyczyniæ siê do utrzymania dowiadczeñ nabytych w ROPS. A zatem w d¹¿eniu do utrzymania i wzmocnienia umiejêtnoci wyniesionych z jednego
ogniwa ca³ego systemu przeznaczonego do wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych nale¿y opracowaæ kompleksowy program rehabilitacyjny dla wszystkich zak³adów uwzglêdniaj¹cy wspó³pracê, wymianê informacji
i ci¹g³oæ postêpowania.

PIMIENNICTWO
1. D¹browski S. Wybrane zagadnienia orzecznictwa s¹dowopsychiatrycznego w postêpowaniu karnym. Wyst¹pienia
uczestników konferencji. Zeszyty problemowo-analityczne.
Prokuratura Generalna 1972; 24: 1225.
2. Zarz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
7 lutego 1973 r. w sprawie wykazu zak³adów przeznaczonych
do wykonywania rodków zabezpieczaj¹cych. Dz. Urz.
MZiOS z dnia 20 marca 1973 r., nr 4, poz. 19.
3. Raport o stanie psychiatrii oraz kierunki dalszego rozwoju
opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zatwierdzony dnia 18 grudnia 1980 r.
przez Kierownika Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej  Dz. U. MZiOS z dnia 2 marca 1981 r., nr 2, poz. 12).
Biul Inst Psychoneurol 1980; 1/2: 11961.
4. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Post Psychiatr
Neurol 1995; 4: 32132.
5. D¹browski S. Wytyczne programowe do za³o¿eñ projektu
adaptacji regionalnych orodków psychiatrii s¹dowej z dnia
23 czerwca 1993 r. (niepublikowane).
6. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie wykazu zak³adów psychiatrycznych i zak³adów
leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania
rodków zabezpieczaj¹cych, ich pojemnoci, zasad kierowania do nich oraz postêpowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a tak¿e warunków zabezpieczenia tych zak³adów.
Dz. U. nr 26, poz. 297.
7. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r.
w sprawie zak³adów psychiatrycznych i zak³adów leczenia
odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodków
zabezpieczaj¹cych oraz sk³adu, trybu powo³ywania i zadañ
komisji psychiatrycznej do spraw rodków zabezpieczaj¹cych. Dz. U. nr 179, poz. 1854.

Adres: Prof. Stanis³aw D¹browski, Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

