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Bardzo często  członkowie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi szukają w 
Internecie wzoru wniosku o umieszczenie osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym. 
Zauważyłem, że dostępne w sieci wzory są jednak niewystarczające i nie jest łatwo na 
ich podstawie cokolwiek uzyskać. 
 
Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie 
musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek. 
 
Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione. Co 
ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny od 
opłat (w przeciwieństwie do wniosku o ubezwłasnowolnienie, który podlega opłacie w 
kwocie 40 zł). 
 
Decyzja o złożeniu wniosku nie jest łatwa. Zakładam, że nikt nie chce umieścić osoby 
bliskiej w szpitalu czy zmierzyć się z postępowaniem o ubezwłasnowolnienie dla 
własnej przyjemności. Takie działanie powinno być wyrazem troski o osobę bliską, 
która nie potrafi sama sobie pomóc.  
 
Reprezentowałem rodziny w postępowaniach, w których niezbędne było umieszczenie 
osoby chorej w szpitalu czy ubezwłasnowolnienie. Skutkiem umieszczenia pacjenta w 
szpitalu było podjęcie przez niego terapii i polepszenie stanu zdrowia psychicznego.  
 
Czasami nie ma innego wyjścia 
 
 

Jeżeli trafiłeś na ten e-book, to pewnie 
już wiesz, że nazywam się Michał 
Grabiec i jestem radcą prawnym 
zajmującym się szeroko rozumianym 
prawem medycznym. 
 
Wiele osób trafia na prowadzony 
przeze mnie blog o prawach pacjenta 
czy blog Hipokrates w sądzie szukając 
precyzyjnych informacji dotyczących 
leczenia psychiatrycznego.  
 
Nie spotkałem się dotychczas z 
sygnałami, że na stronie jest zbyt mało 
informacji w tej kwestii, ale jeżeli tak 
uważasz, to po prostu napisz do mnie 
e-mail na adres: m.grabiec@grabiec-
legal.pl 
 
Jeżeli masz też inne pytania dotyczące 
nurtujących Cię kwestii prawnych, 
zapraszam. 
 
 
 
 
 
 

 

http://blogoprawachpacjenta.com.pl/
http://oskarzeni.pl/
mailto:m.grabiec@grabiec-legal.pl
mailto:m.grabiec@grabiec-legal.pl


3 
 

 

 
 
 
Najważniejsze informacje: 
 
 

1. Wniosek o przymusowe leczenie ma charakter wyjątkowy, dlatego przesłanki do 
wystąpienia z wnioskiem również muszą mieć charakter nadzwyczajny. W 
większości przypadków, przyjęcie do placówki psychiatrycznej odbywa się na 
podstawie skierowania lekarskiego.  
 
Jednak żeby osoba chora udała się do szpitala na podstawie skierowania 
lekarskiego, niezbędne jest by wyraziła na to zgodę. Prawo przewiduje jednak 
przypadki, w których możliwe jest przyjęcie pacjenta na leczenie psychiatryczne 
bez jego zgody.  
 
Do takich okoliczności należą: 
 
 nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu zdrowia 

psychicznego osoby objętej wnioskiem; 
 

 osoba objęta wnioskiem  jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania 
podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że 
leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. 

 
2. Wniosek może zostać złożony przez ograniczony krąg osób do których należą: 

małżonek, krewni w linii prostej (np. dzieci, dziadkowie, wnuki), rodzeństwo, 
przedstawiciel ustawowy lub osoby sprawujące faktyczną opiekę nad chorym. 

 
3. Co niezwykle istotne, do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarza 

psychiatry uzasadniające konieczność leczenia w szpitalu psychiatrycznym. 
Orzeczenie powinno zostać wydane na żądanie wnioskodawcy i nie może być 
wydane wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku.   
 

4. Jeżeli nie jest możliwe dołączenie do wniosku orzeczenia lekarza psychiatry 
(chory nie chce się poddać badaniu), wówczas sąd musi rozważyć czy dołączone 
dowody i informacje przemawiają za zarządzeniem badania osoby objętej 
wnioskiem badaniu psychiatrycznemu.   
 

5. W innym przypadku sąd zwróci wniosek bez wzywania do usunięcia braków. 
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………..……………………. dnia ……………… 
                                                                                            (miejscowość, data) 

 
 
 

     Sąd Rejonowy w 
……………………..  
……………………… 
………………………1 

 
Wnioskodawca:  
………………….…… 
…………….………… 
…………….………… 
…………….…………2 

 
Uczestnik: 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………..3 

  
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA LECZENIE PSYCHIATRYCZNE 
 
 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 
wnoszę o:  

 
1) umieszczenie na niezbędny z medycznego punktu widzenia okres, w zakładzie 

psychiatrycznym uczestnika …………………………., z uwagi na fakt, iż 
dotychczasowe zachowanie …………………….. wskazuje na to, że nieprzyjęcie do 
szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego; 

 
2) przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pisma dowodów; 

 
3) zarządzenie, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

przeprowadzenia badania psychiatrycznego ………………….. wskazując, iż brak 
jest możliwości uzyskania takiego orzeczenia przed złożeniem niniejszego 
wniosku.  

 

                                                      
1 Właściwy jest sąd opiekuńczy – sąd miejsca zamieszkania osoby, która ma być 
poddana leczeniu 
2 imię i nazwisko, adres, PESEL 
3 imię i nazwisko, adres, PESEL 
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UZASADNIENIE 
 
 

  
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………i 
 
Mając na uwadze całokształt przytoczonych wyżej okoliczności, wnoszę jak we wstępie.  
 

 
wnioskodawca 

 
 
 
 
załączniki: 
- dokumentacja medyczna 
- dowody j.w. 
- odpis wniosku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
i W tym miejscu należy opisać precyzyjnie dlaczego wnioskodawca domaga się 
przymusowego leczenia psychiatrycznego uczestnika. Należy także wskazać i wymienić 
dowody, które uzasadniają wniosek. Dowodami mogą być świadkowie, dokumentacja 
medyczna, inne dokumenty wskazujące na zasadność wniosku. 


