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Wbrew woli. Zgodnie z prawem 
Współpraca Policji z zespołami 
ratownictwa medycznego

Łukasz Kucharski, Jakub Kaznowski
Wydział Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

W  praktyce ratownika medycznego 
kontakt z  osobami agresywnymi, 

pobudzonymi, znajdującymi się pod wpły-
wem alkoholu lub środków odurzających, 
a także z zaburzeniami psychicznymi, zdarza 
się niemal na każdym dyżurze. Te problemy 
mogą dotyczyć zarówno pacjenta, jak i in-
nych osób obecnych na miejscu zdarzenia. 
Nie chodzi tu wyłącznie o czynną napaść, 
ale również o zagrożenie pogorszenia sta-
nu pacjenta, jeśli zachowanie jego lub osób 
trzecich uniemożliwia wykonanie medycz-
nych czynności ratunkowych. W takich sy-
tuacjach sprawne działanie, a nawet zebranie 
wywiadu mogą być utrudnione. 

Przymus bezpośredni
W Ustawie o ochronie zdrowia psychiczne-
go z dnia 19 sierpnia 1994 r. wprowadzo-

no możliwość stosowania tzw. przymusu 
bezpośredniego w  postaci wymienionych 
w ustawie środków (1), tj.: 
1. przytrzymanie – doraźne, krótkotrwałe 

unieruchomienie osoby z  użyciem siły 
fizycznej,

2. przymusowe podaniu leków – doraźne 
lub przewidziane w planie postępowania 
leczniczego wprowadzenie leków do or-
ganizmu osoby – bez jej zgody, 

3. unieruchomienie – obezwładnienie osoby 
z użyciem pasów, uchwytów, prześciera-
deł lub kaftana bezpieczeństwa, 

4. izolacja – umieszczenie osoby, pojedyn-
czo, w zamkniętym i odpowiednio przy-
stosowanym pomieszczeniu. 
Mogą one być stosowane wyłącznie wo-

bec osób z zaburzeniami psychicznymi, przy 
wykonywaniu czynności przewidzianych 
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w ustawie, wyłącznie gdy przepisy ustawy 
do tego upoważniają albo osoby te:
1. dopuszczają się zamachu przeciwko życiu 

lub zdrowiu własnemu albo innej osoby 
lub bezpieczeństwu powszechnemu, lub

2. w sposób gwałtowny niszczą lub uszka-
dzają przedmioty znajdujące się w  ich 
otoczeniu, lub

3. poważnie zakłócają lub uniemożliwiają 
funkcjonowanie zakładu leczniczego udzie-
lającego świadczenia zdrowotnego w za-
kresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 
innego zakładu leczniczego lub jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej.
Ustawodawca jednoznacznie określił 

również okres stosowania przymusu bezpo-
średniego, który może trwać tylko do czasu 
ustania przyczyn jego zastosowania, jedno-
cześnie wskazując obligatoryjne monitoro-
wanie stanu pacjenta w tym czasie, nie rza-
dziej niż co 15 minut.

Nie bez związku z uregulowaniami wspo-
mnianej ustawy jest art. 11, pkt 10 Ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (2), 
który stanowi, że „ratownik medyczny w ra-
mach realizacji zadań zawodowych, (...) oraz 
pielęgniarka systemu wykonująca medyczne 
czynności ratunkowe mogą udzielić świadczeń 
zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli wy-
maga on niezwłocznej pomocy, a ze względu 
na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić 
zgody i nie ma możliwości porozumienia się 
z jego przedstawicielem ustawowym lub opie-
kunem faktycznym w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

Dla przypomnienia, jeśli takiej osobie 
pomocy udziela zespół ratownictwa me-
dycznego, o zastosowaniu środku przymu-
su bezpośredniego decyduje i  nadzoruje 
je  osobiście kierujący akcją prowadzenia 
medycznych czynności ratunkowych, któ-
ry jest zobowiązany niezwłocznie zawiado-
mić o tym dyspozytora medycznego. Każdy 
przypadek zastosowania przymusu bezpo-
średniego i uprzedzenia o możliwości jego 
zastosowania odnotowuje się w dokumenta-
cji medycznej – co szczegółowo określa roz-
porządzenie w sprawie stosowania przymusu 

bezpośredniego wobec osoby z zaburzenia-
mi psychicznymi (3). Przy wyborze środka 
przymusu należy wybierać środek możliwie 
dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy sto-
sowaniu przymusu należy zachować szcze-
gólną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.

Warto zaznaczyć, że wspomniana ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego reguluje 
współpracę służb w przypadku stosowania 
przymusu bezpośredniego. Otóż w określo-
nych w ustawie przypadkach, jednostki sys-
temu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
Policja, jednostki Służby Więziennej oraz 
Państwowa Straż Pożarna mają obowiązek 

 Title
Against one’s will. In compliance with the law. Cooperation of the 
police with emergency medical teams

 Streszczenie
W trakcie pracy ratownik medyczny może mieć do czynienia z pa-
cjentem agresywnym bądź z zaburzeniami psychicznymi. W takim 
przypadku, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo działania, 
może być niezbędne zastosowanie przymusu bezpośredniego. 
Najważniejsza jest szybka ocena okoliczności. Dlatego w wielu 
przypadkach asysta Policji na miejscu zadysponowania ZRM-u czy 
interwencja funkcjonariuszy na szpitalnym oddziale ratunkowym 
również może być konieczna. Jednak nawet gdy na miejscu jest już 
patrol, czy każdy wie, co może zrobić w danych okolicznościach? 
Czy przepisy prawa jednoznacznie wyznaczają ramy takich inter-
wencji? Niestety nie zawsze. Niejednokrotnie to dopiero początek 
wyzwań, które ma przed sobą personel medyczny i współpracujące 
z nim służby, oraz dylematów pojawiających się każdego dnia za-
równo na dyżurze, jak i na służbie.

 Słowa kluczowe
środki przymusu bezpośredniego, przymus bezpośredni, zespół 
ratownictwa medycznego, Policja

 Summary
During their work, a paramedic may have to deal with an aggressive 
patient or with a person with mental disorders. In this case, in or-
der to ensure the effectiveness and safety of providing health care, 
it may be necessary to use direct coercion. The most important 
thing is to quickly assess the circumstances. Therefore, in many 
cases, the assistance of the police at the place of emergency me-
dical team disposal or an intervention of police officers at a hospi-
tal emergency department may also be necessary. However, even 
when a police patrol is already on site, does everyone know what 
can be done in given circumstances? Does the law clearly define 
the framework for such interventions? Unfortunately, not always. 
Often, this is just the beginning of challenges that medical staff 
and services cooperating with them face as well as dilemmas ari-
sing every day during the service of paramedics and policemen.

 Keywords
direct coercive measures, direct coercion, emergency medical 
team, police
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udzielania pomocy lekarzowi, pielęgniarce 
lub kierującemu akcją prowadzenia medycz-
nych czynności ratunkowych, na ich żądanie. 

Wsparcie funkcjonariuszy Policji
Pojawienie się agresji w miejscu wezwania 
prowadzi do narażenia się ratowników lub 
pacjenta na niebezpieczeństwo. Dotyczą we-
zwań w scenariuszach przemocy domowej, 
bójek, eskalacji napięcia w zdarzeniach dro-
gowych i wielu innych. Dlatego zdarza się, 
że już na etapie kontaktu z dyspozytorem 
numeru alarmowego podejmuje się decy-
zję o wezwaniu na wsparcie asysty funkcjo-
nariuszy Policji. Także i w tym przypadku 
kluczowe znaczenie ma łańcuch przepływu 
rzetelnej oceny przy przyjęciu zgłoszenia. 
Informacja, która docelowo trafia do dyżur-
nego Policji, przekłada się na zalecenia dla 
policjantów przeprowadzających interwen-
cję, weryfikację dostępności na ich wypo-
sażeniu środków przymusu bezpośrednie-
go w postaci chociażby: ręcznych miotaczy 
substancji obezwładniających, kajdanek czy 
przedmiotów przeznaczonych do obezwład-
niania osób za pomocą energii elektrycznej. 

Takie interwencje pozwalają, w ramach 
współpracy służb, na właściwe zabezpiecze-
nie miejsca zdarzenia i dają większy kom-
fort działań zespołom ratownictwa medycz-
nego. Jednak i w tym przypadku pojawiają 
się pytania. W jakim zakresie służby mają 
uczestniczyć w stosowaniu środków przy-
musu bezpośredniego? Czy funkcjonariusz 
może przebywać w karetce w trakcie udzie-
lania medycznych czynności ratunkowych? 

Czy może w niej pozostać w trakcie trans-
portu pacjenta do szpitala?

Zgodnie z prawem
Ze  wspomnianej ustawy jasno wynika, 
że  to  właśnie lekarz, pielęgniarka lub ra-
townik medyczny (w zależności od miejsca 
udzielania świadczeń lub rodzaju zespołu 
ZRM) podejmują decyzję o zastosowaniu 
przymusu bezpośredniego, dlatego są odpo-
wiedzialni za wybór odpowiedniego środka. 
Tym samym w przypadku współpracy służb 
funkcjonariusze policji powinni być dokład-
nie poinformowani przez personel medyczny 
o rodzaju środka, jaki ma być podjęty, mo-
mencie rozpoczęcia i zaprzestania jego sto-
sowania. Dokładne techniki, chwyty i sposób 
wykonania, na przykład przytrzymania lub 
obezwładnienia, wynikają ze szkoleń, z wie-
dzy oraz umiejętności policjantów. Jednak 
specyfika ich stosowania, związana z udzie-
laniem medycznych czynności ratunkowych, 
wymaga nadzoru przez medyków i powinni 
oni stale monitorować sytuację oraz oceniać 
wpływ zastosowanego środka na stan pacjenta. 

Policja w przypadku przymusu bezpośred-
niego musi stosować się także do kolejne-
go aktu prawnego. Jest nim Ustawa z dnia 
24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpo-
średniego i broni palnej (4), która przewiduje 
możliwość sięgnięcia po większe możliwości 
przysługujące funkcjonariuszom w najtrud-
niejszych sytuacjach. Są nimi między innymi: 
•	 siła	fizyczna,	
•	 kajdanki,	pasy	i siatki	obezwładniające,	
•	 pałka	służbowa,	
•	 pociski	niepenetracyjne,	
•	 chemiczne	środki	obezwładniające.	

Znajdą one zastosowanie w przypadku, 
gdy nieskuteczne będzie wykorzystanie środ-
ków, którymi dysponuje personel medyczny, 
a podejmowane czynności będą adekwatne 
do sytuacji i zapewnią maksymalną możli-
wość wykonywania medycznych czynno-
ści ratunkowych w określonym przypadku. 

Policjant w ambulansie
Obecność Policji na  miejscu interwencji 
może wynikać nie tylko z konieczności za-

Fot. 1. Sondy przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób
za pomocą energii elektrycznej, źródło: archiwum autora
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pewnienia bezpieczeństwa w ramach asy-
sty. Dotyczy również bardzo często czyn-
ności służbowych, takich jak sporządzenie 
notatki czy uzyskanie istotnych informacji, 
kluczowych w dalszym postępowaniu, które 
w późniejszym czasie mogą być już trudne 
do ustalenia. Bez względu na charakter dzia-
łań pojawia się pytanie, czy, w jakim zakresie 
i kiedy jest dopuszczalna obecność funkcjo-
nariuszy w karetce pogotowia?

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym jednoznacznie wprowadziła funk-
cję kierownika zespołu specjalistycznego 
i zespołu podstawowego. Decyzje dotyczą-
ce akcji ratunkowej i działań w zakresie me-
dycznych czynności ratunkowych spoczy-
wają właśnie na  jego barkach. Kierownik 
zespołu odpowiada zatem także za współ-
pracę i  koordynowanie działań jednostek 
współpracujących z  systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne w  trakcie wspól-
nych działań i  czynności. Pomimo braku 
szczegółowych unormowań oraz procedur 
należy przyjąć, że o możliwości wykonania 
czynności służbowych przez funkcjonariuszy 
Policji w karetce pogotowia decyduje właśnie 
kierownik zespołu. Podobnie w jego lub jej 
gestii pozostaje zgoda lub nie na obecność 
rodziny albo opiekuna pacjenta. Jak w wie-
lu innych sytuacjach, z którymi spotykamy 
się w ratownictwie medycznym, odpowiedzi 
na takie pytania najczęściej brzmią: to zależy. 

Kolejnym źródłem prawnej regulacji doty-
czącej świadczeń, do których należą medyczne 
czynności ratunkowe, jest Ustawa z dnia 6 li-
stopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta. Obejmuje kluczowe aspekty 
świadczeń, między innymi takie jak: prawo pa-
cjenta do tajemnicy informacji z nim związa-
nych czy prawo do poszanowania intymności 
i godności pacjenta. Z tej perspektywy obec-
ność funkcjonariuszy Policji – oczywiście znów 
zależnie od sytuacji – może budzić wątpliwości.

W przypadku transportu pacjenta do szpi-
tala z miejsca zdarzenia znajdą oczywiście 
zastosowanie przepisy o ruchu drogowym. 
Wspominamy o tym, ponieważ ambulans, 
jak każdy inny pojazd, musi poruszać się, 
spełniając wymogi, np. dopuszczalnej licz-

by miejsc w karetce. Sam fakt ich określonej 
liczby w rejestracji pojazdu może już roz-
wiać wątpliwości, ile osób może znaleźć się 
w trakcie poruszania się w ruchu drogowym. 

Ponadto, w każdym przypadku warto mieć 
na względzie zapisy dotyczące ubezpieczenia 
pojazdu specjalnego, jakim jest karetka. 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia mogą 
odnosić się również do kwestii związanych 
z warunkami transportu.

Podsumowanie
W artykule omówiono jedynie ogólne zagad-
nienia związane z wykorzystaniem przymusu 
bezpośredniego. Nigdy nie uda się zamknąć 
katalogu zdarzeń, w których należy sięgnąć 
po  środki dopuszczone w  wymagających 
sytuacjach. Każde zdarzenie jest inne, a je-
dynie rzetelna ocena sytuacji i szybki prze-
pływ informacji pozwalają działać właściwie. 
W przypadku, gdy przymus bezpośredni wy-
korzystany jest przy wsparciu wielu służb, 
należy zwrócić uwagę na regulacje prawne, 
możliwości i ich ograniczenia.

Pomimo aktualnego stanu prawnego, ist-
nieje potrzeba opracowania procedur, które 
usprawnią współpracę w ramach Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego. Czytel-
nych algorytmów postępowania, zrozumia-
łych zapisów w ustawach i rozporządzeniach, 
by personel medyczny mógł sprawnie działać 
na przykład z funkcjonariuszami Policji i pew-
niej podejmować kluczowe decyzje adekwat-
ne do danego stanu faktycznego. Niezbędne 
wydaje się zatem stworzenie czytelnych algo-
rytmów postępowania. q 
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