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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji
osób uzale˝nionych, skazanych za przest´pstwa pozostajàce w zwiàzku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych
lub substancji psychotropowych
Na podstawie art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120,
poz. 826) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii;
2) zak∏adzie — rozumie si´ przez to zak∏ad opieki
zdrowotnej prowadzàcy leczenie lub rehabilitacj´
osób uzale˝nionych.
§ 2. Podstawà przyj´cia do zak∏adu osoby, o której
mowa w art. 71 ust. 1—3 ustawy, zwanej dalej „osobà
uzale˝nionà”, jest orzeczenie sàdu.

§ 5. 1. Leczenie lub rehabilitacja osoby uzale˝nionej prowadzone sà metodami i Êrodkami ogólnie stosowanymi; w szczególnoÊci zak∏ad zapewnia:
1) diagnostyk´ zaburzeƒ psychicznych, zaburzeƒ zachowania i szkód zdrowotnych zwiàzanych z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych i substancji
psychotropowych;
2) leczenie szkód zdrowotnych spowodowanych u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych;
3) indywidualnà i grupowà psychoterapi´ osób uzale˝nionych;
4) dzia∏ania konsultacyjno-edukacyjne dla osób uzale˝nionych i ich rodzin.

§ 3. 1. Podj´cie leczenia lub rehabilitacji osoby
uzale˝nionej poprzedza wpis do ewidencji osób poddanych leczeniu lub rehabilitacji.

2. Osoba uzale˝niona mo˝e byç leczona w ramach
programu przewidujàcego stosowanie leczenia substytucyjnego.

2. Ewidencj´ prowadzi zak∏ad, w którym osoba
uzale˝niona ma poddaç si´ leczeniu lub rehabilitacji.

§ 6. 1. Leczenie lub rehabilitacja osób uzale˝nionych, skazanych za przest´pstwo pozostajàce w zwiàzku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych na kar´ pozbawienia wolnoÊci, której
wykonanie warunkowo zawieszono, mogà byç prowadzone w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

3. Ewidencja zawiera:
1) imi´ i nazwisko osoby uzale˝nionej;
2) dat´ i miejsce urodzenia osoby uzale˝nionej;
3) numer ewidencyjny PESEL;
4) dat´ przyj´cia do zak∏adu;
5) informacje o przebiegu wspó∏pracy zak∏adu z sàdem oraz osobà, instytucjà lub stowarzyszeniem,
pod których dozór skazany zosta∏ oddany przez
sàd;
6) dat´ wypisania z zak∏adu;
7) nazw´ sàdu;
8) sygnatur´ orzeczenia.
§ 4. Przed podj´ciem leczenia lub rehabilitacji osoba uzale˝niona jest zapoznawana z regulaminem zak∏adu, w którym prowadzone b´dzie leczenie lub rehabilitacja.
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).

2. W trakcie leczenia lub rehabilitacji osób uzale˝nionych, o których mowa w ust. 1, kierownik zak∏adu:
1) zawiadamia sàd oraz osob´, instytucj´ lub stowarzyszenie, pod których dozór oddany zosta∏ skazany, o podj´ciu leczenia lub rehabilitacji;
2) zwraca si´ do sàdu o nades∏anie materia∏ów z akt
sprawy, niezb´dnych do prowadzenia leczenia lub
rehabilitacji, obejmujàcych odpisy orzeczeƒ, opinii
lekarskich oraz psychologicznych;
3) informuje sàd, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, o post´pach w leczeniu lub rehabilitacji, w trybie zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci i ochrony danych osobowych;
4) informuje sàd, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy,
o przebiegu wspó∏pracy z osobà, instytucjà lub
stowarzyszeniem, pod których dozór sàd odda∏
skazanego;
5) zawiadamia sàd oraz osob´, instytucj´ lub stowarzyszenie, pod których dozór zosta∏ oddany skazany, o ka˝dym przeniesieniu skazanego do innego
zak∏adu;
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6) przekazuje sàdowi oraz osobie, instytucji lub stowarzyszeniu, pod których dozór zosta∏ oddany
skazany, informacj´ o zakoƒczeniu leczenia lub rehabilitacji, a sàdowi dodatkowo opini´ o wynikach
leczenia lub rehabilitacji po zakoƒczeniu leczenia
lub rehabilitacji, w trybie zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci i ochrony danych osobowych.
§ 7. 1. Je˝eli osoba uzale˝niona, o której mowa
w § 6 ust. 1, uchyla si´ od obowiàzku leczenia lub rehabilitacji albo dopuszcza si´ ra˝àcego naruszenia regulaminu zak∏adu, kierownik zak∏adu wypisuje skazanego z zak∏adu, o czym zawiadamia niezw∏ocznie sàd
oraz osoby, instytucj´ lub stowarzyszenie, pod których
dozór zosta∏ oddany skazany.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, kierownik zak∏adu wskazuje przyczyn´ uzasadniajàcà wypisanie skazanego z zak∏adu.
§ 8. 1. Leczenie lub rehabilitacja osób uzale˝nionych, skazanych za przest´pstwa pozostajàce w zwiàzku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych na kar´ pozbawienia wolnoÊci bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania, prowadzone sà w zak∏adzie, wskazanym w orzeczeniu sàdu.
2. W trakcie leczenia lub rehabilitacji osób uzale˝nionych, o których mowa w ust. 1, kierownik zak∏adu:
1) zawiadamia sàd o przyj´ciu skazanego do zak∏adu;
2) zwraca si´ do sàdu o nades∏anie materia∏ów z akt
sprawy niezb´dnych do prowadzenia leczenia lub
rehabilitacji, obejmujàcych odpisy orzeczeƒ, opinii
lekarskich oraz opinii psychologicznych, a tak˝e inne materia∏y zawarte w aktach sàdowych;
3) przesy∏a sàdowi, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, opinie o stanie zdrowia skazanego, umieszczonego
w tym zak∏adzie, i o post´pach w leczeniu lub rehabilitacji, w trybie zapewniajàcym zachowanie
poufnoÊci i ochrony danych osobowych;
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4) powiadamia sàd o koniecznoÊci przeniesienia skazanego do innego zak∏adu, w trybie zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci i ochrony danych osobowych;
5) przekazuje sàdowi oraz osobie, instytucji lub stowarzyszeniu, pod których dozór zosta∏ oddany
skazany, informacj´ o zakoƒczeniu leczenia lub rehabilitacji, a sàdowi dodatkowo opini´ o wynikach
leczenia lub rehabilitacji po zakoƒczeniu leczenia
lub rehabilitacji, w trybie zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci i ochrony danych osobowych.
§ 9. 1. Je˝eli skazany, o którym mowa w § 8 ust. 1,
uchyla si´ od obowiàzku leczenia lub rehabilitacji albo
w ra˝àcy sposób narusza regulamin zak∏adu, kierownik zak∏adu wyst´puje, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy,
do sàdu o zwolnienie skazanego z zak∏adu, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Je˝eli skazany samowolnie opuÊci zak∏ad, kierownik zak∏adu niezw∏ocznie powiadamia sàd i w∏aÊciwà miejscowo jednostk´ Policji i wyst´puje do sàdu
z wnioskiem o zwolnienie skazanego z zak∏adu.
3. Ka˝de samowolne opuszczenie przez skazanego
zak∏adu lub ra˝àce naruszenie przez niego regulaminu
zak∏adu kierownik zak∏adu odnotowuje w ewidencji,
o której mowa w § 3.
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu post´powania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzale˝nionych, skazanych za przest´pstwa pozostajàce w zwiàzku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1111).
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa

