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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego
w stosunku do osób uzale˝nionych umieszczonych w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U.
Nr 179, poz. 1485, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Leczenie, rehabilitacj´ i reintegracj´ osób
uzale˝nionych umieszczonych w zak∏adach popraw———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r.
Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.
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czych prowadzi si´ w oddzielnych zak∏adach poprawczych resocjalizacyjno-terapeutycznych, zwanych dalej „zak∏adami resocjalizacyjno-terapeutycznymi”.
2. Leczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje detoksykacji, leczenia substytucyjnego oraz post´powania wymagajàcego leczenia w zak∏adzie opieki
zdrowotnej.
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3. Leczenie, rehabilitacj´ i reintegracj´ osób uzale˝nionych w zak∏adach resocjalizacyjno-terapeutycznych prowadzi si´ metodami i Êrodkami ogólnie stosowanymi w tego rodzaju post´powaniu, a w szczególnoÊci poprzez:
1) poradnictwo i konsultacje;
2) zaj´cia edukacyjne;
3) terapi´ grupowà i indywidualnà;
4) wspó∏prac´ z rodzinami.
§ 2. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzale˝nionych w zak∏adach resocjalizacyjno-terapeutycznych mogà byç wspomagane przez psychologa, pedagoga i piel´gniark´.
§ 3. 1. U˝ywanie Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych lub Êrodków zast´pczych przez osoby umieszczone w zak∏adach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich ustala si´ na podstawie:
1) rozmów i obserwacji zachowania od chwili przyj´cia;
2) wyników badaƒ lekarskich;
3) wyników badaƒ psychologicznych;
4) danych zawartych w dokumentacji dotyczàcej nieletnich;
5) wyników testów diagnostycznych.
2. W przypadku stwierdzenia faktu u˝ywania Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub
Êrodków zast´pczych osoby, o których mowa w ust. 1,
poddaje si´ szczegó∏owym badaniom lekarskim i psychologicznym w celu stwierdzenia uzale˝nienia od
tych Êrodków i jego stopnia oraz potrzeby leczenia
w zak∏adzie opieki zdrowotnej lub skierowania albo
przeniesienia do zak∏adu resocjalizacyjno-terapeutycznego.
3. Do zak∏adów resocjalizacyjno-terapeutycznych
sà kierowane osoby uzale˝nione w oparciu o diagno-
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z´ stwierdzajàcà uzale˝nienie, sporzàdzonà przez lekarza i psychologa.
4. Przeniesienie osoby uzale˝nionej z zak∏adu poprawczego innego rodzaju do zak∏adu resocjalizacyjno-terapeutycznego nast´puje w oparciu o diagnoz´,
o której mowa w ust. 3.
§ 4. 1. Je˝eli osoba uzale˝niona wymaga natychmiastowego leczenia odtruwajàcego, powinna zostaç
skierowana niezw∏ocznie do zak∏adu opieki zdrowotnej przez lekarza, dyrektora zak∏adu poprawczego lub
dyrektora schroniska dla nieletnich.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor
zak∏adu poprawczego lub dyrektor schroniska dla nieletnich zawiadamia sàd rodzinny, w którego dyspozycji pozostaje osoba uzale˝niona.
§ 5. W zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji
osób uzale˝nionych zak∏ady resocjalizacyjno-terapeutyczne wspó∏dzia∏ajà z podmiotami wymienionymi
w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii.
§ 6. W zak∏adach poprawczych i w schroniskach
dla nieletnich prowadzi si´ profilaktyk´ uzale˝nieƒ od
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
i Êrodków zast´pczych oraz dzia∏ania zmierzajàce do
zmotywowania osób uzale˝nionych do podj´cia leczenia, a wobec osób uzale˝nionych, które pomyÊlnie zakoƒczy∏y proces leczenia, organizuje si´ formy pomocy w utrzymywaniu abstynencji.
§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 paêdziernika 1999 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku
do osób uzale˝nionych umieszczonych w zak∏adach
poprawczych (Dz. U. Nr 88, poz. 991).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

