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ROZPORZÑDZENIE 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.

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715
oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkoma-
nii,



2) zak∏adzie — rozumie si´ przez to zak∏ad opieki zdro-
wotnej lub zak∏ad prowadzony przez podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzà-
ce leczenie, rehabilitacj´ lub readaptacj´ osób uza-
le˝nionych.

§ 2. Podstawà przyj´cia do zak∏adu osoby uzale˝-
nionej, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy, jest
orzeczenie sàdu.

§ 3. 1. Podj´cie leczenia, rehabilitacji lub readapta-
cji osoby uzale˝nionej, o której mowa w art. 56 
ust. 1—3 ustawy, poprzedza wpis do ewidencji osób
poddanych leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji.

2. Ewidencj´ prowadzi zak∏ad, w którym osoba uza-
le˝niona ma poddaç si´ leczeniu, rehabilitacji lub re-
adaptacji.

3. Ewidencja zawiera:

1) imi´ i nazwisko osoby uzale˝nionej,

2) dat´ i miejsce urodzenia osoby uzale˝nionej,

3) dat´ przyj´cia do zak∏adu,

4) informacje o przebiegu wspó∏pracy zak∏adu z sà-
dem oraz osobà, instytucjà lub stowarzyszeniem,
pod których dozór skazany zosta∏ oddany przez
sàd,

5) dat´ wypisania z zak∏adu,

6) nazw´ sàdu,

7) sygnatur´ orzeczenia.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, nie mo˝e za-
wieraç danych dotyczàcych skazaƒ, orzeczeƒ o ukara-
niu, mandatów karnych, a tak˝e innych orzeczeƒ wyda-
nych w post´powaniu sàdowym lub administracyj-
nym.

§ 4. Przed podj´ciem leczenia, rehabilitacji lub re-
adaptacji osoba uzale˝niona, o której mowa w art. 56
ust. 1—3 ustawy, zapoznawana jest z regulaminem za-
k∏adu, w którym prowadzone b´dzie leczenie, rehabili-
tacja lub readaptacja.

§ 5. 1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja oso-
by uzale˝nionej, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 usta-
wy, prowadzona jest metodami i Êrodkami ogólnie sto-
sowanymi; w szczególnoÊci zak∏ad zapewnia:

1) leczenie szkód zdrowotnych spowodowanych u˝y-
waniem Êrodków odurzajàcych lub substancji psy-
chotropowych,

2) diagnostyk´ zaburzeƒ psychicznych i zaburzeƒ za-
chowania zwiàzanych z u˝ywaniem Êrodków psy-
choaktywnych,

3) indywidualnà i grupowà psychoterapi´ osób uza-
le˝nionych,

4) dzia∏ania konsultacyjno-edukacyjne dla osób uza-
le˝nionych i ich rodzin,

5) pomoc w uzyskaniu niezb´dnych Êwiadczeƒ socjal-
nych.

2. Osoba uzale˝niona, o której mowa w art. 56
ust. 1—3 ustawy, mo˝e byç leczona w ramach progra-
mu przewidujàcego stosowanie leczenia substytucyj-
nego, zgodnie z odr´bnymi przepisami.

§ 6. W leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji osoby
uzale˝nionej, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy,
mogà braç udzia∏ osoby posiadajàce kwalifikacje okre-
Êlone w odr´bnych przepisach, w szczególnoÊci:

1) psycholog,

2) pedagog,

3) specjalista terapii uzale˝nieƒ,

4) instruktor terapii uzale˝nieƒ,

5) piel´gniarka,

6) lekarz psychiatra,

7) lekarz rodzinny,

8) pracownik socjalny.

§ 7. 1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja osób
uzale˝nionych, skazanych za przest´pstwo pozostajàce
w zwiàzku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowych na kar´ pozbawienia wol-
noÊci, której wykonanie warunkowo zawieszono, mo-
gà byç prowadzone w systemie ambulatoryjnym lub
stacjonarnym.

2. W trakcie leczenia, rehabilitacji lub readaptacji
osób uzale˝nionych, o których mowa w ust. 1, kierow-
nik zak∏adu:

1) zawiadamia sàd oraz osob´, instytucj´ lub stowa-
rzyszenie, pod których dozór oddany zosta∏ skaza-
ny, o podj´ciu leczenia, rehabilitacji i readaptacji,

2) zwraca si´ do sàdu o nades∏anie materia∏ów z akt
sprawy, niezb´dnych do prowadzenia leczenia, re-
habilitacji lub readaptacji, obejmujàcych odpisy
orzeczeƒ, opinii lekarskich oraz psychologicznych,

3) informuje sàd, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, o po-
st´pach w leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji,
w trybie zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci
i ochrony danych osobowych,

4) informuje sàd, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, o prze-
biegu wspó∏pracy z osobà, instytucjà lub stowarzy-
szeniem, pod których dozór sàd odda∏ skazanego,

5) zawiadamia sàd oraz osob´, instytucj´ lub stowa-
rzyszenie, pod których dozór zosta∏ oddany skaza-
ny, o ka˝dym przeniesieniu skazanego do innego
zak∏adu,

6) przekazuje sàdowi oraz osobie, instytucji lub sto-
warzyszeniu, pod których dozór zosta∏ oddany ska-
zany, informacj´ o zakoƒczeniu leczenia, rehabilita-
cji lub readaptacji, a sàdowi dodatkowo opini´
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o wynikach leczenia, rehabilitacji lub readaptacji
po zakoƒczeniu leczenia, rehabilitacji lub readapta-
cji, w trybie zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci
i ochrony danych osobowych.

§ 8. 1. Je˝eli osoba uzale˝niona, o której mowa
w § 7, uchyla si´ od obowiàzku leczenia, rehabilitacji
lub readaptacji lub w ra˝àcy sposób narusza regulamin
zak∏adu, kierownik zak∏adu wypisuje skazanego z zak∏a-
du, 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, kie-
rownik zak∏adu wskazuje przyczyn´ uzasadniajàcà wy-
pisanie skazanego z zak∏adu.

§ 9. 1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja osób
uzale˝nionych, skazanych za przest´pstwa pozostajàce
w zwiàzku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowych na kar´ pozbawienia wol-
noÊci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
prowadzone jest w odpowiednim zak∏adzie opieki
zdrowotnej, wskazanym w orzeczeniu sàdu.

2. W trakcie leczenia, rehabilitacji lub readaptacji
osób uzale˝nionych, o których mowa w ust. 1, kierow-
nik zak∏adu opieki zdrowotnej:

1) zawiadamia sàd o przyj´ciu skazanego do zak∏adu
opieki zdrowotnej,

2) zwraca si´ do sàdu o nades∏anie materia∏ów z akt
sprawy niezb´dnych do prowadzenia leczenia, re-
habilitacji lub readaptacji, obejmujàcych odpisy
orzeczeƒ, opinii lekarskich oraz opinii psycholo-
gicznych, a tak˝e inne materia∏y zawarte w aktach
sàdowych,

3) przesy∏a sàdowi, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, opi-
nie o stanie zdrowia skazanego, umieszczonego
w tym zak∏adzie, i o post´pach w leczeniu, rehabi-

litacji lub readaptacji, w trybie zapewniajàcym za-
chowanie poufnoÊci i ochrony danych osobo-
wych,

4) powiadamia sàd o przeniesieniu skazanego do in-
nego zak∏adu opieki zdrowotnej, w trybie zapew-
niajàcym zachowanie poufnoÊci i ochrony danych
osobowych,

5) przekazuje sàdowi oraz osobie, instytucji lub sto-
warzyszeniu, pod dozór których zosta∏ oddany ska-
zany, informacj´ o zakoƒczeniu leczenia, rehabilita-
cji lub readaptacji, a sàdowi dodatkowo opini´
o wynikach leczenia, rehabilitacji lub readaptacji
po zakoƒczeniu leczenia, rehabilitacji lub readapta-
cji, w trybie zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci
i ochrony danych osobowych.

§ 10. 1. Je˝eli skazany, o którym mowa w § 9, uchy-
la si´ od obowiàzku leczenia lub rehabilitacji albo w ra-
˝àcy sposób narusza regulamin zak∏adu opieki zdro-
wotnej, kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej wyst´pu-
je, zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy, do sàdu o zwolnie-
nie skazanego z zak∏adu opieki zdrowotnej, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Je˝eli skazany samowolnie opuÊci zak∏ad opieki
zdrowotnej, kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej nie-
zw∏ocznie powiadamia sàd i w∏aÊciwà miejscowo jed-
nostk´ Policji i wyst´puje do sàdu z wnioskiem o zwol-
nienie skazanego z zak∏adu opieki zdrowotnej.

3. Ka˝de samowolne opuszczenie przez skazanego
zak∏adu opieki zdrowotnej lub ra˝àce naruszenie przez
niego regulaminu zak∏adu, kierownik zak∏adu odnoto-
wuje w ewidencji, o której mowa w § 3.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala
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