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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 lutego 2001 r.

w sprawie wykazu zak∏adów psychiatrycznych i zak∏adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykony-
wania Êrodków zabezpieczajàcych, ich pojemnoÊci, zasad kierowania do nich oraz post´powania ze sprawca-

mi w nich umieszczonymi, a tak˝e warunków zabezpieczenia tych zak∏adów.

Na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931

oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268) zarzà-
dza si´, co nast´puje:



§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wykaz zak∏adów psychiatrycznych i zak∏adów lecze-
nia odwykowego przeznaczonych do wykonywa-
nia Êrodków zabezpieczajàcych, ich pojemnoÊç
oraz warunki zabezpieczenia,

2) zasady kierowania sprawców do zak∏adów przezna-
czonych do wykonywania Êrodków zabezpieczajà-
cych,

3) zasady post´powania ze sprawcami umieszczony-
mi w zak∏adach psychiatrycznych i zak∏adach lecze-
nia odwykowego, przeznaczonych do wykonywa-
nia Êrodków zabezpieczajàcych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) zak∏adzie psychiatrycznym — nale˝y przez to rozu-
mieç tak˝e:
a) oddzia∏ psychiatryczny w szpitalu psychiatrycz-

nym i szpitalu ogólnym,
b) klinik´ psychiatrycznà akademii medycznej i In-

stytutu Psychiatrii i Neurologii,
c) oÊrodek psychiatrii sàdowej,

2) zak∏adzie leczenia odwykowego — nale˝y przez to
rozumieç tak˝e:
a) oddzia∏ odwykowy w oÊrodku leczenia odwyko-

wego,
b) oddzia∏ odwykowy w szpitalu psychiatrycznym.

§ 3. 1. Wykaz i pojemnoÊç zak∏adów psychiatrycz-
nych przeznaczonych do wykonywania Êrodków zabez-
pieczajàcych zwiàzanych z umieszczeniem sprawcy
w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym, w odniesie-
niu do zak∏adów dysponujàcych warunkami:

1) podstawowego zabezpieczenia — okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia,

2) wzmocnionego zabezpieczenia — okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia,

3) maksymalnego zabezpieczenia — okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Wykaz i pojemnoÊç zak∏adów leczenia odwyko-
wego przeznaczonych do wykonywania Êrodków za-
bezpieczajàcych zwiàzanych z umieszczeniem w za-
mkni´tym zak∏adzie leczenia odwykowego okreÊla za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 4. Zak∏ady psychiatryczne dysponujàce warunka-
mi podstawowego zabezpieczenia:

1) zapewniajà sta∏y nadzór nad sprawcami przebywa-
jàcymi w zak∏adzie,

2) posiadajà drzwi i okna wyposa˝one w urzàdzenia
uniemo˝liwiajàce sprawcom samowolne opusz-
czenie zak∏adu.

§ 5. 1. Zak∏ady psychiatryczne dysponujàce warun-
kami wzmocnionego zabezpieczenia spe∏niajà wyma-
gania okreÊlone w § 4, a ponadto:

1) sà wyposa˝one w:
a) system telewizji wewn´trznej umo˝liwiajàcy ob-

serwacj´ drzwi wejÊciowych, okien zewn´trz-
nych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy,

b) elektroniczny system sygnalizujàcy niekontrolo-
wane otwarcie drzwi i okien,

2) majà mo˝liwoÊç wydzielenia 10—20-∏ó˝kowych
pododdzia∏ów,

3) majà bezpoÊredni dost´p do ogrodzonego terenu
rekreacyjnego,

4) zatrudniajà personel w liczbie co najmniej dwukrot-
nie wi´kszej ni˝ pojemnoÊç zak∏adu.

2. Zak∏ady leczenia odwykowego spe∏niajà wyma-
gania przewidziane dla zak∏adów psychiatrycznych
dysponujàcych warunkami wzmocnionego zabezpie-
czenia.

§ 6. Zak∏ady psychiatryczne dysponujàce warunka-
mi maksymalnego zabezpieczenia spe∏niajà wymaga-
nia okreÊlone w § 4 i § 5 ust. 1, a ponadto:

1) dysponujà systemem sygnalizujàcych zagro˝enie
osobistych elektronicznych urzàdzeƒ alarmowych,
w które jest wyposa˝ony personel,

2) sà otoczone oÊwietlonym, nadzorowanym za po-
Êrednictwem telewizji wewn´trznej g∏adkim mu-
rem o wysokoÊci co najmniej 5,5 m lub dysponujà
innymi zabezpieczeniami o porównywalnej sku-
tecznoÊci, uniemo˝liwiajàcymi samowolne oddale-
nie sprawcy,

3) zatrudniajà personel w liczbie co najmniej dwu
i pó∏krotnie wi´kszej ni˝ pojemnoÊç zak∏adu, w tym
personel sprawujàcy ochron´ nad sprawcami czy-
nów zabronionych w liczbie nie mniejszej ni˝ jedna
trzecia pojemnoÊci zak∏adu.

§ 7. 1. W celu zapewnienia w∏aÊciwego wyboru
miejsca wykonywania Êrodka zabezpieczajàcego i pra-
wid∏owego kierowania sprawców, sàd mo˝e zasi´gnàç
opinii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, zwanego dalej
„Instytutem”.

2. W celu zasi´gni´cia opinii, o której mowa
w ust. 1, przed umieszczeniem sprawcy w zamkni´tym
zak∏adzie psychiatrycznym, sàd przesy∏a Instytutowi
orzeczenie o zastosowaniu Êrodka zabezpieczajàcego
wraz z opinià bieg∏ych o stanie zdrowia psychicznego
sprawcy, w celu wskazania miejsca wykonywania
Êrodka zabezpieczajàcego.

3. Instytut, po otrzymaniu dokumentów, o których
mowa w ust. 2, w terminie miesiàca przesy∏a sàdowi
propozycj´ miejsca wykonywania Êrodka zabezpiecza-
jàcego wraz z jej uzasadnieniem.

§ 8. 1. Do zak∏adu psychiatrycznego dysponujàce-
go warunkami maksymalnego zabezpieczenia kieruje
si´ sprawc´, je˝eli:

1) powtarzajàce si´ zachowania zagra˝ajàce ˝yciu lub
zdrowiu innych osób lub powodujàce niszczenie
przedmiotów znacznej wartoÊci nie mogà byç opa-
nowane w zak∏adzie psychiatrycznym dysponujà-
cym warunkami wzmocnionego zabezpieczenia,

2) niemo˝liwe jest zapobie˝enie samowolnemu odda-
leniu z zak∏adu dysponujàcego wzmocnionymi wa-
runkami zabezpieczenia sprawcy stwarzajàcego
znaczne zagro˝enie poza zak∏adem.
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2. Do zak∏adu psychiatrycznego dysponujàcego
warunkami wzmocnionego zabezpieczenia kieruje si´
sprawc´, je˝eli:

1) zachowania zagra˝ajàce ˝yciu lub zdrowiu innych
osób lub powodujàce niszczenie przedmiotów
znacznej wartoÊci nie mogà byç opanowane w za-
k∏adzie dysponujàcym warunkami podstawowego
zabezpieczenia,

2) niemo˝liwe jest zapobie˝enie samowolnemu odda-
leniu z zak∏adu dysponujàcego warunkami podsta-
wowego zabezpieczenia sprawcy stwarzajàcego
zagro˝enie poza zak∏adem.

3. Do zak∏adu psychiatrycznego dysponujàcego
warunkami podstawowego zabezpieczenia kieruje si´
sprawc´ niespe∏niajàcego kryteriów, o których mowa
w ust. 1 i 2.

§ 9. Do zak∏adu leczenia odwykowego, o którym
mowa w § 5 ust. 2, sàd kieruje sprawc´ na podstawie
art. 96 Kodeksu karnego.

§ 10. Wskazujàc miejsce wykonywania Êrodka za-
bezpieczajàcego, uwzgl´dnia si´ dodatkowo:

1) rodzaj czynów zabronionych, których dopuÊci∏ si´
sprawca w przesz∏oÊci,

2) rodzaj, cz´stoÊç i skutki zachowaƒ agresywnych lub
ucieczkowych w przesz∏oÊci,

3) aktualny stan zdrowia, w tym zaburzenia psychicz-
ne i choroby wspó∏istniejàce,

4) uzale˝nienie od alkoholu lub innego Êrodka odurza-
jàcego,

5) zwiàzek pomi´dzy zaburzeniami psychicznymi a za-
chowaniami niebezpiecznymi,

6) ogólnà sprawnoÊç fizycznà,

7) szczególne wskazania do post´powania lecznicze-
go i rehabilitacyjnego,

8) przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia i reha-
bilitacji.

§ 11. 1. Sprawca, wobec którego wykonywany jest
Êrodek zabezpieczajàcy, jest obj´ty zaplanowanym
i zindywidualizowanym post´powaniem leczniczym,
terapeutycznym i rehabilitacyjnym, a tak˝e resocjaliza-
cyjnym, którego celem jest poprawa stanu jego zdro-
wia i zachowania, w stopniu umo˝liwiajàcym powrót
do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie i dalsze leczenie w warun-
kach poza zak∏adem.

2. Zaj´cia rehabilitacyjne organizowane sà zgodnie
z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecz-
nej z dnia 20 paêdziernika 1995 r. w sprawie organizo-
wania zaj´ç rehabilitacyjnych w szpitalach psychia-
trycznych i nagradzania uczestników tych zaj´ç (Dz. U.
Nr 127, poz. 614).

§ 12. Ârodki przymusu bezpoÊredniego stosuje si´
zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposo-
bu stosowania przymusu bezpoÊredniego (Dz. U.
Nr 103, poz. 514).

§ 13. 1. W ramach post´powania ze sprawcami,
w celu zapewnienia prawid∏owego post´powania lecz-

niczego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i resocja-
lizacyjnego, mo˝liwe jest przenoszenie sprawców
w trakcie wykonywania Êrodka zabezpieczajàcego do
zak∏adu psychiatrycznego lub odwykowego dysponu-
jàcego odpowiednimi zabezpieczeniami oraz odpo-
wiednimi mo˝liwoÊciami leczniczymi, terapeutyczny-
mi, rehabilitacyjnymi i resocjalizacyjnymi.

2. Pobyt sprawcy w zak∏adzie psychiatrycznym dys-
ponujàcym warunkami wzmocnionego i maksymalne-
go zabezpieczenia nie powinien trwaç d∏u˝ej, ni˝ jest to
konieczne dla zmniejszenia zagro˝enia sprawcy dla
otoczenia i jego sk∏onnoÊci do ucieczek.

§ 14. 1. Z wnioskiem o przeniesienie, o którym mo-
wa w § 13 ust. 1, wyst´puje do sàdu kierownik zak∏adu,
w którym sprawca przebywa. We wniosku nale˝y po-
daç powody uzasadniajàce koniecznoÊç przeniesienia
sprawcy do innego zak∏adu i do∏àczyç:

1) orzeczenie sàdu o zastosowaniu Êrodka zabezpie-
czajàcego,

2) opini´ bieg∏ych psychiatrów i ewentualnie inne opi-
nie.

2. O przeniesienie do innego zak∏adu zwracaç si´
mo˝e do sàdu sam sprawca lub jego przedstawiciel
ustawowy. W takich przypadkach zak∏ad, w którym
sprawca przebywa, przesy∏a do sàdu dokumentacj´,
o której mowa w ust. 1, wraz z opinià kierownika tego
zak∏adu.

§ 15. 1. W celu zapewnienia prawid∏owego przeno-
szenia sprawców do innego zak∏adu wykonujàcego
Êrodek zabezpieczajàcy sàd mo˝e zasi´gnàç opinii In-
stytutu.

2. Przed orzeczeniem o przeniesieniu sprawcy do
innego zak∏adu sàd przesy∏a Instytutowi dokumenta-
cj´, o której mowa w § 14.

3. Instytut po otrzymaniu dokumentacji, o której
mowa w § 14, niezw∏ocznie, najpóêniej w terminie mie-
siàca, przesy∏a sàdowi propozycj´ miejsca dalszego
wykonywania Êrodka zabezpieczajàcego wraz z jej uza-
sadnieniem.

§ 16. Przeniesienie sprawcy pomi´dzy zak∏adami
wykonujàcymi Êrodek zabezpieczajàcy realizuje Poli-
cja, korzystajàc w uzasadnionych przypadkach z pomo-
cy fachowego personelu medycznego zak∏adu, w któ-
rym sprawca przebywa∏.

§ 17. Kierownik zak∏adu psychiatrycznego lub za-
k∏adu leczenia odwykowego o przyj´ciu sprawcy w ce-
lu wykonania Êrodka zabezpieczajàcego zawiadamia
w∏aÊciwy sàd.

§ 18. Zak∏ady psychiatryczne i zak∏ady leczenia od-
wykowego wykonujàce Êrodki zabezpieczajàce dosto-
sujà warunki wykonywania tych Êrodków do przepi-
sów niniejszego rozporzàdzenia w okresie 2 lat od dnia
jego wejÊcia w ˝ycie.

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

Minister Zdrowia: G. Opala

Dziennik Ustaw Nr 26 — 1945 — Poz. 297



Dziennik Ustaw Nr 26 — 1946 — Poz. 297

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 lutego 2001 r. (poz. 297)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4


