
Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 paêdzierni-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏a-
niu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473,
Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb powo∏ywania bieg∏ych w przedmiocie uzale˝-
nienia od alkoholu, zwanych dalej „bieg∏ymi”;

2) sposób sporzàdzania opinii;

3) warunki i sposób dokonywania badaƒ niezb´d-
nych do wydania opinii w przedmiocie uzale˝nie-
nia od alkoholu.

§ 2. Bieg∏ych powo∏uje przy sàdzie okr´gowym
prezes tego sàdu.

§ 3. 1. Kandydatów do listy bieg∏ych, po uzyskaniu
ich pisemnej zgody, zg∏asza w∏aÊciwemu terytorialnie
prezesowi sàdu okr´gowego kierownik wojewódzkie-
go oÊrodka terapii uzale˝nienia od alkoholu i wspó∏-
uzale˝nienia w odniesieniu do psychologów oraz spe-
cjalistów psychoterapii uzale˝nieƒ oraz konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do le-
karzy psychiatrów.

2. Lista bieg∏ych jest publikowana w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym w terminie miesiàca od dnia
powo∏ania.

3. Prezes sàdu okr´gowego aktualizuje list´ bieg-
∏ych w miar´ potrzeb, nie rzadziej jednak ni˝ raz do ro-
ku.

4. Bieg∏ych powo∏uje si´ na okres pi´ciu lat. Okres
powo∏ania up∏ywa z koƒcem roku kalendarzowego.

§ 4. 1. W celu sporzàdzenia opinii w przedmiocie
uzale˝nienia od alkoholu nale˝y oceniç:

1) dane z dost´pnej dokumentacji;

2) stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobi-
stego badania;

2. W razie koniecznoÊci bieg∏y na potrzeby sporzà-
dzanej opinii mo˝e tak˝e zleciç:

1) przeprowadzenie badaƒ laboratoryjnych;

2) niezb´dne konsultacje specjalistyczne i badania
diagnostyczne.

§ 5. 1. Opini´ w przedmiocie uzale˝nienia od alko-
holu wydajà wspólnie, po przeprowadzonych bada-
niach, lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psy-
chiatra i specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ.

2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie
uzale˝nienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”,
biegli przeprowadzajà wspólnie, ka˝dy w zakresie
swojej specjalnoÊci, w warunkach zapewniajàcych
bezpieczeƒstwo oraz ochron´ dóbr osobistych osoby
badanej.

§ 6. Je˝eli osoba badana odmawia poddania si´
badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych
powodów nie jest mo˝liwe ustalenie wniosków dia-
gnostycznych, bieg∏y ogranicza swoje czynnoÊci do
mo˝liwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistnia-
∏ych okolicznoÊciach w sporzàdzonej opinii.

§ 7. 1. Opinia w przedmiocie uzale˝nienia od alko-
holu zawiera:

1) imiona i nazwiska bieg∏ych oraz miejsca ich za-
trudnienia;

2) wskazanie organu kierujàcego na badanie;

3) dat´ postanowienia i sygnatur´ akt sprawy;

4) miejsce i dat´ przeprowadzenia badania;

5) miejsce i dat´ sporzàdzenia opinii;

6) imi´, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego
braku — rodzaj i numer dokumentu potwierdzajà-
cego to˝samoÊç oraz adres osoby badanej;

7) wyciàg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt
sporzàdzonych przez gminnà komisj´ rozwiàzywa-
nia problemów alkoholowych;

8) opis przebiegu badania, okreÊlajàcy jego zakres;

9) wynik autoanamnezy, ocen´ stanu psychicznego
osoby badanej, a tak˝e wyniki konsultacji specjali-
stycznych, badaƒ laboratoryjnych i badaƒ specjali-
stycznych, o ile badania takie zosta∏y przeprowa-
dzone;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie bieg∏ych w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).



10) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;

11) wskazanie dalszego trybu post´powania;

12) podpisy bieg∏ych.

2. W przypadku gdy mi´dzy bieg∏ymi sporzàdzajà-
cymi opini´ wystàpi istotna ró˝nica zdaƒ, fakt ten po-
winien zostaç w opinii zaznaczony.

§ 8. Biegli ustanowieni na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, po uzyskaniu ich zgody, podlegajà
wpisowi na list´, o której mowa w § 3, i pe∏nià czynno-
Êci do koƒca okresu, na który zostali ustanowieni.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.2)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
trybu powo∏ywania bieg∏ych, zasad sporzàdzania opinii
oraz warunków i sposobu dokonywania badaƒ w przed-
miocie uzale˝nienia od alkoholu (Dz. U. Nr 183, poz. 1895),
które traci moc z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie
art. 44 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie
i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów
wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600).
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