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§ Ij. I. Usui.Jy przyjmowane do pidCÓ\vek leczni
czych i rehabilitdcy)no-reiJdaptacyjnycn dla osob lłzaki

nionych. zapewniających cdłodobowi.j otJiekt; leczniczą 

i 1ehabilitdcYJnoreddapt<lCy jtlij. oraz oddziałów d ziennych, 
nocnych i hosteli powinny być zapozn,me z regulaminem 
danej placówki. 

2. Osoby zglaszające się dobrowo ln ie na leczenie. re
habilJtaCJę i wddaptację do placówek ''''ymieniunych w 
ust. l sk ła dają zobowiązanie na piśmie. że b~dą się sto
sowały do regul nminu danej placówki. Odmowa poddania 
się leczeniu lub udzinłu w postępuwar,i u rehabi !ll ucyjno
-readuptacyjnym albo inne raLące naruszenie przez tę; 

osobę regulaminu może być podstawą jej wypisani a z pla
cówki. chyba że zachodzi obawa, iż może to spowodo
wać bezpośrednio skutki grożne dla życia lub zdrowia tej 
osoby. 

§ 14. Do zadań placówek podstawowej opieki zdro
w otnej. SpIawujących opie k \; nad osohami uzalezrdony mi 
lub zagro70nymi uzależnieniem. nalt:ży: 

l) wczesne wykrywanie osób uzależnionych i zagrożo

n ych uzależnieniem oraz p l zeprow adzanie rozeznania 
zdgrożonych środ owisk, 

2) udzielanie świ ddczen leczniczych. 

3} kierow<inie na konsultacje lub ltczenie do pliJc6wek 
leczniczych rebabi litacyjno-readaptacY Jnych dla 
osób uzależnion ych b.łdż do placówek psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej, 

PO?:. ?'?;'i i 227 

4) prowadzenie dzialdlności oświatowo·zdrowotneJ Olaz 
ws p6:d zidLHli e z ol~Janizacjami spulecznymi zaJm u
jącymi się p!l:ec iw dzlaldnlel1l narkoman ii. 

§ 15. Poradnie zd1 0 wia p5ychiczncgo sprawujące 

opie kl; nad osobiimi uZd:<ozniunymi wykcll1ują zadania 
okresi'H1CJ w § 3 pkt l-l. 

§ 16 l. Placówki sl. .. icjonarnej opie!d psychiA ryc z
nej wyktlnują zadania określone w § 4 ust. 2. § 5 us t. 2 
i § 6 ust. 2. 

2. Szpitale oraz inne placówki opieki sta cjOl1drne j 
wykunują zadania o!ueslone w § 4 ust. '2 pkt l i 4. 

§ 17. Do czas u utwo rze nia poradni. o której mowa w 
§ 3, jej zadania wykonuje poradnia zdr ov,ia psychicz
nego wskc;zilila pl Zl' Z terer: ow y orgall administr dC ji pań

stwowej o wld',ciwosci szczcg"llnej do Sp ldW zdrowia 
i opieki spc lcczr:e) stopnia wUJcwódzkiego. 

§ 18. Pldcówki. o ktÓI ych mowa w § 1. współprdcują 
z OI!:Janarni i inst Y t uc jc,mi pdllS l wowymi oraz o lg<1n izac ja
mi społecznymi, ZWids/c,:a zajm"jącymi się zapobiega niem 
narkomanii. 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnt c:m oQlo
szenia. 
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ROZPORU"DZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 3 Ilerpnia 1985 r. 

w sprawie sZLZegó!owych zasad i trybu poslępowunia w przedmiode lecwnla osób uza l eżnionych, skazal1ych za 
przesh;ps\wa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub p s ychotropow}'ch. 

!\ia p odstawie art. 34 ust. fi u~td WY z dnia 31 stycznia 
1985 I. o za p oLie(jd niu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz.. 15 
I Nr 15, poz. 66) zarządza się, co nastfi Puje: 

§ l. 1. Leczenie i rehabIlitacja osób uzależnionych od 
środków odurzających lub psychotropowych, skazanych za 
pues lępstwa pozostające w związku z używaniem tych 
środków na kdrę pozbawienia wolności, ktorej wykonanie 
warunkowo zawieszono, zob owiązanych przez sąd do pod
d a nia się leczeniu i rehabilit acji w odpowiednim zakładzie 
lecznicz ym i re ha bilitac y Jno-readaptacy jn ym, są prowa
dzone w placówkach okreś lonych w rozporządzeniu Mini
stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1985 r. 
w sprawie orgnnizdcji i zasad funkcjonowania pl acówek 
leczniczych i rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób 
llza ieżnionych (Dz. U. Nr 45, poz. 226). 

2. Rehabilitację osób. o których mowa w ust. 1. mogą 
prowadzlc również organizdcje społeczne, kościoły I inne 
związki wyznani owe oraz osoby fizyczne. które otrzymały 
zezwolenie na t a ką d ziałaln ość w trybie przewidzianym 
w przepisach odrębnych. 

§ 2. Skazany. o którym mowa w § l, zgłaszający się 
do placówki lecznirzej lub rehabilitacyjno-reuda ptacyjnej 
pllwinien być zapoznany z reguJ amir;em placówki. 

§ 3. 1. Kierownik placówki leczniczej I rehabilita
cyjno-readaptacyjnej w sp la wach osób. o których mowa 
w § 1, jest obowiązany do: 

1) niezwłocznego zawi ildomienia sądu, który orzekł 
o obowiązku PUudd l, ia się leczeniu i rehabilitacji, 

zwanego dalej .. sądem", o podjęciu przez skazanego 
leczenia i rehabilitacji, 

2) zwrócenia się do sądu o nadesłanie m c\ ter ialów z akt 
sprawy, niezbędnych do prowadzenia leczenia i reha
bilitac ji skazanego, 

3) informowania sądu, nie rzadziej niż co 6 miesi ęcy, 

o przebiegu leczenia lub postępowania rehc1bi litucyj
nego, 

4) informowania sądu, n ie rzadziej niż co 3 miesiące, 

o przebiegu wspólpracy z csobą. instytucją lub orcJa
nizacją społeczną, p od k.tórej dozór sąd odda l ska
zanego, 

5) zawiadomienia sądu o p rze niesieidu skazanego dał 
innej placówki lecznicze j lub reh ::;llllitucyjno-recH.lap
tacyjnej, 

6) przekazania sądowi opinii o skuzanym po zakończeniu 
leczenia i rehabilitac ji. 

2. Jeżeli skazany uchyla się od obowiązku leczenia 
lub dop uszcza się raiącego na1Us'lCnia regulaminu pla
cówki, kierownik placó wk i leczniczej i rehabilitacyjno
-readaptac yjnej wypisuje sk awr. ego z placó wki l kieruje 
wniosek do sądu o wykonan ie warunkowo zawi eszonej 
kaIy pozbawienia wolno.ś ci. 

3. Wniosek do sądu o v!y konanie warunk owo za'.'J ie
szonej kary pozbawienia w ol ności powinien l {\'h ierac w 
szczególności: 

1) sygnaturę akt oraz imię i ni:lzwi"ko skdzuD ego i inne 
dane określające jego to~samosc, 
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2) opis przebiegu leczenia, uwzg l r;dniający wyniki lJa d :It', 

psychiatrycznych, psycholog icznych i inn ych niezbqd· 
nych badań specjalis tycznyc h, ora z wskilZilnia co do 
dalszego postępowania leczniczego III b oddziii l yw d il 

reha bilitacyjno-read aptacy jn ych, 

3) okolicznośc i odmowy poddania się leczeniu lu b WS kd 

zan ie . na czym poleg ido razi:jce naruszenie requ l" H1 IJ!l l. 

§ 4. Kierownik placówki leczniczej i rehabilitacy jn o
-readapt ,lcy jnej współpracuje z osobą lub i nstytucją diho 
organizacją spo łeczną, pod której dozór sąd odda! ska" 
zanego, o którym mowa w § L a w szczegó lności : 

1) powiad amia o pod j ęciu przez skazanego leczenia I re
habilitacji oraz o zakot1czeniu leczenia i rehabilitacji, 

2) udzipl a informacji o przebiegu leczenia lub post(~P()

wania rehabilitacyjnego i dal szych zamie rzeniach w 
tym zakresie, 

3) zawiadamia o przeniesieniu skazanego do innej pla
cówki leczniczej lub rehabilitacyjno-readaptacyjnej 
al bo innego zakłaclu społecznej służby zd rowia, 

~) zawi adamia o wypisaniu skazanego i o skierowaniu 
wniosku do sądu o zarządze nie wykollania zawie
szonej kary pozbawienia wolności w wypadkach, 
o których mowa w § 3 ust. 2. 

§ 5. 1. Leczenie osób uzależnionych, skazanych za 
przestl;pslwa pozostające w zwiqzk u z używaniem środ

ków odurzających lub psychotropowych na karę pozba
wienia wolno~ci bez warun kowego zawieszenia jej wy
konani a, co do których sąd of'lek! umieszczenie sprawcy 
przed wy ko naniem kary w odpowiednim zakładzie kczni
czym, jest prowadzone w placówkach zapewniających ca
łodobową opiekę leczniczą, o których mowa w rozporzą

dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
3 sierpnia 1985 r. w spra wie organizacji i zasad funkcjo
nowania placówek leczniczych i rehabilitac yjno-readapta
cyjaych dla osób uzależnionych. 

2. Wykona nie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, 
należy do placówki leczniczej, właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania skazanego. 

3. W razie niemożliwośc i ustal enia miejsca zamiesz
kania skazanego, wykonanie orzecze nia należy do pla
cówki. na któ rej obszarze działa sąd . 
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c ó wki lec zn iczej, niż wymieniona w § 5, j e·ż e li jes t to ULa

::" ,,: inne indywidualnym Wskd zdllr cm leczn iczy m. 

2. Przeniesienie nastE;puje w ramdch porozllmien id 
pla cówpk i za zgodą sąclu. 

§ 7. Skilzdny, o którym mowa w § 5 ll ~; t. 1, powin ie n 
Lyć: zapoznany z regul aminem placóv,iki . 

§ 8. Kierownik pl acó'tvki leczni czej w sp rawac h oso!), 
o ktorych mOlI-a w § 5 ust. 1, jest obowią'lilny d o: 

l) niezwłocznego zawiadomienia s ąd u o PIZi'Jl;ci u sk a 
zanego, 

2) zwrócenia się do sąd u o nad esłan ie nlilteritl ł ów z a kt 
sprawy, niezbędnyc ł1 do prowadzenia lecze nia ska
zanego, 

3) informowania sądu, nie rzadziej niż co 6 miesi (;cy, 
o przebiegu leczenia , 

4) występowania clo sądu o wyrażenie zgody na jJi/e 
niesienie skaza nego do innej pl acówk i leczniczej, je · 
żeli jes t to uzasadnione indywidualnym wskazani e m 
leczniczym, 

5) przekazania sądowi opini i o skazanym po zakończe niu 
leczenid. 

§ 9. l. Jeżeli s kazany , o którym mowa w § 5 ust. 1. 
uchyla się od obowiązku lecze n ia illho dopuszcza się ra
żącego naruszenia regul aminu pld cówk i, kierownik p!a
cówki lecznicze j wystepuje do sądu o zwolnienie SkM.d
lIego z zak ł tldu leczniczego. 

2. V/niosek do sądu o zwo lni enie z za kładu leczni 
czego powinien zawierać dune, o któr ych mowa w § 3 
ust. 3. 

§ 10. W razie samowolnego opuszczenia przez skaza
nego, o którym mowa w § 5 liSt. 1. pl acówki leczniczej. 
kierownik placówki niezwlocznie powiad am ia o t ym sąd 
i właściwy terenowo organ podległy Ministrowi Spraw 
vYewm;trznych oraz wypislIje skazanego z placówki lecz
niczej. 

§ 11. Placówka leczn icza i rehabiiitdcyjno-readapt 'l 
cyjna prowadzi rejestr osób, o których mowa w § l i § 5 
ust. L na zasadach ok reślonych od ręhnie . 

§ 12. Rozporządzenie \'icho(lzi w życie z dr:i em OUlo
s7. cnia . 

§ 6. I. Skazany może być przeniesio ny do innej pld- Minister Zdr01Nia Opicki Spoleczne j: T. Sz eJu d w\V .<;r. i 
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