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ROZPORZ ,l\DZEN1E MINISTRA ZDROWłA ł OPIEKł SPOŁECZNEJ 

z dnia 31 sje rpnia 1985 r. 

w sprawie szcz~gółowych zasad wydawania zezwoleń na prowaczenie przez organizacje społeczne, kokloły 
l inne związki wyznaniowe oraz osoby tiz yczne rehabilitacji l readaptacji osób uzależnionych. 

Na podstawie art. 23 usL 6 pkt 2 usta wy z dnia 
31 styczn ia 1985 r. o za pobieganiu narkomanii (Dz. U. 
Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. fi6) zarządza si ,~, co następuje: 

§ 1. 1. Organizacje spoleczj1e, kosciolY inne 
związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne mogą prowadzić 
na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej, zwanego dalej "zezwoleniem", następujące pla
cówki rehabilitacji oraz readaptacji osób, które UkOl!
czyły 18 lat, uzależnionych od środków odurzających lub 
psychotropowych, zwanych dalej "osobami uZi\leżnio

nymi" : 

1) poradnia (gabinet) rehabilitacji 
uzależnionych, 

readaptacji osób 

2) ośrodek wczesnej rehabilitacji i readaptacji. 

3) ośrodek rehabilitacy jno-readaptacyjny długotermino-

wego pobytu, ' 

<4) dzienny ośrodek rehabililacyjno-readaptacyjny, 

5) nocn y o~rodek rehabilitacy jno-readaptacyjn y, 

6) hosteJ, 
7.wane dalej "placówkmn! rehabilitacji oraz readaptacji 
osób uzależnionych". 

2. Zakres działania i zadania placówek rehabilitacji 
oraz readaptacji osób uzależnionych ustala rozporządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 
1985 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania 
placówek leczniczych i rehabilitacyjno-readaptacyjnych 
dla osób uzależnionych (Dz. U. Nr 45, poz. 226). 

3. Zezwolenie wydaje się w fonnie decyzji admini
stracyjnej. 

4. Ze.zwolenie podlega ewidencjonowaniu przez Mi
nisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Kopię wydanego 
zezwolenia przek il'll1je się do właściwego ze względu na 
siedzibę placówki: 

1) terenowego organu administracji państwowej o właś. 
ciwoSci szczególnej do spraw zdrowia i opieki spo
ł ecwej stopnia wojewódzkiego, 

2) ulzędu skarbowego, jeżeli świadczenia placówki mają 
być odpłatne. 

§ 2. I. Zezwolenie na prowadzenie placówki reha
bilitclcji oraz readaptac ji osób uzależni on ych może otrzy
maf osnha fizyczna, która: 

I 
1) ukoilczyla studia wyzszę , 

2) mi.! (O najmniej r oczną prilkt ykę VI dziedzinie reha
bi!it,cji i readapt tlCji osól) uzalemi0nych, v; ykony
waDą bezpośredni o z osobami uzależnionymi w za· 
kłaMach spolecwej słu 7 b v zdrowia lub w zakładach 
uzn :wych za zakład y społeczne służby zdrowia , 

3) ma odpowiedni stan zdrowia. 

2. W szczególnie uzasacl nion ych wypadkach zezwo
ienie na działalność w dz iedzinie rehabilitacji oraz re
ad aptacji osób uzależnionych może otrzyma ć osoba fi
zycwa któ ra ukończyła szkołę średnią i ma co naj
mn iej '2 Jdr;ią prakt rkę, o któ.-ej mowa w ust. ! ' pkt 2. 

§ 3. Kierownikiem placówki rehabilitacji oraz re
adaptacji osób uzależnionych może być osoba, która: 

1) ukończyła studia wyższe lub szkołę średnią, 

2) ma co najmniej roczną praktykę w dziedzinie reha
bilitacji i readaptacji osób uząleżnionych, wykon y~ 
waną bezpośrednio z osobami uzależnionymi w za~ 
kładach społecznej służby zdrowia lub w zakładach 

uznanych za zakłady społeczne służby zdrowia. 

§ 4. I. Wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby 
fizycznej, o których mowa w § 1 ust. 1. o wydanie zezwo· 
lenia na prow adzenie placówki rehabilitac ji oraz reada p. 
tacji osób uzależnionych powinien zawierać: 

1) imię ! nazwisko kierownika placówki lub osoby, 
ittóra zJmie rza prowadzić placówkę, o raz określ'enie 
ich kwalifikacji. 

2) oznaczenie rodzaju pl acówki i jej siedzi by, 

3) podstawowe założeni a progra mu rehabilitacyjno-te
adaptacy jneg.o, 

4) wskazanie żródeł i zasad finansowania, 

5) określenie zasad pobierania opłat, jeżeli mają byt 
pobierane. 

2. Do wniosku o w ydanie zezwolenia na prowadzenie 
placówki dołącza się: ' 

1) statut, jeżeli o wydanie zezwolenia ubieiU!' się orga· 
ni zac ja społeczna, c· f · 

2) regulamin placówki, 

3) opinię terenowego organu administracji państwowej 
o wraściwości szczególnej . do spraw zdrowia i opiekł 
społecznej stopnia wojewódzkiego co do celowości 

utworzenia placówki, 

4) opinię właściwego miejscowo , p<tństwowego tereno-
wego inspektora sanitarnego stwierdzającą, że lokal 
p~acóivki odpowiada ogólnym wymaganiom higi ... 
llIczn.ym, 

5) dokumenty stwierdzające kwalUikacje kierownika 
placówki. a w Szczf'gólności : dyplom ukończenia 

szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły 

średniej oraz opinię o przebiegu praktyki, o której 
mowa w § 3 pkt 2. 

3. Osoba fizyczna ubiega jąca się o wydanie zezwo
lenia jest obowiązana dołączyć dokumenty wymienione 
w ust. 2 pkt 5. a ponadto zaświadczenie lekarskie, wyda
ne przez zakład społeczny służby zdrowia, stwierdzające 

brak p rzeci wwskazań do prowadzenia działa Iności rehabi
litac yjno-readaptacyjnej osób uzależnionych. 

§ 5. Regu lamin placówki rehabilitacji oraz readap
tacji osób uzaJeżltjonych, o któ,'ym mowa w § 4 ust. 2 
pkt 2, powini en określać w szczególności : 

1) nazwę i siedzibę placówki, 
2) zad ania plac{lwki, zakres i sposób udzielania świad· 

czen rehabiJitacyjno-reac:laptacyjn ych. 
3) sposób zapewnienia osobom k o~zystającym ze świad. 

czen placówki opieki leka rskie ;. 

4) dok umentację lekarską osób przy jmowanych do pła· 

cówki, 
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ł) prawa i obowiązki oSÓb korzystających ze świadczeń 
placÓwki. 

6) wysokość i tryb regulowania opł.tza świadczenJa 
placówki. jeżeli świadczenia placÓwki mają być od
płatne. 

7) kryteria kwalifikacyjne osób aatrudnionych w pla
cówce. 

t 6. 1. Zezwolenie na prowadzenie rehabilitacji 
oraz readaptacji OSÓb uzależnionych , upoważnia do udzie
łanitI Świadczeń. wyłącznie w zakresie określonym w ze
·zwoleniu. 

2. Zmiana zakresu świadczeń, Jak również zmiana 
.Jedziby placówki wymaga uzyskania nowego zezwolenia. 

§ 7. 1. Kontrolę działalności placówek reh<ibilitacji 
oraz readaptacji osób uzależnionych sprawuje organ wy
dający zezwolenie oraz terenowy organ administracji 
państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia 
1 opieki społecmej stopnia wojewódzkiego. właściwy ze 
względu na siedzibę placówki. . 

2. W razie stwierdzenia uchybień w prowadzeniu 
placówki lub niewłaściwego prowadzenia rehabilitacji 

oraz readaptacji. zezwolenIe może być cofnięte przez 
organ wydający zezwolenie. 

f 8. Jednostka organizacyjna i osuba fizyczna, pro
wadząca na podstawie wydanego zezwolenia placówkę 

rehabilitacji oraz readaptacji osób uzalei.nion ych, jest 
obowiązana do prowadzenia dokumentacji z prze.biegu 
rehabilitacji i readaptacji na zasadach i w zakresie okreś
lonym w przepisach odrębnych. 

§ 9. Jednostka organizacyjna i osoba fizyczna, pro
wadząca na podstawie wydanego zezwolenia placówkę 
xehabilitacji oraz readaptacji osób uzależnionych. jest 
obowiązana oznaczyć na budynku będącym siedzibą pla
cówki nazwę jednostki organizacyjnej lub odpowiednio 
imię i nazwisko osoby prowadzącej oraz rodzaj placówki. 

§ 10. W sprawach nie uregulowanych w rozporzą

dzeniu 'do placówek, o których mowa w § I, !'jtosuje się 
odpowiednio przepisy o zakładach leczniczych. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia Opieki Społecznej: T. SzeJucllOwskl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY. PŁAC I SPRAW SOCJAtNYCH 

z dnia 2 września 1985 r. 

'W 'praWie zasad I trybu za,Uczanła okresów pobierania &typendiów sportowych do okresów zatrudnienia. 

Na podstawie art. 21 ust. " ustawy z dnia 3 lipc.a 
1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181' zarzą
dza się, co następuje: 

§l. Osobom otrzymu.lącym stypendia sportowe. zwa
ne dalej "stypendiami", okres otrzymywania 5typendium 
,vlicza się do okresu zat/udnienia na zasadach określo
nychw niniejszym rozporządzeniu. 

ł 2. 1. Okres otrzymywania stypendium: 
l) podlega wliczeniu do oKresu pracy. od którego zależy 

wymiar urlopu wypoczynkowego. 
2) uważa się za równorzędny z okresem zatrudnienia 

w zakresie nabycia prawa do dodatku za staż pracy, 
nagrody jubileuszowej. jednorazowej odprawy pie
niężnej w związku z przejściem na emeryturę lu1.~ 
rentę. odprawy pośmiertnej. 
2. Przepisu ust l ' .nie stosuje się do calego okreiu 

otrzymywania stypendium, zakończonego cofnięciem wy-

płaty stypendium z przyczyn okleś)ollych w § 9 ust. 1 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 1985 r. w 
.. prawie zakresu. zasad j trybu przyznaWdnia i wstrzymy
wania stypendiów sportowych oraz ich wysokości (Dz. U. 
Nr 25. poz. 109). 

§ 3. 1. Zaliczenie okresu otrzymywania_ stypendium 
do okresu zatrudnienia następuje na podstawie świa

dectwa wydanego przez stowarzyszenie kultury fizycznej 
przyznające stypenGium. 

2. W świadectwie. () którym mowa w ust_ l. należy 
podać dane dotyczące okresu otrzymywania stypendium 
oraz przyczyn zil.przestiwia wypłacania stypendium. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
Henia z mocą od dnia t lipca 1985 r. 

~inister Pracy, Plac i Spraw Socjalnych: w z. A. PQ(;ZOS 

235 
ROl.PORZĄDZENł.E MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH 

z dnia 23 września 1985 r. 

zmienIające rozporządzenie w sprawie s ... czegółowych zasad oblirzania przyrostu wynagrodzf'ń i kwot ohdi'!7.eó 
na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej 

Na podstawie alt ... ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 
1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej 
(Dz. U. Nr 75. poz. 334) zarządza się, co następuje , 

ł 1. W § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy. Płac 
ł Spraw Socjalnych z dnia 19 lutego 1984 f. W sprawie 
szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzerl 
l kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Akty
wizacji Zawodow~j (Dz. U. Nr 19. poz. 90) dodaje się 
pkt 5 w brzmieniu: 

.. 5) spowodowany zwiększeniem wypłat za pracę wyko
nywaną po dnil,l 1 stycznia 1985 r., 
aj w godzinach nocnvch przy załadunku. wyładun

ku, transporcie ziall)a, 
bl przy suszeniu rzepilku i zbóż, wykonywaną na 

rzecz zainteresO'.van yc h jednostek gospodalczych". 
§ 2. Rozporządzenie w r 1)onzi w 7ycie z rlniem 

ogłQszenia. 

Minister Pracy. Płac SP ' dW SOl.jalnych: w z. A. Puczo~ 


