
f) pozycja 6448 otrzymuje brzmienie:

„Po angielsku/In English”;

5) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) pozycja 7205 otrzymuje brzmienie:

„Status zg∏aszajàcego/Status of the applicant

� Wytwórca/Manufacturer

� Autoryzowany przedstawiciel/Authorized re-
presentative � Importer/Importer

� *Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie
wyrobu medycznego do obrotu/Person re-
sponsible for placing on the market

* nie dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki
in vitro/doesn’t apply to in vitro diagnostic medical
devices”,

b) pozycja 7260 otrzymuje brzmienie:

„Certyfikat wed∏ug/Certificate according to

� Dyrektywa 90/385/EWG/Directive 90/385/EEC

� Za∏àcznik 2 bez ust´pu 4/Annex 2 without
section 4

� Za∏àcznik 2 z ust´pem 4/Annex 2 with
section 4

� Za∏àcznik 3/Annex 3

� Za∏àcznik 4/Annex 4

� Za∏àcznik 5/Annex 5

� Dyrektywa 93/42/EWG/Directive 93/42/EEC

� Za∏àcznik II bez ust´pu 4/Annex II without
section 4

� Za∏àcznik II z ust´pem 4/Annex II with
section 4

� Za∏àcznik III/Annex III

� Za∏àcznik IV/Annex IV

� Za∏àcznik V/Annex V

� Za∏àcznik VI/Annex VI

� Dyrektywa 98/79/WE/Directive 98/79/EC

� Za∏àcznik III z ust´pem 6/Annex III with
section 6

� Za∏àcznik IV z ust´pem 3/Annex IV with
section 3

� Za∏àcznik IV z ust´pem 4/Annex IV with
section 4

� Za∏àcznik IV z ust´pem 6/Annex IV with
section 6

� Za∏àcznik V/Annex V

� Za∏àcznik VI/Annex VI

� Za∏àcznik VII z ust´pem 3/Annex VII with
section 3

� Za∏àcznik VII z ust´pem 5/Annex VII with
section 5”,

c) pozycja 7450 otrzymuje brzmienie:
„E. Identyfikacja/Identification of the
� Autoryzowanego przedstawiciela/Authori-

zed representative � Importera/Importer
� *Podmiotu odpowiedzialnego za wprowa-

dzenie wyrobu medycznego do obrotu/Per-
son responsible for placing on the market

* nie dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki
in vitro/ doesn’t apply to in vitro diagnostic medical
devices”,

d) pozycja 7470 otrzymuje brzmienie:
„Nazwa autoryzowanego przedstawiciela/im-
portera/*podmiotu odpowiedzialnego za wpro-
wadzenie wyrobu medycznego do obrotu/ Na-
me of authorized representative/importer/*per-
son responsible for placing on the market
* nie dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki

in vitro/ doesn’t apply to in vitro diagnostic medical
devices”.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki
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1854
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 sierpnia 2004 r.

w sprawie wykazu zak∏adów psychiatrycznych i zak∏adów leczenia odwykowego przeznaczonych
do wykonywania Êrodków zabezpieczajàcych oraz sk∏adu, trybu powo∏ywania i zadaƒ komisji

psychiatrycznej do spraw Êrodków zabezpieczajàcych

Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.

Nr 90, poz. 557, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.

Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889.



§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wykaz i pojemnoÊç zak∏adów psychiatrycznych
przeznaczonych do wykonywania Êrodków zabez-
pieczajàcych zwiàzanych z umieszczeniem sprawcy
w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym, w odnie-
sieniu do zak∏adów dysponujàcych warunkami:

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

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

c) maksymalnego zabezpieczenia — stanowiàcy
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

2) wykaz i pojemnoÊç zak∏adów leczenia odwykowe-
go przeznaczonych do wykonywania Êrodków za-
bezpieczajàcych zwiàzanych z umieszczeniem
w zamkni´tym zak∏adzie leczenia odwykowego —
stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

3) wykaz i pojemnoÊç zak∏adów psychiatrycznych
i zak∏adów leczenia odwykowego dla kobiet, prze-
znaczonych do wykonywania Êrodków zabezpie-
czajàcych w warunkach wzmocnionego zabezpie-
czenia, zwiàzanych z umieszczeniem sprawcy
w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym lub za-
k∏adzie leczenia odwykowego — stanowiàcy za-
∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;

4) sk∏ad, tryb powo∏ywania i zadania komisji psychia-
trycznej do spraw Êrodków zabezpieczajàcych;

5) regulamin organizacyjno-porzàdkowy 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´ paƒstwowej uczelni medycznej lub innej
paƒstwowej uczelni, której podstawowe jed-
nostki organizacyjne prowadzà dzia∏alnoÊç
w dziedzinie nauk medycznych, lub zak∏adu
opieki zdrowotnej jednostki badawczo-rozwojo-
wej realizujàcej cele, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z póên. zm.3)),

c) regionalny 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. Zak∏ady psychiatryczne dysponujàce warunka-
mi podstawowego zabezpieczenia:

1) zapewniajà sta∏y nadzór nad sprawcami przeby-
wajàcymi w zak∏adzie;

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

§ 4. 1. Zak∏ady psychiatryczne dysponujàce warun-
kami wzmocnionego zabezpieczenia spe∏niajà wyma-
gania okreÊlone w § 3, a ponadto:

1) sà wyposa˝one w:

a) system telewizji wewn´trznej umo˝liwiajàcy
obserwacj´ 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 od 10-∏ó˝kowych do
20-∏ó˝kowych pododdzia∏ów;

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

4) zatrudniajà personel w liczbie co najmniej dwu-
krotnie 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.

§ 5. Zak∏ady psychiatryczne dysponujàce warunka-
mi maksymalnego zabezpieczenia spe∏niajà wymaga-
nia okreÊlone w § 3 i § 4 ust. 1, a ponadto:

1) dysponujà systemem osobistych elektronicznych
urzàdzeƒ alarmowych sygnalizujàcych zagro˝enie,
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 metra lub dyspo-
nujà innymi zabezpieczeniami o porównywalnej
skutecznoÊci, uniemo˝liwiajàcymi samowolne od-
dalenie si´ sprawcy;

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

§ 6. 1. W sk∏ad komisji psychiatrycznej do spraw
Êrodków zabezpieczajàcych, zwanej dalej „Komisjà”,
wchodzà przedstawiciele:
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———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115,
z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r.
Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84,
poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111,
poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382—1384
i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663,
Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.



1) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia — 2 osoby;

2) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie —
2 osoby;

3) Sekcji Psychiatrii Sàdowej Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego — 1 osoba;

4) Regionalnych OÊrodków Psychiatrii Sàdowej —
3 osoby;

5) szpitala psychiatrycznego, w którym wykonywany
jest Êrodek zabezpieczajàcy, wskazanego przez Ko-
misj´ Szpitalnictwa Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego — 1 osoba.

2. Cz∏onków Komisji, w tym przewodniczàcego, za-
st´pc´ przewodniczàcego i sekretarza, powo∏uje na
okres 5 lat minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

§ 7. Do zadaƒ Komisji nale˝y:

1) analiza dost´pnej dokumentacji;

2) wydawanie opinii dla w∏aÊciwych sàdów lub in-
nych uprawnionych instytucji w sprawie przyjmo-
wania, wypisywania lub przenoszenia sprawców,
wobec których orzeczono wykonywanie Êrodka za-
bezpieczajàcego w zak∏adach psychiatrycznych
i zak∏adach leczenia odwykowego;

3) wizytacja i ocena zak∏adów dysponujàcych warun-
kami podstawowego, wzmocnionego i maksymal-
nego zabezpieczenia, w których realizowany jest
Êrodek zabezpieczajàcy.

§ 8. Wskazujàc miejsce wykonywania Êrodka za-
bezpieczajàcego, Komisja uwzgl´dnia:

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 psychicznego i fizycznego
oraz choroby wspó∏istniejàce;

4) uzale˝nienie od alkoholu lub innego Êrodka odu-
rzajàcego;

5) zwiàzek pomi´dzy zaburzeniami psychicznymi
a zachowaniami niebezpiecznymi;

6) ogólnà sprawnoÊç fizycznà;

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

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

§ 9. Kierownik zak∏adu psychiatrycznego lub zak∏a-
du leczenia odwykowego o przyj´ciu sprawcy w celu
wykonania Êrodka zabezpieczajàcego zawiadamia
w∏aÊciwy sàd.

§ 10. 1. Sprawca skierowany do zak∏adu o podsta-
wowym zabezpieczeniu jest umieszczany w oddziale
psychiatrycznym ogólnym zgodnie z zasadà kierowa-

nia pacjentów do oddzia∏ów obowiàzujàcà w danym
zak∏adzie.

2. Sprawca przebywajàcy w zak∏adzie jest zobo-
wiàzany do przestrzegania regulaminu organizacyjno-
-porzàdkowego obowiàzujàcego w danym zak∏adzie.

3. Regulamin organizacyjno-porzàdkowy dla zak∏a-
dów dysponujàcych warunkami wzmocnionego
i maksymalnego zabezpieczenia okreÊla za∏àcznik nr 6
do rozporzàdzenia.

4. W zak∏adach dysponujàcych warunkami podsta-
wowego zabezpieczenia stosuje si´ przepisy regula-
minu organizacyjno-porzàdkowego tego zak∏adu.

§ 11. 1. W ramach post´powania ze sprawcami,
w celu zapewnienia prawid∏owego post´powania
leczniczego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i re-
socjalizacyjnego, mo˝liwe jest przenoszenie spraw-
ców w trakcie wykonywania Êrodka zabezpieczajàcego
do zak∏adu psychiatrycznego lub odwykowego dyspo-
nujàcego odpowiednimi zabezpieczeniami oraz odpo-
wiednimi mo˝liwoÊciami leczniczymi, terapeutyczny-
mi, rehabilitacyjnymi i resocjalizacyjnymi.

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

§ 12. 1. Z wnioskiem o przeniesienie, o którym mo-
wa w § 11 ust. 1, wyst´puje do sàdu kierownik zak∏a-
du, w którym sprawca przebywa. We wniosku nale˝y
podaç powody uzasadniajàce koniecznoÊç przeniesie-
nia sprawcy do innego zak∏adu i do∏àczyç:

1) orzeczenie sàdu o zastosowaniu Êrodka zabezpie-
czajàcego;

2) opini´ bieg∏ych psychiatrów i ewentualnie inne
opinie.

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.

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

2. Przed orzeczeniem o przeniesieniu sprawcy do
innego zak∏adu sàd przesy∏a Komisji dokumentacj´,
o której mowa w § 12.

3. Komisja po otrzymaniu dokumentacji, o której
mowa w § 12, niezw∏ocznie, najpóêniej w terminie
miesiàca, przesy∏a sàdowi propozycj´ miejsca dalsze-
go wykonywania Êrodka zabezpieczajàcego wraz z jej
uzasadnieniem.
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§ 14. Przeniesienie sprawcy pomi´dzy zak∏adami
wykonujàcymi Êrodek zabezpieczajàcy realizuje Poli-
cja, korzystajàc w uzasadnionych przypadkach z po-
mocy fachowego personelu medycznego zak∏adu,
w którym sprawca przebywa∏. 

§ 15. 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 do dnia
31 grudnia 2004 r.

§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zak∏adów

psychiatrycznych i zak∏adów leczenia odwykowego
przeznaczonych do wykonywania Êrodków zabezpie-
czajàcych, ich pojemnoÊci, zasad kierowania do nich
oraz post´powania ze sprawcami w nich umieszczo-
nymi, a tak˝e warunków zabezpieczenia tych zak∏a-
dów (Dz. U. Nr 26, poz. 297 oraz z 2003 r. Nr 90,
poz. 852).

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

Minister Zdrowia: M. Balicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 sierpnia 2004 r. (poz. 1854)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ ZAK¸ADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ÂRODKÓW
ZABEZPIECZAJÑCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOÂå

Lp. Województwo Nazwa i adres
zak∏adu psychiatrycznego

Obszar dzia∏ania wed∏ug
miejsca zamieszkania

sprawcy

PojemnoÊç
(∏àczna liczba

∏ó˝ek na
oddzia∏ach

ogólnopsychia-
trycznych)

1 2 3 4 5

1 DolnoÊlàskie Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
59-700 Boles∏awiec,
al. 1000-lecia 30

województwo dolnoÊlàskie:
powiaty — 
boles∏awiecki, jeleniogórski,
lubaƒski, lwówecki,
zgorzelecki, z∏otoryjski,
Jelenia Góra, Legnica

42

2 DolnoÊlàskie Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
56-600 Lubià˝,
ul. Mickiewicza 1

województwo dolnoÊlàskie:
powiaty —
g∏ogowski, górowski,
jaworski, legnicki, lubiƒski,
milicki, oleÊnicki, o∏awski,
polkowicki, strzeliƒski,
Êredzki, trzebnicki,
wo∏owski, wroc∏awski,
Wroc∏aw

20

3 DolnoÊlàskie Samodzielny Publiczny
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
57-550 Stronie Âlàskie,
ul. Morawka 1

województwo dolnoÊlàskie:
powiaty —
dzier˝oniowski,
kamiennogórski, k∏odzki,
Êwidnicki, wa∏brzyski,
zàbkowicki, Wa∏brzych

35

4 Kujawsko-
-pomorskie

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
86-100 Âwiecie,
ul. Sàdowa 18

województwo
kujawsko-pomorskie

24
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1 2 3 4 5

5 Lubelskie Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespó∏
Opieki Zdrowotnej,
20-442 Lublin,
ul. Abramowicka 2

województwo lubelskie:
powiaty —
che∏mski, krasnostawski,
kraÊnicki, lubartowski,
lubelski, ∏´czyƒski, opolski,
pu∏awski, Êwidnicki,
w∏odawski, Che∏m, Lublin

30

6 Lubelskie Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny,
22-463 Radecznica,
ul. Klasztorna 2

województwo lubelskie:
powiaty —
bi∏gorajski, hrubieszowski,
janowski, tomaszowski,
zamojski, ZamoÊç

10

7 Lubelskie Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
21-305 Suchowola,
Wohyƒ 363

województwo lubelskie:
powiaty —
bialski, parczewski,
radzyƒski

15

8 Lubelskie Oddzia∏ dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
21-400 ¸uków,
ul. 700-lecia 5

województwo lubelskie:
powiaty —
∏ukowski, rycki,
Bia∏a Podlaska

6

9 Lubuskie Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych Samodzielny
Publiczny Zak∏ad Opieki
Zdrowotnej,
66-212 Cibórz

województwo lubuskie:
powiaty —
kroÊnieƒski, nowosolski,
Êwiebodziƒski,
zielonogórski, ˝agaƒski,
˝arski, Zielona Góra

6

10 Lubuskie Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Walczaka 42

województwo lubuskie:
powiaty —
gorzowski,
Gorzów Wielkopolski

15

11 Lubuskie Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
66-300 Mi´dzyrzecz,
ul. Poznaƒska 109

a) województwo zachodnio-
pomorskie

b) województwo lubuskie:
powiaty —
mi´dzyrzecki, s∏ubicki,
strzelecko-drezdenecki,
sul´ciƒski

20

12 ¸ódzkie Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespó∏
Opieki Zdrowotnej,
91-229 ¸ódê,
ul. Aleksandrowska 159

województwo ∏ódzkie:
powiaty —
kutnowski, ∏´czycki, ∏owicki,
∏ódzki wschodni, opoczyƒski,
radomszczaƒski, rawski,
skierniewicki, tomaszowski,
zgierski, ¸ódê, Skierniewice

20

13 ¸ódzkie Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
98-290 Warta,
ul. Sieradzka 3

województwo ∏ódzkie:
powiaty —
be∏chatowski, ∏aski,
pabianicki, paj´czaƒski,
piotrkowski, podd´bicki,
sieradzki, wieluƒski,
wieruszowski,
zduƒskowolski,
Piotrków Trybunalski

20



Dziennik Ustaw Nr 179 — 12528 — Poz. 1854

1 2 3 4 5

14 Ma∏opolskie Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Babiƒskiego
Samodzielny Publiczny
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej,
30-393 Kraków,
ul. Babiƒskiego 29

województwo ma∏opolskie 30

15 Mazowieckie Wojewódzki Samodzielny
Psychiatryczny Zespó∏
Publicznych Zak∏adów
Opieki Zdrowotnej
im. Prof. dr. Jana
Mazurkiewicza,
05-802 Pruszków,
ul. Partyzantów 2/4

województwo mazowieckie:
powiaty —
garwoliƒski, grodziski,
grójecki, legionowski,
nowodworski, ostro∏´cki,
ostrowski, otwocki,
piaseczyƒski, pruszkowski,
sochaczewski, warszawski
zachodni, w´growski,
˝yrardowski; miasto
sto∏eczne Warszawa
(dzielnice: Bemowo,
Bielany, Ursus, Ursynów,
Wilanów, W∏ochy, Mokotów,
Ochota, ÂródmieÊcie, Wola,
˚oliborz), Ostro∏´ka

40

16 Mazowieckie Samodzielny Wojewódzki
Publiczny Zak∏ad
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej,
26-607 Radom,
ul. Krychnowicka 1

województwo mazowieckie:
powiaty —
bia∏obrzeski, kozienicki,
lipski, przysuski, radomski,
szyd∏owiecki, zwoleƒski,
Radom

20

17 Mazowieckie Wojewódzki Samodzielny
Zespó∏ Publicznych
Zak∏adów Opieki
Zdrowotnej im. profesora
Eugeniusza Wilczkowskiego,
09-500 Gostynin,
ul. Zalesie 1

województwo mazowieckie:
powiaty —
ciechanowski, gostyniƒski,
makowski, m∏awski, p∏ocki,
p∏oƒski, przasnyski,
sierpecki, ˝uromiƒski, P∏ock

20

18 Mazowieckie Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych „Drewnica”,
05-091 Zàbki,
ul. Rychliƒskiego 1

województwo mazowieckie:
powiaty —
∏osicki, miƒski, pu∏tuski,
siedlecki, soko∏owski,
wo∏omiƒski, wyszkowski;
miasto sto∏eczne Warszawa
(dzielnice: Bia∏o∏´ka,
Rembertów, Targówek,
Wawer, Weso∏a, Praga
Po∏udnie, Praga Pó∏noc),
Siedlce

15

20 Podkarpackie Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespó∏
Opieki Zdrowotnej im. prof.
Antoniego K´piƒskiego,
37-500 Jaros∏aw,
ul. KoÊciuszki 18

województwo podkarpackie 20

19 Opolskie Samodzielny Wojewódzki
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
48-140 Branice,
ul. Szpitalna 18

województwo opolskie 20
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21 Podlaskie Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej,
16-070 Choroszcz,
pl. Brodowicza 1

województwo podlaskie 30

22 Pomorskie Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
83-299 Starogard Gdaƒski,
ul. Skarszewska 7

województwo pomorskie:
powiaty —
bytowski, chojnicki,
cz∏uchowski, gdaƒski,
kartuski, koÊcierski,
kwidzyƒski, l´borski,
malborski, nowodworski,
pucki, s∏upski, starogardzki,
tczewski, wejherowski,
S∏upsk

20

23 Pomorskie Wojewódzki Szpital Psychia-
tryczny im. prof. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdaƒsku,
80-282 Gdaƒsk, 
ul. Srebrniki 1

województwo pomorskie:
powiaty —
Gdaƒsk, Gdynia, Sopot

20

24 Âlàskie Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
44-200 Rybnik, 
ul. Gliwicka 33

województwo Êlàskie: 
powiaty —
bielski, cieszyƒski,
miko∏owski, pszczyƒski,
raciborski, rybnicki,
tyski, wodzis∏awski,
˝ywiecki, Bielsko-Bia∏a, 
Jastrz´bie-Zdrój, Jaworzno,
Katowice, Mys∏owice, 
Rybnik, Siemianowice 
Âlàskie, Âwi´toch∏owice, 
Tychy, ˚ory

25

25 Âlàskie Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny,
42-700 Lubliniec,
ul. Grunwaldzka 48

województwo Êlàskie: 
powiaty —
b´dziƒski, cz´stochowski,
k∏obucki, lubliniecki,
myszkowski, tarnogórski,
zawierciaƒski, Bytom,
Cz´stochowa, 
Dàbrowa Górnicza, 
Piekary Âlàskie, Sosnowiec

20

27 Âwi´tokrzyskie Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych,
26-026 Morawica,
ul. Spacerowa 5

województwo
Êwi´tokrzyskie

30

26 Âlàskie Szpital Psychiatryczny,
44-180 Toszek,
ul. Gliwicka 5

województwo Êlàskie: 
powiaty —
gliwicki, Chorzów, Gliwice,
Ruda Âlàska, Zabrze

20

28 Warmiƒsko-
-mazurskie

Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Psychia-
tryczny Zak∏ad Opieki 
Zdrowotnej,
14-530 Frombork, 
ul. Sanatoryjna 1

województwo warmiƒsko-
-mazurskie:
powiaty —
braniewski, elblàski, Elblàg

4
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29 Warmiƒsko-
-mazurskie

Wojewódzki Zespó∏
Lecznictwa Psychiatrycznego,
10-228 Olsztyn, 
al. Wojska Polskiego 35

województwo warmiƒsko-
-mazurskie: 
powiaty —
bartoszycki, dzia∏dowski,
i∏awski, lidzbarski, nidzicki,
nowomiejski, olsztyƒski,
ostródzki, Olsztyn

6

30 Warmiƒsko-
-mazurskie

Szpital Psychiatryczny 
Samodzielny Publiczny 
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej,
11-600 W´gorzewo, 
ul. Bema 24

województwo warmiƒsko-
-mazurskie: 
powiaty —
e∏cki, olecko-go∏dapski,
gi˝ycki, k´trzyƒski,
mràgowski, piski,
szczycieƒski

6

31 Wielkopolskie Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych „DZIEKANKA”,
62-200 Gniezno,
ul. Poznaƒska 15

województwo wielkopolskie:
powiaty —
chodzieski, czarnkowsko-
-trzcianecki, gnieênieƒski,
kaliski, k´piƒski, kolski,
koniƒski, mi´dzychodzki,
obornicki, ostrowski,
ostrzeszowski, pilski,
poznaƒski, s∏upecki,
szamotulski, Êredzki, turecki,
wàgrowiecki, wrzesiƒski,
z∏otowski, Kalisz, Konin, 
Poznaƒ

30

32 Wielkopolskie Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
64-000 KoÊcian, 
ul. KoÊciuszki 10

województwo wielkopolskie:
powiaty —
gostyƒski, grodziski,
jarociƒski, koÊciaƒski,
krotoszyƒski, leszczyƒski,
nowotomyski, pleszewski,
rawicki, Êremski,
wolsztyƒski, Leszno

20

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ ZAK¸ADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ÂRODKÓW
ZABEZPIECZAJÑCYCH W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOÂå

Lp. Województwo Zak∏ad psychiatryczny Obszar dzia∏ania PojemnoÊç
(liczba ∏ó˝ek)

1 2 3 4 5

1 DolnoÊlàskie Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych,
56-600 Lubià˝, 
ul. Mickiewicza 1

województwa: dolnoÊlàskie,
∏ódzkie, kujawsko-pomorskie

60

2 Lubelskie Klinika Psychiatryczna AM,
20-442 Lublin, 
ul. Abramowicka 2

województwo lubelskie 15
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3 Lubuskie Samodzielny Publiczny 
Szpital Wojewódzki,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Walczaka 42

województwa:
lubuskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie

50

4 Ma∏opolskie Szpital Specjalistyczny 
im. dr. Józefa Babiƒskiego
Samodzielny Publiczny 
Zak∏ad Opieki
Zdrowotnej,
30-393 Kraków, 
ul. Babiƒskiego 29

województwo ma∏opolskie 50

5 Mazowieckie Wojewódzki Samodzielny
Psychiatryczny Zespó∏ 
Publicznych Zak∏adów 
Opieki Zdrowotnej,
05-802 Pruszków, 
ul. Partyzantów 2/4

województwo mazowieckie 35

6 Opolskie Samodzielny Wojewódzki
Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych,
48-140 Branice, 
ul. Szpitalna 18

województwa:
opolskie, Êwi´tokrzyskie

20

7 Podkarpackie Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zespó∏ 
Opieki Zdrowotnej 
im. prof. Antoniego 
K´piƒskiego,
37-500 Jaros∏aw, 
ul. KoÊciuszki 18

województwa: 
podkarpackie,
Êwi´tokrzyskie

85

8 Podkarpackie Zespó∏ Opieki Zdrowotnej
w D´bicy,
39-200 D´bica, 
ul. Krakowska 91

województwa: 
podkarpackie, 
Êwi´tokrzyskie, lubelskie,

25

10 Pomorskie Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdaƒskim,
83-200 Starogard Gdaƒski,
ul. Skarszewska 7

województwa:
pomorskie,
kujawsko-pomorskie,
warmiƒsko-mazurskie,
zachodniopomorskie

50

11 Âlàskie Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
44-200 Rybnik, 
ul. Gliwicka 33

województwa: 
podkarpackie, Êlàskie

40

12 Âlàskie Szpital Psychiatryczny,
44-180 Toszek,
ul. Gliwicka 5

województwo mazowieckie
(bez miasta sto∏ecznego
Warszawy)

30

9 Podlaskie Samodzielny Publiczny 
Psychiatryczny
Zak∏ad Opieki
Zdrowotnej,
16-070 Choroszcz, 
pl. Brodowicza 1

województwa:
podlaskie, pomorskie, 
warmiƒsko-mazurskie

50
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Za∏àcznik nr 3

WYKAZ ZAK¸ADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ÂRODKÓW
ZABEZPIECZAJÑCYCH W WARUNKACH MAKSYMALNEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOÂå

Lp. Województwo Regionalny OÊrodek
Psychiatrii Sàdowej Obszar dzia∏ania PojemnoÊç

(liczba ∏ó˝ek)

1 2 3 4 5

1 Mazowieckie Regionalny OÊrodek
Psychiatrii Sàdowej,
09-500 Gostynin — Zalesie 1

a) województwo lubelskie
b) województwo ∏ódzkie
c) województwo mazowieckie
d) województwo podlaskie
e) województwo Êwi´tokrzyskie

64

2 Opolskie Regionalny OÊrodek Psychiatrii
Sàdowej,
48-140 Branice, 
ul. Szpitalna 18

a) województwo dolnoÊlàskie
b) województwo ma∏opolskie
c) województwo opolskie
d) województwo podkarpackie
e) województwo Êlàskie

75

3 Pomorskie Regionalny OÊrodek Psychiatrii
Sàdowej,
83-299 Starogard Gdaƒski,
ul. Skarszewska 7

a) województwo kujawsko-po-
morskie

b) województwo lubuskie
c) województwo pomorskie
d) województwo warmiƒsko-

-mazurskie
e) województwo wielkopolskie
f) województwo zachodniopo-

morskie

70

Za∏àcznik nr 4

WYKAZ ZAK¸ADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ÂRODKÓW
ZABEZPIECZAJÑCYCH W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOÂå

Lp. Województwo Zak∏ad leczenia odwykowego Obszar dzia∏ania PojemnoÊç
(liczba ∏ó˝ek)

1 2 3 4 5

1 Opolskie Samodzielny Wojewódzki
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
48-140 Branice, 
ul. Szpitalna 18

a) województwo kujawsko-
-pomorskie

b) województwo lubelskie
c) województwo lubuskie
d) województwo ∏ódzkie
e) województwo mazowieckie
f) województwo podlaskie
g) województwo pomorskie
h) województwo Êwi´tokrzyskie

30

2 Âlàskie Szpital Psychiatryczny,
44-180 Toszek,
ul. Gliwicka 5

a) województwo dolnoÊlàskie
b) województwo ma∏opolskie
c) województwo opolskie
d) województwo podkarpackie
e) województwo Êlàskie
f) województwo warmiƒsko-

-mazurskie
g) województwo wielkopolskie
h) województwo zachodniopo-

morskie

25
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Za∏àcznik nr 5

WYKAZ ZAK¸ADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAK¸ADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO DLA KOBIET,
PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ÂRODKÓW ZABEZPIECZAJÑCYCH

W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOÂå

Lp. Województwo Zak∏ad psychiatryczny
i odwykowy Obszar dzia∏ania PojemnoÊç

(liczba ∏ó˝ek)

1 2 3 4 5

1 Lubuskie Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Walczaka 42

ca∏y kraj 35

Za∏àcznik nr 6 

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZÑDKOWY WYKONYWANIA ÂRODKÓW ZABEZPIECZAJÑCYCH

§ 1. Przy przyj´ciu do zak∏adu dysponujàcego wa-
runkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpie-
czenia osoba, wobec której wykonywany jest Êrodek
zabezpieczajàcy:

1) jest informowana o przys∏ugujàcych jej prawach
i obowiàzkach;

2) jest poddawana czynnoÊciom majàcym na celu jej
identyfikacj´;

3) jest poddawana, przez personel tej samej p∏ci,
czynnoÊciom kontrolnym na obecnoÊç przedmio-
tów, których posiadanie mo˝e stanowiç zagro˝e-
nie dla zdrowia i ˝ycia tej osoby lub innych osób;

4) podaje informacje o posiadanych pieniàdzach
i przedmiotach wartoÊciowych;

5) oddaje do depozytu dokumenty oraz rzeczy, o któ-
rych mowa w pkt 3 i 4.

§ 2. 1. Osoba, wobec której realizowany jest Êro-
dek zabezpieczajàcy w warunkach wzmocnionego
i maksymalnego zabezpieczenia, ma prawo do:

1) przebywania w warunkach zapewniajàcych higie-
n´, bezpieczeƒstwo, ochron´ przed wszelkimi for-
mami przemocy fizycznej bàdê psychicznej oraz
ochron´ i poszanowanie jej godnoÊci osobistej;

2) Êwiadczeƒ zdrowotnych, opieki psychologicznej
i wsparcia socjalnego;

3) wykonywania praktyk i korzystania z pos∏ug reli-
gijnych;

4) ochrony wi´zi rodzinnych;

5) wysy∏ania i otrzymywania korespondencji oraz,
w przypadku wydzielenia aparatów telefonicznych
do u˝ytku dla pacjentów, niekontrolowanych roz-
mów telefonicznych w godzinach ustalonych
przez kierownika zak∏adu;

6) poszanowania prywatnoÊci z ograniczeniami wy-
nikajàcymi ze specyfiki zak∏adu;

7) sk∏adania próÊb, skarg, wniosków i odwo∏aƒ do
organu w∏aÊciwego do ich rozpatrywania.

2. Korzystanie przez osoby, wobec których realizo-
wany jest Êrodek zabezpieczajàcy, z przys∏ugujàcych
im praw nie mo˝e naruszaç praw innych osób i zak∏ó-
caç ustalonego w zak∏adzie porzàdku.

§ 3. Osoba, wobec której realizowany jest Êrodek
zabezpieczajàcy w warunkach wzmocnionego i mak-
symalnego zabezpieczenia, ma obowiàzek:

1) przestrzegaç ustalonego w zak∏adzie regulaminu;

2) przestrzegaç zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego;

3) przestrzegaç zasad bezpieczeƒstwa na terenie za-
k∏adu;

4) stosowaç si´ do poleceƒ personelu;

5) poprawnie traktowaç inne osoby;

6) dbaç o stan zdrowia i higien´ osobistà;

7) dbaç o kultur´ osobistà i kultur´ s∏owa;

8) sprzàtaç pomieszczenia, w których przebywa,
i utrzymywaç nale˝yty porzàdek, chyba ˝e aktual-
ny stan zdrowia to uniemo˝liwia;

9) uczestniczyç w programach rehabilitacyjno-leczni-
czych i resocjalizacyjnych zak∏adu.



§ 4. 1. Personel zak∏adu ma prawo do kontroli rze-
czy osobistych, ∏ó˝ka, szafek i innych mebli oraz przed-
miotów.

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonujà co
najmniej dwie osoby spoÊród personelu; informacj´
o przeprowadzonej kontroli umieszcza si´ w raporcie
piel´gniarskim. W przypadku znalezienia przedmio-
tów zabronionych niezw∏ocznie informuje si´ o tym
fakcie lekarza dy˝urnego zak∏adu, a przedmioty te
przekazuje si´ do depozytu.

§ 5. Personel zak∏adu zobowiàzany jest do:

1) dbania o przestrzeganie praw i obowiàzków okre-
Êlonych w niniejszym regulaminie;

2) zapewniania prawid∏owego procesu leczenia i re-
habilitacji;

3) dbania o bezpieczeƒstwo osób leczonych, perso-
nelu i osób odwiedzajàcych;

4) natychmiastowego interweniowania i reagowania
w sytuacjach zagro˝enia zdrowia i ˝ycia osób
przebywajàcych w zak∏adzie;

5) systematycznego uczestniczenia w szkoleniach
wewnàtrzzak∏adowych.

§ 6. Zak∏ady dysponujàce wzmocnionymi i maksy-
malnymi warunkami zabezpieczenia posiadajà proce-
dury post´powania na wypadek wystàpienia po˝aru,
buntu, ucieczki lub innych zagro˝eƒ, uzgodnione
z w∏aÊciwymi jednostkami Policji, stra˝y po˝arnej i po-
gotowia ratunkowego. 

§ 7. Odwiedziny pacjentów odbywajà si´ w godzi-
nach wyznaczonych przez kierownika zak∏adu.

Dziennik Ustaw Nr 179 — 12534 — Poz. 1854

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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