
Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i prze-
ciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeêwo-
Êci oraz organizacji izb wytrzeêwieƒ i placówek utwo-
rzonych lub wskazanych przez jednostk´ samorzàdu
terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 przed
opuszczeniem izby lub placówki przez osob´
doprowadzonà lekarz lub felczer, w razie ko-
niecznoÊci, udziela pomocy medycznej, nie-
zb´dnej ze wzgl´du na stan zdrowia osoby do-
prowadzonej.”;

2) w § 11 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1e w brzmieniu:

„1a. Przed zastosowaniem Êrodka przymusu bez-
poÊredniego polegajàcego na unieruchomie-
niu nale˝y odebraç osobie przedmioty, które
mogà byç niebezpieczne dla ˝ycia lub zdro-
wia tej osoby albo innych osób, a zw∏aszcza
przedmioty ostre, okulary, protezy z´bowe,
pas, szelki, sznurowad∏a, zapa∏ki.

1b. Lekarz zleca zastosowanie przymusu bezpo-
Êredniego polegajàcego na unieruchomieniu
na czas nie d∏u˝szy ni˝ 4 godziny. W razie po-
trzeby lekarz, po osobistym badaniu, mo˝e
przed∏u˝yç unieruchomienie na nast´pne

okresy 6-godzinne, przy czym nie jest mo˝li-
we zastosowanie unieruchomienia na okres
d∏u˝szy ni˝ 24 godziny.

1c. Pracownik wyznaczony przez dyrektora izby
kontroluje stan fizyczny osoby unieruchomio-
nej, nie rzadziej ni˝ co 15 minut, równie˝
w czasie snu tej osoby. 

1d. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1c,
pracownik:

1) ocenia prawid∏owoÊç unieruchomienia,
w szczególnoÊci sprawdza, czy pasy,
uchwyty, przeÊcierad∏a lub kaftan bezpie-
czeƒstwa nie sà za∏o˝one zbyt luêno lub
zbyt ciasno;

2) zapewnia krótkotrwa∏e uwolnienie osoby
od unieruchomienia w celu zmiany jej po-
zycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicz-
nych i higienicznych, nie rzadziej ni˝ co
4 godziny.

1e. W razie wystàpienia zagro˝enia dla zdrowia
lub ˝ycia osoby pracownik jest obowiàzany
natychmiast wezwaç lekarza.”;

3) w § 19 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pomieszczenia izby, o których mowa w ust. 2,
wyposa˝a si´ w:

1) masywne metalowe lub drewniane drzwi,
otwierajàce si´ na zewnàtrz, z okienkiem
obserwacyjnym, szklonym szk∏em harto-
wanym lub innym przeêroczystym odpor-
nym na zniszczenie materia∏em, wyposa˝o-
ne w system zamykania od zewnàtrz (zasu-
wa) bez klamki od wewnàtrz;

2) oÊwietlenie zabezpieczone przed dost´pem
osoby izolowanej;

3) materac z materia∏u co najmniej trudno za-
palnego, odporny na niszczenie;

4) system telewizji wewn´trznej z kamerà nie-
dost´pnà dla osoby izolowanej, zabezpie-
czonà przed uszkodzeniem.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób
w stanie nietrzeêwoÊci oraz organizacji izb wytrzeêwieƒ i placówek utworzonych

lub wskazanych przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego

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

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 99, poz. 1001,  Nr 152, poz. 1597 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110,
Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485.



4) w za∏àczniku do rozporzàdzenia w cz´Êci III „Wyro-
by medyczne i aparatura diagnostyczna” po pkt 2
dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) paski do jakoÊciowego oznaczania obecnoÊci
Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu: 

a) opiatów,

b) amfetaminy i jej analogów,

c) kokainy,

d) tetrahydrokanabinoli, 

e) benzodiazepin;”.

§ 2. Izby wytrzeêwieƒ oraz placówki utworzone lub
wskazane przez jednostki samorzàdu terytorialnego
nale˝y dostosowaç do wymagaƒ okreÊlonych w § 19
ust. 2a rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem,
w terminie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia. 

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

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

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — 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. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

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

Zam. 598/W/C/2006 ISSN 0867-3411 Cena 13,20 z∏ (w tym 7 % VAT)

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl


