
Minister Zdrowia 

Warszawa, 29'.3 11 I 4' 

ZP-P.073.9.2016 (2) 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2016 r. (znak: ZSR.422.11.2016.MK) 

dot. analizy danych dotyczących liczby osób zobowiązanych przez sąd do leczenia 

odwykowego oraz liczby miejsc przeznaczonych do leczenia odwykowego i średniego 

czasu oczekiwania na przyjęcie do podmiotu leczniczego na leczenie odwykowe, 

uprzejmie proszę  o przyjęcie poniższych informacji. 

Zgodnie z §10 ust. 2 pkt 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 

r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów 

podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz 

ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu 

współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi 

(Dz. U. poz. 734), wydanego na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), do zadań  wojewódzkiego ośrodka terapii 

uzależnienia i współuzależnienia, organizowanego na terenie województwa przez 

zarząd województwa, należy monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia 

uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń  stacjonarnych 

i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi 

od alkoholu na terenie województwa oraz prowadzenie działalności metodyczno-

organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych 

dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim 

problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także 
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ocena tych danych. Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło 

do zarządów województw o przekazanie danych sprawozdawczych, które uzupełnią  

analizę  Ministerstwa Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia przekaże informacje o poczynionych ustaleniach i ewentualnych 

planowanych działaniach w zakresie sytuacji osób skierowanych orzeczeniem sądu 

na leczenie odwykowe. 
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