
Projekt z dnia 21 czerwca 2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )

z dnia … 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 

218) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. poz. 1883 oraz z 2010 r. poz. 883) wprowadza 

się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza 

właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:

1) kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia w odniesieniu do psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień 

oraz specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień;

2) konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy 

psychiatrów.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po 

przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra i psycholog, lekarz psychiatra i 

specjalista psychoterapii uzależnień albo lekarz psychiatria i specjalista w dziedzinie 

psychoterapii uzależnień.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobxhe3ti
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

(Dz. U. poz. 1883 oraz z 2010 r. poz. 883), zwanym dalej „rozporządzeniem”. Konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z wejścia w życie w dniu 6 kwietnia 2022 r. rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 744), 

które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień. 

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469) wprowadziła zmiany dotyczące systemu szkolenia 

w dziedzinie uzależnienia, które od dnia 1 stycznia 2022 r. prowadzone jest przez Krajowe 

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Centrum to powstało z połączenia Krajowego Biura 

do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „KBPN”, i Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej „PARPA”. 

Zmiany te wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu 

specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia, wprowadzony ustawą z dnia 24 lutego 

2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297)  i przyczynią się do skoordynowania systemu szkoleń w 

dziedzinie uzależnienia, w którym istnieją obecnie trzy ścieżki umożliwiające uzyskanie 

certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień od dnia 1 stycznia 2022 r. prowadzone przez 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dwie obsługiwane do dnia 31 grudnia 

2021 r. przez KBPN, a jedna przez PARPA), które podlegają wygaszeniu a ich zakończenie 

możliwe jest na podstawie odpowiednich przepisów przejściowych. 

Biorąc pod uwagę zakres wiedzy i umiejętności specjalistów w dziedzinie psychoterapii 

uzależnień, rozporządzenie wymaga uzupełnienia o osoby posługujące się tytułem specjalisty 

w tej dziedzinie. W związku z powyższym proponuje się nadanie nowego brzmienia § 3 ust. 1 

rozporządzenia, uzupełniając ten przepis o specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień 

oraz zmieniając redakcję tego przepisu, co przyczyni się do poprawienia jego czytelności.  

Zaproponowano również nowe brzmienie § 5 ust. 1 rozporządzenia wskazując, że opinię w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu mogą wydać wspólnie, po przeprowadzonych 

badaniach, psychiatria i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobxhe3ti
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Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597). Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w 

stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.
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