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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

(druk nr 188_S) 

 
 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI 
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. 
zm.)  

 
Art. 42. 

1. Wobec osób przyjętych do izb wytrzeźwień, które stwarzają zagrożenie dla życia lub 
zdrowia własnego lub innej osoby, niszczą przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, 
może być zastosowany przymus bezpośredni, polegający na przytrzymywaniu lub 
unieruchomieniu. 

2. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły 
fizycznej. 

3. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, 
uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. 

4. Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania. 
[5. Za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji pobierane są opłaty.] 
< 5. Za pobyt w izbie wytrzeźwień, jednostce Policji lub innej placówce utworzonej lub 

wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pobierane są opłaty.> 
5a. Egzekucja należności, o których mowa w ust. 5, następuje w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
[6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb doprowadzania i przyjmowania osób, 
o których mowa w art. 40, do izb wytrzeźwień, jednostek Policji, innych placówek 
utworzonych lub wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwalniania z 
tych izb, jednostek i placówek, a także organizację izb wytrzeźwień oraz innych placówek, z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników i warunków technicznych 
pomieszczeń, zakres opieki zdrowotnej nad doprowadzonymi tam osobami oraz 
maksymalną wysokość opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce 
utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w jednostce 
Policji.] 

<6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb doprowadzania 
i przyjmowania osób, o których mowa w art. 40, do izb wytrzeźwień, jednostek 
Policji, innych placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz zwalniania z tych izb, jednostek i placówek, a także organizację 
izb wytrzeźwień oraz innych placówek, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
kwalifikacji pracowników i warunków technicznych pomieszczeń, oraz zakres 
opieki zdrowotnej nad doprowadzonymi tam osobami.> 

<7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi, w drodze uchwały, 
wysokość opłaty związanej z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce 
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utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w 
jednostce Policji. Opłata nie może być wyższa niż 350 zł i powinna zapewniać 
pokrycie całkowitych kosztów pobytu jednej osoby w izbie, placówce lub jednostce, 
wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności izby, placówki lub 
jednostki.> 


