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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(druk nr 478S)

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I

PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.

793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Art. 40.
1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w

miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających
ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać
doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej
placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do
miejsca zamieszkania lub pobytu.

2. W razie braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone do jednostki
Policji.

3. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam aż do
wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych
pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych.

3a. Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jednostki Policji, zakładu opieki zdrowotnej
lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego w warunkach, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do sądu. W
zażaleniu osoba doprowadzona lub zatrzymana może domagać się zbadania zasadności i
legalności doprowadzenia, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich
wykonania.

[3b. Zażalenie przekazuje się sądowi rejonowemu miejsca doprowadzenia lub zatrzymania w
terminie 7 dni od daty doprowadzenia bądź zatrzymania. Do rozpoznania zażalenia
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.]

<3b. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca doprowadzenia
lub zatrzymania. Do rozpoznania zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania karnego. Skarżący ma prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu.>

3c. W przypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności doprowadzenia lub
zatrzymania albo poważnych nieprawidłowości związanych z ich wykonywaniem sąd
rejonowy zawiadamia o tym prokuratora i organy przełożone nad organami, które
dokonały doprowadzenia bądź zatrzymania.
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4. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest żołnierzem, przekazuje się ją Żandarmerii
Wojskowej lub wojskowemu organowi porządkowemu.

5. O wypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu zawiadamia się niezwłocznie właściwą gminną
komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. O umieszczeniu w izbie wytrzeźwień zawiadamia się niezwłocznie:
1) w przypadku małoletnich - ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy;
2) w przypadku innych osób - na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.


