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Wykaz skrótów 

Biuro   – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

EMCDDA  – Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 

GIS   – Główny Inspektor Sanitarny 

j.s.t.   – jednostki samorządu terytorialnego 

KDA   – Kodeks Dobrej Administracji 

k.k.   – Kodeks Karny 

NGO   – organizacja pozarządowa 

NSA   – Naczelny Sąd Administracyjny 

NSP   – nowe substancje psychoaktywne 

RP   – Rzeczpospolita Polska 

RPO   – Rzecznik Praw Obywatelskich 

UE   – Unia Europejska 

u.p.n   – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

Zespół  – Zespół ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z  

     używaniem nowych substancji psychoaktywnych 
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Wstęp 

 Wszelkiego rodzaju używki były znane i stosowane z różnym nasileniem w różnych 

okresach historycznych. Stąd wynika nieustanna konieczność radzenia sobie przez państwo i 

społeczeństwo z całym spektrum wynikających z tego problemów. Problemy te są dynamiczne, 

zmieniają się w zależności od panujących w kraju warunków społecznych, gospodarczych i 

politycznych, ewoluują wraz z kulturą i przeobrażają się z czasem. Z tych samych powodów 

zjawisko uzależnienia należy analizować wielopłaszczyznowo, począwszy od przyczyn jego 

powstawania, poprzez jego przebieg i zwalczanie, skończywszy na skutkach środowiskowych 

jego oddziaływania, za to w określonym miejscu i czasie. Podstawowym narzędziem 

oddziaływania państwa przez stulecia były regulacje prawne i aktywność administracji 

publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Dla niniejszej pracy jest to aktualnie obowiązujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej prawo narkotykowe.  

 Szeroko rozumiane nałogi znacznie częściej były jednak przedmiotem zainteresowania 

nauk medycznych i społecznych, niżeli przedstawicieli dyscyplin prawniczych. Niemniej 

jednak obowiązujące regulacje prawne mają fundamentalne znaczenie dla problemu tak 

wysokiej rangi społecznej. Alkohol, nikotyna i narkotyki to grupy substancji psychoaktywnych, 

które powszechnie uznaje się za zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz ładu 

społecznego. Ze względu na występujące między nimi różnice, ustawodawca poświęcił im trzy 

odrębne regulacje. Niniejsza praca została poświęcona przede wszystkim przepisom 

regulującym kwestie związane z uzależnieniem od narkotyków, ponieważ to stanowią one 

ogromne zagrożenie dla zdrowia i porządku publicznego, jako te substancje, które pozbawione 

są elementu limitowanej społecznej akceptacji, jaka towarzyszy głęboko zakorzenionym w 

europejskiej kulturze wyrobom alkoholowym i tytoniowym. Spory w debacie publicznej 

wzbudza współcześnie kwestia daleko idącej ingerencji ustawodawcy w sferę obywatelskich 

praw i wolności związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, czyli swoistego 

paternalizmu prawa, rozumianego jako stanowienie nakazów i zakazów, by chronić kogoś 

przed nim samym1. Nie ulega wątpliwości, że mimo pewnych głosów społecznej krytyki co do 

ograniczonego zakresu swobody w podejmowaniu pewnych działań, zarówno ustawodawca jak 

i administracja publiczna muszą podejmować działania niezbędne do ochrony podstawowych 

wartości, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. 

 
1 K. Grotkowska, Paternalizm prawa a hazard, „Państwo i Prawo” 2015, nr 10, s. 42. 
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 Określona problematyka została podjęta ze względu na doniosłą wagę prawną i 

społeczną problemu uzależnienia od narkotyków. Ze względu na specyfikę nowoczesnego 

społeczeństwa dostrzegalna jest konieczność przeanalizowania obowiązującej koncepcji 

prawnej przeciwdziałania uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków w 

ustawie o tzw. dopalaczach2. Tytuł pracy nawiązuje do tego aktu prawnego ze względu na jego 

aktualność i znaczące zmiany, jakie dla modelu przeciwdziałania narkomanii niesie za sobą 

jego treść, a także dla zwrócenia uwagi na tę grupę substancji, która okazała się na tyle 

zagrażająca porządkowi publicznemu, że wymagała skonstruowania odrębnych od pozostałych 

narkotyków przepisów. Największą rolę w identyfikowaniu potrzeb społeczeństwa w tej 

materii i odpowiadaniu na nie odgrywa administracja publiczna, bowiem do jej zadań należy 

urzeczywistnianie dobra wspólnego, z którym nierozerwanie wiąże się bezpieczeństwo i 

zdrowie publiczne. Mają to na względzie analizie należy poddać regulację 

administracyjnoprawną przeciwdziałania uzależnieniom i praktyczne aspekty jej działania. 

Przedstawione zjawiska nie znajdują dostatecznego odzwierciedlenia w analitycznych 

opracowaniach doktryny prawa, między innymi z powodu dynamicznych i nieustających zmian 

rynku narkotykowego oraz społeczności jego użytkowników. Przeprowadzana analiza będzie 

obejmowała najważniejsze elementy obowiązującej Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii3 oraz wynikających na jej  tle problemów. 

 Podstawowym założeniem niniejszej pracy jest hipoteza, zgodnie z którą na podstawie 

obowiązującej regulacji antynarkotykowej można zidentyfikować i scharakteryzować istotne 

dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa problemy, których przyczyny 

występowania wymagają wyraźnego określenia i wobec których należy poszukiwać rozwiązań. 

Celem potwierdzenia tak określonej hipotezy zostanie omówiony ewolucja oraz kształt i 

praktyka polskiego prawa narkotykowego. Aby przeprowadzić proces weryfikacji w sposób 

właściwy i kompleksowy systematyka rozdziałów odpowiada następującym pytaniom 

badawczym: (1) jaki jest zakres pojęciowy podejmowanej problematyki (2) jakie są 

współczesne standardy przewidziane dla prawa narkotykowego w wymiarze krajowym i 

międzynarodowym? (3) jak na przestrzeni lat kształtował się polski model przeciwdziałania 

uzależnieniom i jak należy ocenić brzmienie kluczowych przepisów będących jego pokłosiem? 

 
2 Jest to określenie odnoszące się do najnowszej spośród nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2018.1490). 
3 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2020.2050 t.j.). 
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(4) jak zorganizowany jest administracyjnoprawny model przeciwdziałania narkomanii i w jaki 

sposób podmioty odpowiedzialne za realizację celów ustawy wypełniają swoje obowiązki? 

 Na podstawie przedstawionej hipotezy oraz przewidzianych na potrzeby jej weryfikacji 

lub falsyfikacji pytań badawczych, treść kolejnych rozdziałów została przedstawiona 

następująco. Pierwszy rozdział opracowania objaśnia podstawowy dla dziedziny prawa 

narkotykowego i przeciwdziałania uzależnieniom siatka pojęciowa, na gruncie której będą 

przeprowadzane dalsze rozważania. Wśród jego wyznaczników znajduje się prawna koncepcja 

standardu, definicje substancji psychoaktywnych i różnych rodzajów uzależnień od nich, a 

także redukcja szkód i leczenie substytucyjne. Rozdział drugi został w całości poświęcony 

materii skupiającej się wokół standardów prawa narkotykowego, zarówno w wymiarze 

krajowym, jak i międzynarodowym. Wymienione i scharakteryzowane zostały najważniejsze 

akty prawa, również konwencji międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem, które 

to stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat współczesnych standardów właściwych dla 

regulacji antynarkotykowej. Przedstawiony został zarówno proces implementacji pewnych 

standardów prawa międzynarodowego do polskiego porządku prawnego, jak i tło historyczne 

kształtowania się rodzimego ustawodawstwa. Uwzględnione zostały również najważniejsze 

czynniki społeczne temu towarzyszące. Rozdział trzeci stanowi uogólnioną analizę 

współczesnego krajowego modelu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków. W jego 

ramach omówione zostały najważniejsze elementy regulacji prawnokarnej, gdyż jest ona 

immanentną częścią polskiego prawa narkotykowego. Pogłębionej analizie zostanie poddana 

treść wybranych przepisów, co posłuży zidentyfikowaniu potencjalnych problemów i 

określeniu rodzaju wpływu, jaki wywierają  na społeczeństwo odczytywane z nich normy oraz 

w jaki sposób stosowanie tych przepisów kształtuje postawy obywateli wobec prawa. W 

czwartym rozdziale badaniu został poddany stricte administracyjny model przeciwdziałania 

narkomanii pod względem teoretycznym, organizacyjnym i funkcjonalnym. W wymiarze 

teoretycznym zostało zbadane to, co można nazwać pryncypium prawa administracyjnego, 

czyli solidne podstawy i naczelne wartości chronione. W wymiarze organizacyjnym 

przedstawiono strukturę podmiotów, specyfikę powierzonych im zadań oraz sposoby realizacji 

celów ustawy. W wymiarze funkcjonalnym dokonano próby oceny działań tak ukształtowanej 

administracji publicznej i identyfikacji problemów ugruntowanych w praktyce 

administracyjnej. Po każdym rozdziale pracy podjęto próbę skondensowania ich treści w 

postaci wniosków. 
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 Podstawową metodą wykorzystaną w niniejszej pracy jest metoda teoretycznoprawna 

oraz metoda analizy systemowej, która umożliwiła przeprowadzenie badań poszczególnych 

części składowych polskiego systemu przeciwdziałania uzależnieniom z ukierunkowaniem na 

model przeciwdziałania narkomanii i sformułowania na tej podstawie ogólnych wniosków. W 

równej mierze została zastosowana metoda dogmatyczno-prawna, umożliwiająca analizę 

tekstów prawnych, stanowiących podstawę dla obowiązujących regulacji prawnych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, przede wszystkim narkomanii. Istotne znaczenie dla 

przedstawionego opracowania ma także metoda teoretycznoprawna, na podstawie której 

zostały scharakteryzowane poszczególne instytucje prawne funkcjonujące na łamach polskiego 

prawa narkotykowego, w zakresie przekraczającym tekst aktów prawnych i ubogacającą 

analizę o dorobek doktryny. Pomocniczo w pracy wykorzystana została również metoda 

historyczno-prawna, gdyż bez prześledzenia ewolucji tego prawa, daremna byłaby próba 

zrozumienia głównych tendencji charakteryzujących dzisiejsze prawo narkotykowe. W 

podobnym zakresie wykorzystano metodę prawno-porównawczą na potrzeby zbadania 

pewnych elementów systemu prawnego funkcjonującego w innym państwie europejskim – 

Republice Czeskiej i perspektyw na ich implementację do ustawodawstwa krajowego. 

Pomocniczo posłużono się także metodą socjologiczną, która zgodnie ze swym założeniem 

posłużyła do opisania funkcjonowania badanej regulacji w praktyce, tym samym 

urzeczywistniająca literę prawa i oddziaływanie prawa na społeczeństwo. 

 Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujący stan prawny na 

dzień 20 maja 2021 r. 
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Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 

1. Pojęcie standardu 

 W klasycznym ujęciu językowym przyjmuje się, że standard jest to przeciętna norma, 

typ, wzorzec lub model. Pochodne od tego pojęcia jest pojęcie standaryzacji, czyli 

ujednolicania, normalizacji, inaczej ustalania pewnego standardu dla konkretnego przedmiotu 

odniesienia. Standard jest tym, co wskazuje pożądany kierunek tam, gdzie pojawiają się 

wątpliwości po stronie decydenta.  

 Na gruncie aktualnej nauki prawa pojęcie standardu nie jest jednoznaczne. Na potrzeby 

prawa administracyjnego, „standardy” mogą być zdefiniowane jako „normatywnie 

postulatywne kategorie zakładanych, wprowadzanych i stosowanych w praktyce wymagań 

wobec kształtu formalnego, wartości, treści prawa administracyjnego i empirycznej aktywności 

administracji publicznej”4. W tym rozumieniu standardu nie można utożsamiać z pojęciem 

przeciętności, które nie jest ani adekwatne, ani przydatne w odniesieniu do współczesnej nauki 

prawa administracyjnego i administracji publicznej. Tam mamy do czynienia z merytorycznym 

efektem „wielości w swoistej jedności”5. Zgodnie z powyższym, „standard” należy postrzegać 

jako pewien wypracowany i sprawdzający się uniwersalizm oparty na przekonaniu o jego 

słuszności. Zasadność przyjmowania i przestrzegania standardów na gruncie nauki prawa 

administracyjnego jest dodatkowo poparta znaczeniem przytoczonego efektu. Oznacza on, że 

podstawowym celem standardów jest unifikacja norm prawa i przedmiotów objętych regulacją. 

„Wielość w swoistej jedności” występuje także w aspekcie proceduralnym, gdy dotyczy 

interpretacji i zastosowania norm, co sprawia, że ta szeroka dziedzina regulująca wszystkie 

aspekty ludzkiego życia jaką jest prawo administracyjne, pozostaje uporządkowana. Standardy 

stanowią także „nośnik” dla wartości prawnie chronionych. Są więc ściśle związane z zasadami 

prawa, a niekiedy identyfikowane z nimi, dzięki czemu przyczyniają się do realizowania 

ochronnej funkcji prawa6. 

 
4 P. Dobosz, 1.2. Sposób pojmowania pojęcia „standard” [w:] Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl 

(red.), Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 2019. https://https-sip-lex-

pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/monograph/369460344/145?keyword=standardy%20w%20prawie%20administracyjnym

&tocHit=1&cm=SFIRST (dostęp: 13.05.2021). 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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 Standardy można wyodrębnić i analizować na płaszczyźnie doktrynalnej co do istoty 

dla całego systemu prawa, jako standardy in abstracto lub od strony nauki prawa - in genere7. 

Pojęcie standardu można rozpatrywać również w ujęciu instytucjonalnym jako narzędzie 

pozytywnego prawa administracyjnego, na przykład w treści wykorzystywanych źródeł prawa. 

Wówczas będą to standardy in concreto8.  

2. Podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom  

2.1 Substancje psychoaktywne 

Najogólniej rzecz ujmując substancje psychoaktywne to substancje pochodzenia 

naturalnego bądź otrzymywane syntetycznie oraz ich mieszaniny, które ingerują bezpośrednio 

w procesy zachodzące w centralnym układzie nerwowym9. W odniesieniu do zmian 

psychicznych, wpływają one na percepcję osoby będącej pod ich wpływem, powodują zmianę 

odbioru rzeczywistości, omamy wzrokowe i słuchowe, a także zmiany nastroju, np. euforię, 

wzrost empatii. Do zmian fizycznych zalicza się zmianę zachowania, pobudzenie i wzrost 

ciśnienia tętniczego krwi. Zażywane z pewną częstością ujawniają swój potencjał 

uzależniający. Ludzkości są znane od wieków. Dotychczas rośliny halucynogenne 

wykorzystywane są przez niektórych szamanów z Ameryki Południowej i Afryki w 

tradycyjnych rytuałach10. W kulturze europejskiej przyjmowane są głównie w środowiskach 

osób młodych jako środki mające na celu poprawę nastroju lub wywoływanie silnych 

niecodziennych doznań. Trzeba pamiętać, że substancje psychoaktywne występują także w 

legalnym obrocie pod różną postacią. W pierwszej kolejności należy wymienić tu leki, a wśród 

nich zarówno leki psychiatryczne wymagające recepty, jak i ogólnodostępne syropy na kaszel, 

preparaty na chorobę lokomocyjną, czy tabletki uspokajające i nasenne (mogą one zawierać 

benzodiazepiny)11. Tego typu leki bywają wykorzystywane i postrzegane jako legalne 

narkotyki. Ponadto legalnymi substancjami psychoaktywnymi są oczywiście alkohol i 

 
7 P. Dobosz, 1.3. Płaszczyzny rozważań koncepcyjnych o standardach współczesnego prawa administracyjnego i 

współczesnej administracji publicznej [w:] Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl (red.), Standardy 

współczesnej administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 2019. https://https-sip-lex-

pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/monograph/369460344/146?keyword=standardy%20w%20prawie%20administracyjnym

&tocHit=1&cm=SFIRST (dostęp: 10.02.2021). 
8 Ibidem.  
9 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112184 (dostęp: 10.02.2021). 
10 M. Ciechomska, Maści czarownic, śmiertelne trucizny i serum prawdy: historia i wykorzystanie 

psychoaktywnych roślin z rodziny solanaceae, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 2014, nr 9,  

s. 19.  
11 http://www.politykanarkotykowa.pl/narkotyki-w-leczeniu/zastosowanie-substancji-psychoaktywnych-w-

medycynie/ (dostęp: 10.02.2021). 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112184
http://www.politykanarkotykowa.pl/narkotyki-w-leczeniu/zastosowanie-substancji-psychoaktywnych-w-medycynie/
http://www.politykanarkotykowa.pl/narkotyki-w-leczeniu/zastosowanie-substancji-psychoaktywnych-w-medycynie/
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nikotyna. Obie te substancje oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy w taki sposób, że w 

szybkim tempie mogą doprowadzić do uzależnienia fizycznego, a mimo to nie podlegają 

ograniczeniom ilościowym dla pełnoletnich konsumentów. 

Substancje psychoaktywne podlegają podziałom i klasyfikacji, które w języku potocznym 

są używane zamiennie, dlatego wymagają doprecyzowania. 

2.1.1 Narkotyki 

Jako podstawową grupę substancji psychoaktywnych można wyróżnić narkotyki. 

Słowo narkotyk (ang. drug) etymologicznie wywodzi się z greckiego narkōtikós i oznacza rzecz 

oszałamiającą12. Polskie prawo, choć często posługuje się tym pojęciem, nie podaje jego 

definicji legalnej, czyniąc je przez to nieostrym. Zatem aby można było zaklasyfikować daną 

substancję jako narkotyk, należy posłużyć się kryteriami, do jakich odwołuje się ustawodawca. 

Do dwóch podstawowych można zaliczyć kryterium nielegalności substancji w produkcji, 

handlu i posiadaniu (def. policyjna) oraz kryterium istnienia potencjału uzależniającego danej 

substancji przy jej regularnym przyjmowaniu. Przez wzgląd na to powstał podział narkotyków 

na tzw. narkotyki twarde (amfetamina, kokaina, heroina), czyli silnie uzależniające fizycznie i 

psychicznie oraz tzw. narkotyki miękkie (marihuana, MDMA, grzyby halucynogenne), które 

uznaje się za mniej zagrażające zdrowiu. Takie rozróżnienie od dawna istnieje w społecznej 

świadomości, jednak trzeba pamiętać, że pozostaje ono wysoce kontrowersyjne. Wskazany 

podział oficjalnie przyjęto wyłącznie w Holandii13.  Na fali tendencji do liberalizacji prawa 

narkotykowego w tym kraju zdekryminalizowano posiadanie pewnych ilości „narkotyków 

miękkich”, co obecnie postrzega się krytycznie. 

Na tak przedstawionym tle daje się zauważyć pewna sprzeczność w stosunku do 

niewątpliwie legalnej substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol. Potrafi on szybko i silnie 

uzależnić, tym samym wywołuje szkody rodzinne i społeczne, a mimo to pozostaje legalny dla 

wszystkich użytkowników powyżej ustalonej w wysokości 18 lat granicy wieku14. Dla 

konsumentów nie istnieją także żadne limity ilościowe, a tylko organizacyjne. Podobnie jest z 

nikotyną. W medycynie, gdzie pojęcie narkotyku i substancji  psychoaktywnej są używane 

zamiennie, nie występują takie wyjątki. 

 
12 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/narkotyki;3945805.html (dostęp: 10.02.2021). 
13 K. Giżyńska, A. Hramitko, Kryminalizacja narkotyków miękkich, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 2, 

s.35. 
14 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz.U.2019.2277 t.j.), art. 15 p. 1 pkt 2. 
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2.1.2 Substancje psychotropowe i środki odurzające 

Duże znaczenie należy przypisać ustawowemu rozdzieleniu narkotyków na środki 

odurzające i substancje psychotropowe. Co prawda definicje legalne tych pojęć uwzględniono 

w rozdziale pierwszym Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. 

zm., jednak zostały one skonstruowane na podstawie odesłań do aktów prawa 

międzynarodowego, kolejno do Konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach 

psychotropowych z 1971 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 180) i załącznika do decyzji ramowej Rady 

2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. oraz do Jednolitej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 277) zmienionej 

protokołem z 1972 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 149) wraz z tożsamą decyzją. Obie definicje mają 

charakter mieszany, to znaczy zakładają, że substancja musi spełniać łącznie dwa warunki15: 

oddziaływać na ośrodkowy układ nerwowy i musi być zawarta w rozporządzeniu16 (dawniej 

załącznik nr 1 i nr 2 do u.p.n).  

Zarówno substancje psychotropowe jak i środki odurzające zostały identycznie 

scharakteryzowane pod względem pochodzenia, formy i oddziaływania. Jaki jest zatem powód 

rozróżnienia substancji psychotropowych i środków odurzających za pomocą dwóch definicji? 

Odpowiedzią na to pytanie jest w pierwszej kolejności sposób ukształtowania prawa 

międzynarodowego w postaci dwóch wyżej wymienionych aktów. Drugim powodem 

przypisywania substancji do rozłącznych, lecz krzyżujących się kategorii, jest uwzględnienie 

„stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach 

niemedycznych”17. Należy pamiętać, że zarówno środki odurzające, jak i niektóre środki 

psychotropowe, mogą być stosowane w celach medycznych, naukowych i przemysłowych18. 

W stosunku do powyższego należy wspomnieć o środkach zastępczych, które zgodnie 

z ustawą określa się jako produkty zawierające substancję o tożsamym działaniu, które mogą 

być użyte w takich samych celach jak środki odurzające, substancje psychotropowe lub nowe 

substancje psychoaktywne, a których produkcja i występowanie w obrocie nie są regulowane 

 
15 A. Piaczyńska, Odpowiedzialność karna za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych, „Prokuratura i 

Prawo” 2019 nr. 1, s. 102. 
16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz 

nowych substancji psychoaktywnych z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1591). 
17 A. Piaczyńska, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 103. 
18 D. Sobczyk, Unia Europejska wobec problemu narkotykowego - wybrane aspekty, Warszawa 2015, s. 11. 
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przepisami prawa19. Pojęcie „środków zastępczych” jest używane w języku potocznym do 

określania dopalaczy, jednak na tym gruncie ma ono nieco inne znaczenie i nie należy mylić 

tych pojęć.  

2.1.3 Nowe substancje psychoaktywne (NSP) i ich podział 

Potoczne określenie „dopalacze”, zaczerpnięte z metafor medialnych, przeszło z czasem 

nawet do nomenklatury sądowej. Do czasu wprowadzenia w życie nowelizacji do u.p.n.  

z 2018 r. używano go na określenie każdej substancji psychoaktywnej, nieuwzględnionej na 

oficjalnych listach narkotyków (wspomniane wyżej załączniki do ustawy). Z językowego 

punktu widzenia nie było to wystarczająco jednoznaczne, jak chociażby angielskie designer 

drugs, odniesienie do zbioru desygnatów, dlatego też ustawodawca posłużył się dużo bardziej 

adekwatnym sformułowaniem: „nowe substancje psychoaktywne”. Cytując art. 4, pkt. 11a 

u.p.n. użyte określenie oznacza „każdą substancję lub grupy substancji pochodzenia 

naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na 

ośrodkowy układ nerwowy, inną niż substancja psychotropowa i środek odurzający, 

stwarzającą zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub 

życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o których mowa w 

art. 18b ust. 1 pkt 3 u.p.n., stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia społeczne 

porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez substancję psychotropową lub środek 

odurzający, lub które naśladują działanie tych substancji, określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44f pkt 3”. Wskazany Zespół to organ opiniodawczo-doradczy ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

 NSP miały prosty cel – dostarczyć potencjalnym i faktycznym użytkownikom  

tzw. klasycznych narkotyków, zamiennika odpowiadającego im w działaniu narkotycznym, 

którego produkcja i dystrybucja byłaby tańsza, prostsza, a ponadto do 2010 r. w pełni legalna. 

Dopiero od tego roku możemy mówić o kontroli i zwalczaniu przez policję i sanepid sklepów 

prowadzących sprzedaż dopalaczy (tzw. smart shopów) m. in. pod postacią proszków i tabletek. 

Stąd też w nomenklaturze pojawiło się synonimiczne określenie NSP jako „środków 

zastępczych” nowej generacji20.  

 
19 Art. 4 pkt 27 u.p.n. 
20 M. Jędrzejko, M. Safjański, E. Wawrzała, Rozdział III: Najpopularniejsze substancje psychoaktywne i ich 

charakterystyka, [w:] M. Jędrzejko (red.), Narkotyki i środki zastępcze: zjawisko, zagrożenia, profilaktyka. 

Rozpoznanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych, Poznań – Warszawa 2013, s. 141. 
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 Zwykło się mówić, że największy strach budzi to co nieznane. Tak też jest w przypadku 

dopalaczy. Największe zagrożenie z ich strony wynika bowiem z tego, że nie są one 

wystarczająco znane nauce i medycynie, a przez to ratowanie poszkodowanych jest utrudnione. 

O ile starsze substancje psychoaktywne, takie jak LSD, były wielokrotnie badane i testowane 

na przestrzeni kilkudziesięciu lat, o tyle w przypadku NSP nie w wiadomo w pełni jak sobie z 

nimi radzić przy gwałtownych skutkach zdrowotnych. Po upływie zaledwie dekady od 

wybuchu popularności dopalaczy, nie można mówić o wiedzy kompleksowej w tym zakresie.  

Innym istotnym zagrożeniem jest łatwiejsza w porównaniu do klasycznych narkotyków 

dostępność do NSP. Z czasem rozpowszechniła się internetowa sprzedaż dopalaczy. Bez 

wątpienia wpłynęło to na gwałtowny wzrost ich popularności, z którym stale zmaga się 

ustawodawca. Z wymienionych powodów dopalacze funkcjonują jako jedne z najważniejszych 

produktów nielegalnego rynku substancji psychoaktywnych21. 

 Dopalacze składają się zarówno ze środków naturalnych (np. Kava Kava), jak i 

chemicznych (np. BZP). Można podzielić je na grupy względem postaci pod jaką występują, a 

więc na proszki, sole, płyny, tabletki oraz mieszanki ziołowe22. Wśród podstawowych 

składników mieszanek można wyróżnić substytuty THC. Ze względu na różnorodność NSP nie 

ma dla nich ustalonej klasyfikacji, ale w ich sprzedaży funkcjonują takie określenia jak herbal 

highs – na bazie ziół czy party pills – najczęściej będące mieszanką ziołowo-syntetyczną oraz 

research chemicals – substancje typowe dla branży chemicznej. Znajdują się w nich takie 

aktywne substancje farmaceutyczne jak lidokaina, benzokaina czy kofeina oraz kontrolowane 

substancje psychoaktywne takie jak efedryna. Często zawierają domieszki innych 

sklasyfikowanych związków organicznych i stymulantów, takich jak MDMA23. Można w nich 

znaleźć także trujące substancje i niebezpieczne domieszki (rozpuszczalniki, środki czyszczące, 

kruszone szkło, sproszkowany tynk). Za dopalaczami kryje się ogromne i nieskrępowane 

regułami laboratorium chemiczne, natomiast użytkownicy zazwyczaj znają je tylko z nazw 

podawanych przez producenta24. 

 
21 M. Jędrzejko, M. Safjański, E. Wawrzała, Rozdział III: Najpopularniejsze…, op. cit., s. 141. 
22 B. Szczyrba-Maroń, M. Bąk-Sosnowska, Dopalacze — charakterystyka zjawiska, „Forum Zaburzeń 

Metabolicznych” 2013, nr 3, s. 136. 
23 Ibidem, s. 137. 
24 Np. „Mocarz” - dopalacz, który zyskał ogromną popularność w całej Polsce w 2015 r., a jego zażycie 

powodowało wysokie ryzyko zatrzymania akcji serca i wysokiej niewydolności ośrodkowego układu nerwowego, 

więcej na: https://polskatimes.pl/dopalacze-niosa-smierc-mocarz-sklad-zmarl-mezczyzna-ktory-zazywal-

dopalacze-video/ar/3935903 (dostęp: 23.02.2021). 
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 Z medycznego punktu widzenia podział dopalaczy można więc oprzeć głównie na 

efektach klinicznych, które wywołują. W ten sposób wyróżnia się stymulanty pobudzające 

ośrodkowy układ nerwowy, depresanty opóźniające ośrodkowy układ nerwowy, psychodeliki 

wywołujące zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego i ich sześć podgrup oraz 

kannabinoidy łączące w sobie wszystkie te działania25. 

2.2 Uzależnienie i jego rodzaje 

Uzależnienie to „zaburzenie zdrowia, stan psychologicznej albo psychicznej i fizycznej 

zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, 

przejawiający się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania tej substancji w celu 

uzyskania efektów jej działania lub uniknięcia przykrych objawów jej braku (abstynencyjne 

objawy)”26. Bezpośrednio z tej definicji medycznej wynika podział uzależnień. Uzależnienia 

psychiczne wynikają z silnych potrzeb natury psychologicznej człowieka, opierają się na 

zachowaniach kompulsywnych, nad którymi nie można samodzielnie zapanować. Uzależnienia 

fizyczne w przeciwieństwie do psychicznych powodują bolesne konsekwencje odstawienia 

danej substancji, które pojawiają się mimowolnie. Do objawów uzależnienia zalicza się 

poczucie przymusu stosowania substancji, utrudniona samokontrola, zmiany fizjologiczne, 

zmiany tolerancyjne, rezygnacja z innych źródeł przyjemności, a także ignorowanie wiedzy o 

szkodliwości substancji27. 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych to inaczej narkomania. U.p.n. definiuje 

pojęcie narkomanii w art. 4 pkt. 11 jako „stałe lub okresowe używanie w celach innych niż 

medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało 

uzależnienie od nich”. Trudności interpretacyjne stwarza możliwość powstawania 

uzależnienia. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, które czynniki związane z wymienionymi 

środkami prowadzą lub mogą prowadzić bezpośrednio do uzależnienia. Znaczenie mają przy 

tym nie tylko właściwości substancji, ale też cechy indywidualne osoby, która je przyjmuje. 

Podatność na uzależnienie wynika z fizjologii organizmu, cech osobowości, wieku czy 

warunków środowiskowych i społecznych28. 

 
25 http://www.nil.gov.pl/badania/badania-narkotykow-nowej-generacji/ (dostęp: 23.02.2021). 
26 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/uzaleznienia;3992023.html (dostęp: 23.02.2021). 
27 M. Filip, Nowe uzależnienia XXI wieku, „Pismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 

Wszechświat” 2013, t. 114, z. 4-6, s. 87. 
28 Ibidem, s. 89. 
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2.2.1 Uzależnienie behawioralne 

Uzależnienie behawioralne to inaczej tzw. uzależnienie czynnościowe. Chcąc je 

precyzyjnie określić należy zwrócić uwagę na często pojawiające się w literaturze rozróżnienie 

pojęć zaczerpniętych z języka angielskiego – dependence oraz addiction. Pierwsze z nich jest 

związane z uzależnieniem od substancji chemicznych, z kolei drugie powinno być rozumiane 

jako nałóg, który jest pojęciem szerszym, obejmującym swoim zakresem zależność od pewnych 

zachowań (hazard, zakupoholizm)29. Osoba uzależniona behawioralnie traci kontrolę nad 

swoim zachowaniem, nawet jeżeli nie godzi się na nie i próbuje z nim walczyć. Oprócz tego do 

kluczowych symptomów stwierdzenia takiego uzależnienia zalicza się dominację danego 

zachowania nad innymi, zmiany nastroju wywoływane próbami radzenia sobie z czymś (np. 

ucieczka od stresu), wzrost tolerancji na zachowanie podobny do wzrostu tolerancji organizmu 

na substancję, nieprzyjemne odczucia po zaniechaniu czynności, konflikty interpersonalne 

zachodzące na tym tle oraz nawracanie zachowań pomimo prób kontrolowania ich30.  

Uzależnienia behawioralne są powszechnie występującym zjawiskiem, dlatego nie 

dziwi fakt, że mogą (ale nie muszą) iść w parze z uzależnieniami od substancji 

psychoaktywnych. Niemniej jednak w nauce wskazuje się, że między jednymi i drugimi 

zachodzą neurobiologiczne podobieństwa31. W efekcie uzależnienie od samej czynności 

aplikowania czy zażywania narkotyku może prowadzić do uzależnienia się od substancji w 

szybszym tempie lub potęgowania jego destruktywnego wpływu. Należy pamiętać, że chociaż 

uzależnienia behawioralne prezentują liczne podobieństwa do objawów klasycznego 

uzależnienia od substancji chemicznych, to mają one wyłącznie tło psychologiczne32, dlatego 

wymagają one specjalistycznych programów terapii, zgodnych z najnowszym stanem wiedzy 

o tym zjawisku. 

 
29 B. Lelonek-Kuleta, Uzależnienie od czynności – zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunki 

diagnozy, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2012, nr 1 (57), s.12. 
30 Doprecyzowanie: oficjalne kryteria stwierdzenia takiego uzależnienia opracowane przez Aviela Goodmana są 

rozszerzeniem podstawowych symptomów wyszczególnionych przez Marca Griffiths’a i znajdują się w oficjalnie 

przyjętej klasyfikacji DSM-III-R. Ibidem, s. 15. 
31 M. Rowicka, Neurobiologiczne podstawy uzależnień (nałogów) behawioralnych, [w:] Serwis Informacyjny 

Narkomania, nr 1 (73), 2016, s. 31. 
32 B. Lelonek-Kuleta, Uzależnienia behawioralne – podstawy teoretyczne, [w:] J. Jarczyńska (red.), Uzależnienia 

behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria-Diagnoza-Profilaktyka-Terapia. Bydgoszcz 2014,  

s. 21. 
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2.2.2 Uzależnienie od leków 

W kontekście uzależnienia od substancji psychoaktywnych, warto wspomnieć również 

o uzależnieniach od leków, które są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych środków 

psychoaktywnych wśród młodzieży, zaraz po papierosach, alkoholu i marihuanie33. Mowa w 

szczególności o lekach uspokajających, antydepresyjnych i nasennych. Uzależnienie lekowe to 

złożona choroba ośrodkowego układu nerwowego, odznaczająca się natrętnym, a nawet 

niekontrolowanym dążeniem do używania leku, bez względu na zagrożenie dla życia i zdrowia 

jakie się z tym wiąże34. Jest to schorzenie bardzo trudne w leczeniu ze względu na 

występowanie bezpośrednich zaburzeń układów funkcjonalnych mózgu, w szczególności 

układu nagrody. Oczywiście ten problem nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych - jest równie 

poważny wśród osób dorosłych i starszych. 

Uzależnienia od leków na tle regulacji przeciwdziałania uzależnieniom można nazwać 

„osieroconymi”, jak nazywa się choroby niewystarczająco znane, by je leczyć35. Ustawodawca 

skonstruował dwie podstawowe regulacje przeciwdziałania uzależnieniom – u.p.n. oraz Ustawę 

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

Żadna z nich nie traktuje o lekomanii i nie uwzględnia zagrożeń z nią związanych, które są 

zbliżone do zagrożeń powodowanych przez narkotyki i alkohol, mimo że niektóre leki 

zawierają substancje psychoaktywne. Na gruncie u.p.n. dyskusja toczy się wokół konkretnych 

substancji, które co prawda są stosowane w farmakologii i medycynie, ale dla u.p.n. nabierają 

znaczenia wtedy, gdy są już wyizolowane z leków, a następnie wykorzystane do produkcji NSP. 

Z całą pewnością należy stwierdzić, że jest to poważne niedopracowanie ustawy w tym 

przedmiocie.  

2.3 Pojęcie redukcji szkód 

Przez redukcję szkód (harm reduction) rozumie się wszelkie działania w zakresie 

profilaktyki uzależnień, które mają na celu zminimalizowanie szkód i zagrożeń, związanych z 

zachowaniami ryzykownymi36. W kontekście przeciwdziałania uzależnieniom można przyjąć, 

że jest to również kierunek polityki narkotykowej, strategia walki z problemem, którego nie da 

 
33 K. Okulicz-Kozaryn, A. Borucka, K. Kocoń, Przyjmowanie leków psychoaktywnych a używanie innych 

substancji odurzających przez młodzież, Alkoholizm i Narkomania” 2006, t. 19, nr 1, s. 36. 
34 J. Vetulaui, Uzależnienia lekowe: mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii, „Alkoholizm i 

Narkomania”, t. 14, nr 1, s. 13-14. 
35  https://www.europeanlung.org/assets/files/pl/publications/orphan-lung-diseases-pl (dostęp: 23.02.2021) 
36 A. Prokopowicz, Redukcja szkód związana z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, „Medycyna 

rodzinna” 2018, nr 1, s. 74. 
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się całkowicie wyeliminować. Chcąc realizować tego typu zadania należy przyjąć, że w 

społeczeństwie zawsze pewna część obywateli będzie podejmować niepożądane wybory, co 

nie oznacza, że można pozostawić te osoby bez opieki państwa. 

Do przykładowych działań podnoszących poziom bezpieczeństwa zachowań ryzykownych 

związanych z substancjami psychoaktywnymi, zarówno dla jednostki, jak i jej otoczenia, jest 

zalecanie odpowiedniego odżywiania i nawodnienia oraz suplementacji37, programy wymiany 

igieł, leczenie substytucyjne czy rosnący w popularności partyworking38. W krajach Europy 

zachodniej takich jak Niemcy, Dania czy Hiszpania, redukcja szkód poszła znacznie dalej, 

bowiem istnieją tam specjalne punkty laboratoryjne, w których można przebadać skład 

posiadanych na własny użytek substancji, np. w pokojach iniekcyjnych39. Takie środki redukcji 

szkód są nielegalne w obliczu polskiego prawa, lecz użytkownicy mogą korzystać z testów 

kolorymetrycznych dostępnych w Internecie na własną rękę 40.  

Należy podkreślić, że działania związane z redukcją szkód są rekomendowane przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską41, natomiast ich realizatorami są 

liczne organizacje zaangażowane w profilaktykę uzależnień, m. in. Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, Lekarze bez Granic i Czerwony Krzyż. Redukcja szkód staje się 

problemem w obliczu moralistycznych ocen. Z jednej strony powinno się ją traktować jako 

element obszaru zdrowia publicznego, dążenie do minimalizacji szkodliwych skutków 

używania substancji psychoaktywnych, opiekę dla potrzebujących i poszanowanie pewnych 

wolności osobistych, zaś z drugiej strony pojawiają się głosy, że to nie wolność a daleko 

posunięta samowola i przyzwolenie na zachowania patologiczne, a nawet pomoc w 

przestępstwie. Takie stanowisko podziela profesor Zbigniew B. Gaś, który twierdzi, że redukcję 

szkód należy wyłączyć z zakresu profilaktyki uzależnień, ponieważ jej skuteczność nie jest 

 
37 Przykładowo przy nadużywaniu podtlenku azotu wskazuje się na konieczność kontrolowania niedoboru 

witaminy B12, więcej w: Marcin Wojnar (red.) Postępowanie w ostrych i przewlekłych następstwach używania 

narkotyków klubowych i nowych substancji psychoaktywnych - wskazówki kliniczne, s. 136. 
38 W literaturze nie istnieje jak dotąd profesjonalna definicja partyworkingu, dlatego należy tłumaczyć to pojęcie 

w jego ujęciu funkcjonalnym jako „nowoczesna forma pracy socjalnej, działanie o charakterze profilaktycznym, 

które realizowane są niestacjonarnie (poza instytucjami pomocy społecznej). Stanowi przykład metody „outreach” 

(wyjście - sięganie - poza - do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Miejscem 

działań są najczęściej imprezy masowe, kluby, dyskoteki. Mają na celu działania profilaktyczno-edukacyjne 

dotyczące tematyki uzależnień, informacje o skutkach mieszania narkotyków z innymi substancjami 

psychoaktywnymi a także bezpiecznych zachowań seksualnych.”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Partyworking, 

(dostęp: 24.02.2021). 
39 E. Dubiel, Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu, „Resocjalizacja 

Polska” 2016, nr 11, s. 63–81. 
40 Wskazówki na temat testowania oraz możliwość kupna testów oferuje strona stowarzyszenia Społeczna 

Inicjatywa Narkopolityki, https://sklep.sin.org.pl/category/jak-testowac-narkotyki/, (dostęp: 24.02.2021). 
41 Więcej na ten temat w punkcie 2. 
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potwierdzona odpowiednimi wskaźnikami42. Trudnym zadaniem ustawodawcy w obecnych 

czasach jest skonstruowanie wobec redukcji szkód stanowiska balansującego odpowiednio 

pomiędzy zapewnianiem bezpieczeństwa użytkowników, a zmianą ich postaw na zorientowane 

w kierunku zdrowia i gotowe na rezygnację z używania substancji psychoaktywnych. Redukcja 

szkód w kontekście obowiązujących przepisów zostanie opisana w kolejnym rozdziale. 

2.4 Leczenie substytucyjne 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych sprzyja postępującej degradacji ludzkiej 

osobowości i nieprzystosowania społecznego. Leczenie osoby uzależnionej jest długotrwałe 

i trudne, dlatego wymaga wytrwałości, również osób leczących. Klasyczne programy 

leczniczo-rehabilitacyjne obejmują trzy fazy: detoksykację, reorientację (zmiana podejścia do 

narkotyków i motywacja do leczenia) i rehabilitację w życiu społecznym43. W szczególnie 

trudnych przypadkach, by przedłużyć lub uratować życie pacjenta, należy wdrożyć leczenie 

substytucyjne, które jest skuteczne i bezpieczne. 

„Leczenie substytucyjne polega na podawaniu substancji o działaniu podobnym do środka 

uzależniającego (najczęściej heroiny), ale pozbawionej silnego działania euforyzującego i 

zmieniającego świadomość.”44. Pacjenci długoterminowo otrzymują odpowiednio dobrane 

dawki, m. in. metadonu lub buprenorfiny w postaci doustnej, dzięki czemu nie doświadczają 

dotkliwego głodu narkotykowego, który jest główną przeszkodą na drodze do wyjścia z nałogu. 

Dzięki tej formie terapii można uniknąć takich jego następstw jak konflikty z prawem osoby 

uzależnionej, przenoszenie się chorób zakaźnych drogą iniekcji45, a nawet bezdomność. W 

zamian za to można ułatwić pacjentowi rehabilitację w życiu społecznym i powrót do 

pełnionych ról.  

Wobec powyższego leczenie substytucyjne włączone jest w zakres działań związanych z 

redukcją szkód na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w 

 
42 Te wskaźniki to: umiejętność prowadzenia życia wolnego od uzależnień, radzenia sobie z trudnościami i 

czerpania satysfakcji życiowej bez środków psychoaktywnych czy też spadek bezwzględnych wskaźników 

alkoholizowania się lub narkotyzowania przez klientów takich programów. 

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1039-strategia-redukcji-szkod-a-profilaktyka-uzaleznien 

.html, (dostęp: 24.02.2021). 
43 P. Jabłoński (red.), B. Bukowska, J. Cz. Czabała, Uzależnienie od narkotyków - Podręcznik dla terapeutów, 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani, Łódź 2012, s. 180. 
44 M. Wojnar, Recenzja rozprawy doktorskiej B. Bukowskiej pt. Ocena możliwości podniesienia jakości opieki 

zdrowotnej nad osobami uzależnionymi od opioidów poprzez poprawę dostępu do podtrzymującego leczenia 

substytucyjnego, WUM 2018. 
45 W tym celu funkcjonują również programy wymiany igieł wskazane w punkcie 1.3. 

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1039-strategia-redukcji-szkod-a-profilaktyka-uzaleznien
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sprawie leczenia substytucyjnego46. Obecnie tylko 25 specjalistycznych placówek w Polsce 

prowadzi tego typu programy leczenia, z czego tylko jedna posiada program stacjonarny47. 

Może to wynikać z restrykcyjnych warunków, jakie nakłada na nie wymienione wyżej i 

niezmiennie obowiązujące  rozporządzenie lub uprzednio zaakcentowane przekonanie, że 

ukierunkowanie przeciwdziałania uzależnieniom na redukcję szkód, będzie skutkowało 

liberalizacją prawa narkotykowego. Niestety tracą na tym tylko osoby potrzebujące pomocy. 

Przykładowo w 2015 r. w Polsce stwierdzono 2600 przypadków osób uzależnionych od 

opioidów, które podlegały pod 31 programów leczenia substytucyjnego, za to całą populację 

takich osób oszacowano na przedział od 10 400 do 19 800 osób48. To pokazuje, że jedynie 17% 

tej populacji objęto leczeniem. To najniższy obok Łotwy i Słowacji wskaźnik dostępności do 

leczenia w całej Europie, gdzie średnia wynosi około 50%49. Niestety ta tendencja utrzymuje 

się, ponieważ według najnowszych danych Europejskiego Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w 2017 r. zarejestrowano 2685 leczonych, co 

odpowiadało 12-25% populacji osób uzależnionych od opioidów50. Te statystyki wyraźnie 

wskazują, że dostęp do leczenia metodą substytucji w Polsce jest niedostateczny. 

3. Wnioski 

 Co do definiowanych pojęć, należy uznać, że u.p.n. w sposób zrozumiały opisuje 

przedmiot swojej regulacji i wyraźnie zakreśla jej granice. Niemniej jednak nie jest to opis 

wyczerpujący. Narkomania to problem z pogranicza wielu dziedzin, wśród których można 

wymienić poza prawem nauki medyczne i społeczne. Jest to materia niezwykle obszerna. Z 

tego powodu ustawodawca powinien kompleksowo opracować każde zagadnienie pojawiające 

się na gruncie tej ustawy.  Wszelkie nieścisłości zaistniałe już na etapie definiowania 

przekładają się na dalekosiężne problemy w interpretacji i stosowaniu prawa. Znacznym 

niedopatrzeniem jest nieuwzględnienie pojęcia uzależnień od substancji złożonych, jakimi są 

leki. Zastrzeżenia wzbudza również niejednolitość w traktowaniu różnych surowców i 

produktów, które podlegają wspólnej definicji substancji psychoaktywnej. Wiele pojęć, które 

mają duże znaczenie dla regulacji przeciwdziałania narkomanii, pozostaje nieostrych.  

  

 
46 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego z dnia 1 marca 2013 r. (Dz.U.2013.368). 
47 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=107094 (dostęp: 24.02.2021). 
48 S. Fudalej, M. Wojnar, Wpływ leczenia substytucyjnego na funkcjonowanie społeczne i stan zdrowia osób 

uzależnionych od opioidów, „Psychiatria” t. 13, nr 4, s. 219–223. 
49 Ibidem. 
50 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11349/poland-cdr-2019_0.pdf (dostęp: 24.02.2021). 
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Rozdział II. Standardy prawa narkotykowego 

1. Standardy międzynarodowe prawa narkotykowego 

Nadużywanie substancji psychoaktywnych to zjawisko występujące w każdym zakątku 

świata, dlatego też pozostaje tematem debaty międzynarodowej. Aby ujednolicić strategie 

walki z uzależnieniami powstały akty prawa międzynarodowego, na podstawie których 

wypracowano pewne standardy – kryteria, którymi powinny kierować się poszczególne 

państwa, by ich działania zmierzały w odpowiednim kierunku. Oprócz kilku 

międzynarodowych konwencji, szczególnie istotne dla ustawodawstwa krajowego są regulacje 

unijne, które pozwalają skoordynować politykę narkotykową między państwami o mniej lub 

bardziej liberalnym podejściu do tematu. 

1.1 Obowiązujące konwencje międzynarodowe 

Sytuacja prawna substancji psychoaktywnych na poziomie światowym, jest ukształtowana 

przez następujące akty: 

• Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 roku51, 

• Konwencję o substancjach psychotropowych z 1971 roku52, 

• Konwencję Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami 

odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 roku53. 

Najstarsza z tych regulacji poprzez art. 44 uchyliła wszystkie uprzednio obowiązujące akty 

prawa międzynarodowego, poza Konwencją Genewską z 1936 r., która niemal w całości została 

zachowana54. Jej celem było uproszczenie i rozszerzenie międzynarodowego systemu kontroli, 

kodyfikacja dotychczasowego prawa międzynarodowego dotyczącego środków odurzających, 

ograniczenie ich produkcji i importu oraz regulacja obrotu nimi, a także wypracowanie 

odpowiednich standardów w zakresie rehabilitacji osób uzależnionych55. Jak dotąd stronami tej 

konwencji jest 186 państw. 

 
51 Jednolita konwencja o środkach odurzających sporządzona w Nowym Jorku 30 marca 1961 r., ze zmianami 

wprowadzonymi Protokołem zmieniającym Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 r., 

sporządzonym w Genewie 25 marca 1972 r. (Dz.U.1966.45.277). 
52 Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. 

(Dz.U.1976.31.180). 
53 Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.1995.15.69). 
54 T. Srogosz, Prawo międzynarodowe i unijne wobec nielegalnego obrotu narkotykami, Częstochowa 2016, s. 29. 
55 Ibidem, s. 30. 
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Akt z 1971 r. przede wszystkim rozszerzył grupę kontrolowanych substancji o substancje 

syntetyczne. W preambule tej konwencji podkreślono konieczność przeciwdziałania 

rozmiarom i zasięgowi nielegalnego obrotu substancjami psychoaktywnymi oraz zwrócono 

uwagę na problem łatwej dostępności środków wykorzystywanych do ich produkcji. 

Konwencja uznaje za właściwy organ kontroli Organizację Narodów Zjednoczonych i wzywa 

państwa-strony, by działały w ramach tej organizacji i zacieśniały współpracę, co powinno 

przekładać się na skuteczność ścigania przestępstw narkotykowych. Konwencję tę podpisały 

184 państwa. Obie konwencje posiadają załączniki zawierające wykazy kontrolowanych 

substancji. 

Kontrolę miały zapewniać wprowadzone limity produkcyjne, zezwolenia eksportowo 

importowe oraz system sprawozdawczości56. Jako narzędzie kontroli obrano przepisy karne. 

Niestety nielegalny rynek okazał się odporny na te regulacje, co skutkowało koniecznością 

opracowania kolejnego aktu. Konwencja z 1988 r. miała wzmocnić i uzupełnić działania oparte 

na wcześniejszych porozumieniach, poprzez zaostrzenie represji57. W jej treści zwrócono 

uwagę na konieczność przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy pochodzących z handlu 

narkotykami i dalszego zacieśniania współpracy. Tę konwencję podpisało 191 państw. 

Należy zauważyć, że żaden z opisanych aktów nie kryminalizuje samego używania 

substancji psychoaktywnych58, ale jednocześnie ich regulacje skutecznie zapobiegają 

działaniom ruchów legalizacyjnych, zmierzających do dopuszczania używania substancji 

psychoaktywnych (w szczególności marihuany) w celach rekreacyjnych59. Tak ukształtowane 

prawo międzynarodowe daje wyraz prohibicyjnemu podejściu do problemu, jakim jest 

narkomania przy zachowaniu standardu wyrażonego w podstawowych prawach człowieka60. 

1.2 Polityka narkotykowa Unii Europejskiej  

Od pewnego czasu wiele spośród państw Europy zachodniej odchodzi od fundamentalnych 

założeń wszystkich trzech konwencji międzynarodowych, na rzecz liberalizacji prawa 

narkotykowego. Mimo to, członkowie Unii Europejskiej są zobowiązani przestrzegać wspólnie 

ustalonych standardów. Przestępstwa związane z substancjami psychoaktywnymi są dużym 

 
56 Konwencja z 1971 r. w art. 7, art. 8 i art. 16. 
57 T. Srogosz, Prawo…, op. cit., s. 30. 
58  Ibidem, s.18. 
59 Takim ruchem legalizacyjnym w Polsce jest działające od 2006 r. Stowarzyszenie Wolne Konopie, 

https://wolnekonopie.org/o-nas/ (dostęp: 25.02.2021). 
60 T. Srogosz, Prawo…, op. cit., s. 38. 
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zagrożeniem dla porządku publicznego i bezpieczeństwa międzynarodowego w czasach 

„otwartych granic”. Największe wyzwania, jakim musi sprostać wspólna polityka 

narkotykowa, to nieustające zmiany szlaków przemytniczych, wzrost upraw maku, kokainy i 

konopi indyjskich w sąsiadujących z Europą regionach, co sprzyja wzrostowi spożywania 

przetworów z nich pochodzących w granicach Wspólnoty, oraz produkcja narkotyków 

syntetycznych na miejscu61. By sprostać tak dynamicznym zmianom, unijna polityka musi 

pozostać elastyczna, nie tylko wobec ścigania przestępstw narkotykowych, ale także 

profilaktyki i leczenia 62. 

Pierwszym ruchem w tym kierunku było powstanie „Grupy Pompidou”63 działającej w 

ramach Rady Europy w 1980 r. Miała ona przeciwdziałać przemytowi nielegalnych substancji 

i zjawisku narkomanii. Kolejno w 1989 r. powstał „Program 7 punktów”64, którego zadaniem 

było przyspieszenie wdrażania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1988 r. w 

państwach członkowskich i koordynowanie ich działań. W efekcie Rada Europy powołała 

CELAD (Comité européene pour la lutte anti-drogue)65 i w 1990 r. pojawił się pierwszy 

wspólny Europejski Plan Walki z Narkotykami, który „był […] punktem wyjścia dla 

późniejszych strategii UE dotyczących problematyki narkotyków”66. 

Kolejnym koniecznym krokiem było powołanie odpowiednich organizacji scalających 

współpracę, co zaowocowało powołaniem Europolu67, a w jego ramach systemu wymiany 

 
61 M. Wolańska, Polityka antynarkotykowa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2009, nr 1/2,  

s. 256. 
62 Ibidem. 
63 Międzyrządowa Grupa ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu 

Narkotykami powstała już w 1971 r., a w jej skład wchodzą 34 państwa europejskie, w tym Polska. Do jej zadań 

należy m.in.: tworzenie forum dyskusyjnego dla polityków i profesjonalistów zajmujących się rozwiązywaniem i 

badaniem problemu narkotyków i narkomanii, promowanie tworzenia kompleksowych strategii 

antynarkotykowych, podnoszenie kwestii związanych z etyką i prawami człowieka w zakresie profilaktyki i 

leczenia uzależnień, usprawnianie systemu zbierania informacji oraz monitorowania nowych trendów 

zjawiskowych, wypracowywanie kierunków działań adekwatnych do zaistniałych potrzeb, włączenie do 

współpracy krajów europejskich nie będących członkami Unii Europejskiej. 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=473983 (dostęp: 26.02.2021). 
64 Pierwszą inicjatywą antynarkotykową na forum Wspólnoty Europejskiej była propozycja prezydenta Francji  

F. Mitteranda w 1989 r. Był to tzw. Program Siedmiu Punktów, który poza postulatami wspólnych metod 

analitycznych, utworzenia agencji wspólnotowej, harmonizacji narkotykowych polityk państw członkowskich i 

wyznaczenia osób kontaktowych, przewidywał zacieśnienie kontroli na granicach zewnętrznych i wypracowanie 

metod koordynacji działań właściwych organów. W. Krawczyk, Antynarkotykowy Plan Działań Unii Europejskiej 

na lata 2009-2012, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2019, nr 2, s. 5. 
65 Komitet ds. Zwalczania Narkotyków to organ działający od 1989 w ramach Unii Europejskiej, zajmujący się 

obserwacją europejskiego rynku narkotykowego i opracowywaniem strategii walki z przemytem i dystrybucją 

narkotyków. https://pl.wikipedia.org/wiki/CELAD (dostęp: 26.02.2021). 
66 M. Wolańska, Polityka…, op. cit., s. 266. 
67 Europejski Urząd Policji (Europol) z siedzibą w Hadze założono w 1999 r. celem niesienia pomocy krajowym 

organom ścigania w zwalczaniu poważnej przestępczości międzynarodowej i terroryzmu, 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_pl, (dostęp: 26.02.2021). 
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informacji w formie Europejskiego Urzędu Obserwacyjnego do spraw Narkotyków i 

Uzależnień68 oraz system wczesnego ostrzegania69. Polityka narkotykowa Unii zawdzięcza ten 

dorobek dwóm aktom: pierwszy z nich to Traktat z Mastricht z 1992 r., który wyraźnie wskazał, 

że od momentu jego wejścia w życie narkomania staje się „wspólnym zainteresowaniem” 

państw członkowskich, idącym dużo dalej niż wykrywanie i ściganie przestępstw 

narkotykowych70;  drugim jest Traktat Amsterdamski z 1999 r., który uczynił z tego 

zainteresowania priorytet71. 

Warto wspomnieć również o Grupie Dublińskiej, która od 1990 r. nieformalnie wspiera 

działania w ramach kontroli narkotyków72. Członkowie grupy w osobach ambasadorów i 

innych dyplomatów, nadzorują sytuację międzynarodową i dwa razy do roku dokonują 

wspólnej oceny zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi na całym świecie. Ich 

sprawozdania są dla Rady Europy cennym źródłem informacji. 

 Obecnie najważniejszym elementem ustawodawstwa unijnego jest art. 83 TFUE, dzięki 

któremu Parlament Europejski i Rada, mogą ustanawiać w drodze dyrektyw minimalne normy 

w zakresie określania przestępstw narkotykowych grożących za nie kar. Niestety mimo upływu 

wielu lat i kompleksowego podejścia do sprawy, zjawiska narkomanii i przestępczości 

narkotykowej nie słabną. Unia dostrzega potrzebę większego zaangażowania w politykę 

narkotykową całych społeczeństw. Na lata 2005-2012 strategia przeciwdziałania 

uzależnieniom skupiała się nie tylko na zmniejszeniu popytu i podaży na substancje 

psychoaktywne, lecz również na podnoszeniu poziomu świadomości społecznej73. Plan na lata 

2013-2020, w oparciu o uzyskane wyniki realizacji tych założeń, zmierzał „do ograniczenia 

ryzyka i szkód zdrowotnych i społecznych, których przyczyną są narkotyki, dzięki 

strategicznemu podejściu, które wspiera i uzupełnia strategie krajowe”74. Co ciekawe, kolejny 

unijny plan na lata 2021-2025, wydaje się kłaść jeszcze większy nacisk na ochronę zdrowia 

publicznego, czyli leczenie, profilaktykę i opiekę75.   

 
68 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z siedzibą w Lizbonie założono 

w 1993 r. celem dostarczania jak najbardziej wartościowych informacji dotyczących narkotyków i narkomanii, 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/emcdda_pl, (dostęp: 26.02.2021). 
69 Rada Unii Europejskiej powołała System Wczesnego Ostrzegania w 1997 r. na mocy „Wspólnego Działania 

dotyczącego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach Syntetycznych”, 

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=104937 (dostęp: 26.02.2021).  
70 M. Wolańska, Polityka…, op. cit., s. 266. 
71 Art. 29 TUE. 
72 M. Wolańska, Polityka…, op. cit., s. 267. 
73 Ibidem, s. 269. 
74 Przedmowa do zaleceń Rady, Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013–2020 (2012/C 402/01), 2012, s. 2. 
75 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-drugs-policy/ (dostęp: 27.02.2021). 
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1.3 Rozwiązania prawne i praktyczne na przykładzie Czech 

Mając na uwadze przedstawione powyżej stanowisko międzynarodowe, deklarujące walkę 

z narkomanią, warto zdać sobie sprawę jak bardzo mogą różnić się sposoby dążenia do tego 

celu, obierane przez poszczególne państwa. Jednym z pierwszych krajów Europy, które zaczęły 

rezygnować ze strategii prohibicji na rzecz uznawania zażywania narkotyków za problem z 

obszaru swobód obywatelskich, były Czechy. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku w regionie Europy środkowej upadł system 

komunistyczny, co zbiegło się w czasie ze znacznym wzrostem używania przez „uwolnione” 

społeczeństwo substancji psychoaktywnych76. W tamtym okresie państwa zachodniej Unii 

Europejskiej stopniowo wdrażały model zrównoważonej polityki narkotykowej, która polegała 

na łagodzeniu kar, bądź częściowej dekryminalizacji posiadania narkotyków77, przy 

jednoczesnym rozwoju usług medycznych i socjalnych dla osób uzależnionych. Czechy jako 

państwo pretendujące do członkostwa w UE poszły za tym przykładem 78.   

Po 1989 r. wskutek liberalizacji prawa narkotykowego, zdekryminalizowano w 

Czechosłowacji posiadanie na własny użytek nielegalnych substancji, czyniąc je jedynie 

administracyjnym lub cywilnym wykroczeniem, natomiast propagowanie ich używania stało 

się oddzielnym przestępstwem79. Po rozpadzie państwa na Republikę Czeską i Republikę 

Słowacką, rozdzielone ustawodawstwa obrały inne drogi. W tym samym roku w Czechach 

powołano Państwową Komisję Narkotykową (dziś Rządowa Rada ds. Polityki Narkotykowej), 

której zadaniem było koordynowanie dalszych działań i wspieranie organizacji 

pozarządowych, współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Mocną stroną 

Komisji jest to, że do dziś zasiadają w niej przedstawiciele wielu resortów, w tym 

przedstawiciele wymienionych organizacji. Pierwsze plany strategiczne zaowocowały 

zniesieniem sankcji karnych za używanie substancji narkotycznych i rozwojem opieki 

medycznej oraz redukcji szkód80. Wskutek wzrostu niezadowolenia społecznego oraz kontroli 

przeprowadzonej w 1995 r. z ramienia ONZ, wprowadzono na powrót karalność posiadania 

 
76 Przemawiają za tym wyniki badań, takich jak to przeprowadzone w Polsce w 2003 r. wśród uczniów, którego 

wyniki wskazywały, że grupa uczniów, którzy próbowali nielegalnych substancji psychoaktywnych, zwiększyła 

się od lat 90 niemal pięciokrotnie. G. Świątkiewicz, Młodzież a substancje psychoaktywne – komunikat z badań, 

Warszawa 2003, s. 12-17. 
77 W Czechach zdekryminalizowano niektóre przestępstwa związane z marihuaną. 
78 Czechy, podobnie jak Polska, stały się członkiem Unii Europejskiej na mocy Traktatu Ateńskiego, podpisanego 

16 kwietnia 2003 r. w Atenach (12003T/ACT). 
79 Wskutek reformy kodeksu karnego z 1990 roku (poprawka nr 175/1990). J. Csete, W poszukiwaniu równowagi 

- czeska polityka wobec substancji niedozwolonych, Columbia University 2012, s. 15. 
80 Ibidem, s. 16. 
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narkotyków w ilości „większej niż niewielka”, gdyż brak penalizacji w tym zakresie był 

niezgodny z postanowieniami konwencji międzynarodowych81. Ta poprawka kodeksu karnego 

weszła w życie dopiero w 1999 r.82. Posłużenie się przez ustawodawcę określeniem nieostrym, 

stwarza nieustanne problemy, ponieważ opiera się na sędziowskiej uznaniowości. Jak dotąd nie 

zmieniono tego zapisu, co spotyka się z częstą krytyką ze strony organów ścigania83. Samo 

używanie nielegalnych substancji, podobnie jak w Polsce, pozostaje niekarane.  

Sprawne funkcjonowanie czeskiego systemu ma zapewniać struktura składająca się z 

koordynatora krajowego oraz wykwalifikowanych koordynatorów regionalnych, 

posiadających doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, którzy współpracują z 

komitetami ds. narkotyków84. W ten sposób funkcjonuje to w każdym z 14 obszarów 

administracyjnych Czech. Krajowe Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 

Pradze co roku wydaje rzetelny raport o sytuacji krajowej, w którym uwzględnia się 

dotychczasowe doświadczenia oraz badania i analizy naukowe85. 

Na uznanie zasługuje wewnętrzna inicjatywa czeskiego rządu, który z chęcią uwzględniania 

dorobek naukowy w planowanych zmianach systemowych. Pierwszą profesjonalną ekspertyzę 

obowiązujących przepisów zamówiła Państwowa Komisja Narkotykowa w 1998 r. W efekcie 

powstał raport pt. ,,Analiza oddziaływania nowego ustawodawstwa w sprawie narkotyków”, 

którego dalekosiężnym skutkiem było rozdzielenie narkotyków na dwie kategorie: substancje 

pochodzenia roślinnego oraz pozostałe substancje86. Ponadto, od 2005 r. przy Uniwersytecie 

Karola w Pradze, działa centrum Addyktologii. Powołana wówczas nowa dyscyplina 

akademicka zapewniła rozwój medycyny uzależnień, a także rzuciła światło na prawny i 

społeczny aspekt tego zjawiska87. 

Bez wątpienia mocną stroną czeskiego modelu przeciwdziałania uzależnieniom, jest ścisła 

współpraca z organizacjami pozarządowymi. Od 1995 r. działają one w ramach oficjalnego 

Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych o statusie Komisji, co daje im możliwość stałego 

 
81 Ibidem, s. 20. 
82 Poprawka nr 112/1998 do czeskiego kodeksu karnego z 1969 r.  
83 J. Csete, W poszukiwaniu…, op. cit., s. 20. 
84 Ibidem, s. 35. 
85 Ibidem, s. 36. 
86 O użyteczności rozróżnienia narkotyków dyskutowano bardzo długo. Formalnie odróżnienie w świetle prawa 

konopi od innych substancji psychoaktywnych, wprowadzono do czeskiego kodeksu karnego dopiero w 2009 r., 

natomiast obowiązuje od 2010 r. Dla czynności związanych z konopiami prawo przewiduje znacznie łagodniejsze 

sankcje. https://www.kbpn.gov.pl/Prawo_narkotykowe_Czech_2_11.htm?id=1415218 (dostęp: 28.02.2021). 
87 J. Csete, W poszukiwaniu…, op. cit., s. 33. 
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udziału w polityce narkotykowej88 i częściowym finansowaniu z budżetu państwa89. Dzięki 

temu usługi dla osób uzależnionych są znacznie bardziej dostępne, ponieważ organizacje 

prowadzą znaczną część placówek pomocowych oraz programy wymiany igieł. Szacuje się, że 

z takiej formy pomocy korzysta około 70% osób używających substancji psychoaktywnych90. 

Jakość usług na wysokim poziomie oraz kontrolę działań placówek umożliwia powtarzany co 

kilka lat proces certyfikacji91. 

Oprócz tego, do największych osiągnięć czeskiej polityki narkotykowej zaliczyć można 

stałe utrzymywanie niskiego poziomu zakażeń na HIV oraz żółtaczki typu C, dzięki 

wspomnianym programom wymiany igieł i łatwemu dostępowi do terapii farmaceutycznych 

dla osób uzależnionych. O wysokim dostępie do leczenia świadczy to, że każdy lekarz w 

Czechach może podjąć leczenie osoby uzależnionej od opiatów i przepisywać w tym celu 

odpowiednie środki. Terapię substytucyjną (metadonem) na prośbę osadzonego oferują nawet 

areszty śledcze i więzienia92. Można w nich skorzystać również z innych usług medycznych i 

opieki środowiskowej.  

Polski ustawodawca powinien rozważyć implementację podobnych rozwiązań do 

ustawodawstwa krajowego. Niektóre z nich mogłyby w sposób istotny przyczynić się do 

realizacji celów ustawy, natomiast brak konieczności budowania konstruktów poszczególnych 

rozwiązań od zera, na rzecz wzorowania się na tych, które od lat wykorzystywane są w praktyce 

czeskiej, pozwoliłoby zaoszczędzić niezbędny czas i nakłady finansowe. 

2. Państwo i prawo wobec narkotyków  

Prawo jest zbiorem norm ustanowionych i sankcjonowanych, reguluje wszystkie obszary 

życia obywateli państwa, służy im, zapewnia porządek i bezpieczeństwo. Nie zawsze jest ono 

wolne od wad, jednak stale się zmienia i pozwala mieć nadzieję na nowe, lepsze rozwiązania. 

Polskie prawo narkotykowe oscyluje wokół takich pojęć jak legalizacja, kryminalizacja i 

penalizacja, ponieważ to prawo karne przede wszystkim zostało obarczone ciężarem 

zwalczania problemu narkotyków, jak gdyby ten problem był zawężony do swojego 

przestępczego aspektu. Niezależnie od tego, jest to również problem związany ze zdrowiem 

publicznym. Ochrona zdrowia publicznego i pozostałe problemy społeczne, związane są ściśle 

 
88 Ibidem, s. 17. 
89 Ibidem, s. 30. 
90 Ibidem, s. 28. 
91 Ibidem, s. 30. 
92 Ibidem. 
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z polityką narkotykową, na którą składa się ogół działań państwa, których celem jest 

wywieranie wpływu na używanie i obrót substancjami psychoaktywnymi oraz następstwa tych 

czynów. Nie tylko system prawny, ale i polityczny może być nastawiony na leczenie lub 

represję. Nie oznacza to, że można prowadzić politykę narkotykową wyłącznie w jednym z 

tych kierunków. W praktyce jest to niemożliwe. Kluczowe jest odnalezienie „złotego środka” 

pomiędzy represją a pomocą i lecznictwem, co nie jest wcale prostym zadaniem, gdy głównym 

narzędziem do realizacji celów jest prawo. 

2.1 Tło historyczne polskiego prawa narkotykowego 

Dla analizy obowiązującego prawa narkotykowego, należy przyjrzeć się po krótce jak 

kształtowało się ono przez minione dziesięciolecia. Pierwsza polska regulacja w przedmiocie 

substancji i przetworów odurzających pojawiła się w 1923 r.93. Była to krótka ustawa 

wdrażająca postanowienia Konwencji Haskiej94. W okresie międzywojennym problem 

substancji psychoaktywny nie był widoczny w społeczeństwie, dlatego regulacja ograniczała 

się do wytwarzania, przewozu i handlu kilkoma wymienionymi enumeratywnie substancjami 

(opium, haszysz, morfina, kokaina i heroina), a pierwszy krajowy organ, który był 

odpowiedzialny za koordynowanie przeciwdziałania uzależnieniom, powstał dopiero w 1931 r. 

Był to Polski Komitet do spraw Narkotyków i Zapobiegania Narkomanii, składający się w dużej 

części ze specjalistów medycyny95. 

W okresie powojennym pojawiła się ustawa o środkach farmaceutycznych i odurzających 

oraz artykułach sanitarnych (1951 r.)96. W akcie tym rozszerzono listę substancji 

kontrolowanych do dwudziestu pozycji. Ich produkcja, przewóz i handel pozostawały 

przestępstwem, a używanie tych substancji bez przepisu lekarza było zagrożone karą aresztu 

lub grzywny. W tamtym czasie głównym problemem było używanie opioidów przez osoby 

mające do nich dostęp z racji wykonywania zawodów medycznych, a ponadto osób należących 

do środowisk artystów i intelektualistów, nie było to więc powszechnym zjawiskiem97.  

Sytuacja uległa zmianie w połowie lat sześćdziesiątych, gdy do Polski dotarły młodzieżowe 

trendy z zachodu. Z powodu obniżonej dostępności znanych substancji psychoaktywnych, 

 
93 Ustawa w przedmiocie substancji i przetworów odurzających z dnia 22 czerwca 1923 r. (Dz.U.1923.72.559). 
94 Konwencja międzynarodowa dotycząca opjum z dnia 23 stycznia 1912 r. (Dz.U. 1927.108.920). 
95 M. Abucewicz, Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Część 

pierwsza: okres międzywojenny, „Alkoholizm i Narkomania” 2006, t. 18, nr 3, s. 90. 
96 Ustawa o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych z dnia 8 stycznia 1951 r. 

(Dz.U.1951.1.4). 
97 K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji, prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2001, s. 392. 
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pojawiły się alternatywne, stąd ten czas bywa nazywany “okresem środków zastępczych”. 

Uzyskiwano je głównie z chemii gospodarczej (np. klejów, rozpuszczalników, proszku do 

prania) i preparatów leczniczych. Władza próbowała zdusić rosnącą popularność substancji 

psychoaktywnych, zaostrzając reglamentację środków odurzających i substancji 

psychotropowych dostępnych w aptekach oraz wycofując z obrotu produkty najczęściej 

wykorzystywane jako środki zastępcze98. Jednocześnie cenzura mediów ukrywała rosnącą 

skalę problemu99. 

Dopiero w latach osiemdziesiątych rozpoczęła się publiczna dyskusja o problemie 

narkotyków na skalę ogólnokrajową. Jej pokłosiem stała się ustawa o zapobieganiu narkomanii 

z 1985 roku100, która jako pierwsza regulowała w sposób szeroki zagadnienia substancji 

psychoaktywnych i ich używania. W jej treści można wywnioskować, iż problem substancji 

psychoaktywnych przypisywano przede wszystkim osobom uzależnionym. Regulacja 

obejmowała rozwiązania profilaktyczno-lecznicze i represje karne dla „producentów”, 

przemytników i handlarzy, czyli osoby czerpiące materialne korzyści z czyjegoś używania. 

Posiadanie substancji psychoaktywnych uznano za bezprawne jedynie w rozumieniu prawa 

administracyjnego. Skonfiskowane substancje przepadały na rzecz Skarbu Państwa. 

Reglamentacja objęła uprawy maku i konopi – odtąd od producentów wymagane były 

zezwolenia odpowiednich organów administracyjnych. Wzmocniono również system 

lecznictwa dla użytkowników oraz rozszerzono możliwości pomocowe, włączając do nich 

działalność organizacji społecznych i kościelnych. Warto wspomnieć, że w 1982 r. pojawiła się 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi101. 

W latach dziewięćdziesiątych w Polsce zaczął kształtować się właściwy „czarny rynek”, 

którego uczestnicy podzielili się na klientów i “osoby czerpiące korzyści z cudzego nałogu”. 

Sprzyjały temu szlaki tranzytowe przemytu substancji. Produkcja i eksport zaczęły mieć 

miejsce również w kraju. Wskutek podpisania przez Polskę w 1994 r. Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi, nastąpiła kryminalizacja posiadania substancji psychoaktywnych. W 

międzyczasie w 1995 r. uchwalono ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

 
98 Ibidem, s. 393-394. 
99 K. Krajewski, Op. cit., s. 395. 
100 Ustawa o zapobieganiu narkomanii z dnia 31 stycznia 1985 r. (Dz.U.1985.4.15). 
101 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. 

(Dz.U.2019.2277 t.j.). 
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tytoniu i wyrobów tytoniowych102, która wprowadziła cenzus wieku do nabywania takich 

wyrobów (18 lat). Wreszcie w 1997 r. uchwalono ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii103, 

która zachowała elementy podejścia wysoko tolerancyjnego, rozszerzała podejście lecznicze i 

jako pierwsza taka regulacja stworzyła podstawy do działań z zakresu redukcji szkód.  

Regulacje ukształtowane po roku dwutysięcznym zostaną omówione w kolejnych 

rozdziałach. 

2.2 Prawo narkotykowe a polityka narkotykowa 

Dana polityka jest realizowana przede wszystkim przez prawo. Te dwa mechanizmy są ze 

sobą ściśle związane, zatem należy doprecyzować w jaki sposób powinny być rozumiane w 

odniesieniu do przeciwdziałania uzależnieniom. Ponadto warto zwrócić uwagę możliwości, 

jakie daje przy tym korzystanie z osiągnięć współczesnej nauki prawa i psychologii. 

Wypada się zgodzić, że nie może być mowy o racjonalnym ustawodawstwie bez 

znajomości natury i przyczynowych własności prawa. Tym lepsze efekty można osiągnąć w 

życiu społecznym i jednostkowym, im bardziej rzetelne są podstawy naukowej polityki prawa, 

dlatego nie straciło swej aktualności zdanie Leona Petrażyckiego, że „Istota prawno-

politycznych zagadnień sprowadza się do naukowo uzasadnionego wyjaśnienia tych następstw, 

jakich się spodziewać należy w razie wprowadzenia pewnych norm prawnych, i do 

wypracowania takich zasad, których wprowadzenie drogą ustawodawczą […] do systemu 

obowiązującego prawa stałoby się przyczyną pewnego pożądanego efektu.”104. W sposób 

szczególny można przełożyć to twierdzenie na prawo i politykę narkotykową. Jest to 

specyficzna problematyka, mająca głębokie odniesienie do psychicznych czynników życia 

społecznego. By prawo mogło spełniać w tym obszarze swą wychowawczą rolę, należy uciekać 

się do odpowiedniej motywacji i udoskonalać ludzką psychikę, poprzez niwelowanie 

negatywnych skłonności (np. unikania pomocy medycznej przez osoby uzależnione), a 

wzmacnianie pozytywnych (np. społecznej tolerancji wobec osób uzależnionych)105. 

Ustawodawca powinien dynamicznie dostosowywać się do tego co można nazwać psychiką 

narodu, z której wynika ukształtowana w społeczeństwie moralność. Jest tak, ponieważ prawo 

 
102 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 

1995 r. (Dz.U.2021.276 t.j.). 
103 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.75.468). 
104 L. Petrażycki, O nauce, prawie i moralności, pisma wybrane, Warszawa 1985, s. 157. 
105 Ibidem, s. 157. 
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to jednocześnie odpowiedź na pewne zjawiska zachodzące w życiu społecznym, jak i czynnik 

je wywołujący106.  

Z kolei rola polityki prawa wzmacnia się, gdy zmiany wprowadzane są przez ustawodawcę 

w sposób świadomy takich zjawisk, jak występujące wśród ludzi pozytywne i negatywne 

emocje, skojarzenia czy przyjęte kanony postępowania. Nadrzędnym celem polityki prawa jest 

odpowiadanie potrzebom dobra powszechnego107, a w tym zawiera się zarówno dobro 

użytkowników substancji psychoaktywnych, osób dotkniętych uzależnieniem, jak i ich 

otoczenia, osób narażonych na kontakt z nielegalnymi substancjami, osób z otoczenia 

uzależnionych, przypadkowych ofiar agresji. W rezultacie podejmowane działania powinny 

kształtować indywidualne postawy, a nie wyłącznie ogólne wzorce postępowania. Dalsze 

analizy regulacji przeciwdziałania uzależnieniom pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy 

polskie prawo i polityka narkotykowa spełniają swą wychowawczą rolę i zapewniają rozwój 

moralny społeczeństwa. Podkreślić należy doniosłą rolę wykładni prawa w tym przedmiocie, 

ponieważ to właśnie ona pozwala na interpretację tekstu prawnego w znaczeniu, jakie nadał mu 

ustawodawca oraz jego obiektywizację wobec zachodzących zmian językowych i 

pozajęzykowych108. Szczególną uwagę należy wobec tego poświęcić wykładni formalnej, która 

jest dokonywana przez upoważnione do tego podmioty, które bezpośrednio kształtują sytuację 

podlegających im podmiotów prawa109. 

2.3 Ratio legis normatywizacji 

„Ratio est anima legis – sens ustawy jest jej duszą”110, a także „scire leges non hoc est verba 

earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy nie znaczy trzymać się ich słów, ale 

rozumieć ich sens i znaczenie”111, to dwie paremie, które najlepiej ukazują to, co kryje się pod 

pojęciem ratio legis. Ustawa zbudowana jest na motywach ustawodawcy, celach, jakie 

postanowił osiągnąć wydając dany akt prawny. To przekłada się na stosowanie celowościowej 

i funkcjonalnej wykładni prawa112, tj. zespołu czynności dążących do rekonstrukcji zawartych 

w przepisach norm i ustalenia ich znaczenia113. Dzięki temu umożliwiona jest realizacja zadań 

 
106 Ibidem, s. 291. 
107 Ibidem, s. 253. 
108 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 77. 
109 Ibidem, s. 78. 
110 A. Kotowski, Ujęcia interpretacji celowościowej w teorii prawa, Prokuratura i Prawo” 2017, nr 1, s. 139. 
111 Ibidem. 
112 http://prawo-administracyjne.wyklady.org/wyklad/882_wykladnia-systemowa-i-funkcjonalna.html, (dostęp: 

25.02.2021). 
113 M. Zieliński, Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, z. 3, 

4., s.1. 
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powierzonych danej regulacji. W literaturze podkreśla się, że jednym z założeń 

interpretacyjnych wykładni prawa jest racjonalność aksjologiczna ustawodawcy114. By 

zapewnić pewność prawa i jego poszanowanie, przyjmuje się, że jego przepisy skonstruowano 

w sposób właściwy i zasadny, nie natomiast bezmyślny i pochopny. 

Ratio legis prawa narkotykowego skupia się na zmniejszaniu popytu i podaży na substancje 

psychoaktywne, oraz na przeciwdziałaniu narkomanii, a także, choć w mniejszej części, 

redukcji szkód, w tym zapewnieniu pomocy osobom dotkniętym problemami wynikłymi na 

tym tle, jak również pacjentom korzystającym z leczenia wykorzystującego substancje 

psychoaktywne. Podstawowym środkiem stosowanym do osiągnięcia celów związanych z 

obecnością narkotyków w obrocie, jest karanie wszystkich (z wyjątkiem używania) czynności 

związanych z tymi substancjami. Na obszarze całego państwa nie przynosi to oczekiwanych 

rezultatów. Wyłączając ściganie przestępstw, przeciwdziałanie uzależnieniom ma wymiar 

lokalny, gdyż zgodnie z u.p.n. realizacja zadań w tym zakresie spoczywa na organach 

samorządu terytorialnego115. Udział w tych działaniach administracji rządowej jest ograniczony 

do ustalania podstawowych wytycznych, przez co wchodzące w jej skład podmioty dystansują 

się od odpowiedzialności za poniesione przez samorząd sukcesy lub porażki zaistniałe na tym 

polu. 

2.4 Znaczenie prawa administracyjnego dla regulacji przeciwdziałania uzależnieniom 

 Powyżej była mowa przede wszystkim o państwie i prawie, jednak ogromnie ważną rolę 

pełni współzależna z nimi władza wykonawcza, jaką jest administracja. Jest ona obecna w 

każdym obszarze rozwoju cywilizacyjnego, co więcej jej kształt i praktyka muszą odpowiadać 

potrzebom zmieniającego się świata. Administracja pozwala urzeczywistniać interes publiczny, 

którym w tym przypadku jest przeciwdziałanie uzależnieniom. Regulacje prawnokarne 

pozwalają na wykrywanie substancji psychoaktywnych w obrocie i wyciąganie konsekwencji 

z czynów z nimi związanych, jednak to prawo administracyjne partycypuje w życiu społecznym 

w stopniu, który umożliwia efektywną walkę z używaniem nielegalnych substancji i 

zjawiskiem uzależnienia. Do szerokiego spektrum możliwości wpływania na społeczeństwo, 

zaliczają się takie aspekty prawa administracyjnego jak stopniowe zmiany profilu zadań 

 
114 M. Hermann, S. Sykuna, Wykładnia Prawa. Tradycja i Perspektywy, Warszawa 2016, s. 53. 
115 Zgodnie z art. 2 pkt. 2 u.p.n., gdzie zawarto odesłanie do art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 

1578 i 1875), który bezpośrednio wskazuje na ministrów, jednostki samorządu terytorialnego lub NFZ. 
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publicznych, złożoność i różnorodność podmiotów administrujących, ewolucja prawnych form 

działania administracji czy europeizacja116. 

 W tej konkretnej problematyce warto odnieść się do aksjologii prawa 

administracyjnego. W znaczeniu ontologicznym będą to zagadnienia struktury istniejących 

wartości, ich hierarchii, a co za tym idzie normatywnego charakteru i relację między nimi a 

podmiotami, czyli osobami, do których się odnoszą117. Hierarchia wartości odzwierciedla się 

w ich pozycji normatywnej, to oznacza, że im wartość jest wyżej w hierarchii, tym silniejsza 

powinność jej realizacji ujawnia się w prawie. Człowiek – obywatel jest wartością samą w 

sobie, natomiast wartością nadrzędną, którą realizuje prawo administracyjne w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom, jest zdrowie publiczne. Do poszczególnych aspektów tej 

wartości będą nawiązywały kolejne rozdziały niniejszej pracy. Nieuniknione jest przy tym 

odwołanie się do kilku spośród naczelnych zasad prawa administracyjnego w dalszych 

rozważaniach. 

Należy pamiętać również o tym, jak bardzo ważne jest prawo do dobrej administracji. 

Choć nie posiada wyraźnej treści, jest przyrównywane w swej istocie i znaczeniu do prawa do 

sądu, a to przez wzgląd na prawno-naturalne reguły i standardy postępowania, przyjęte w 

prawie pozytywnym118. Prawo do dobrej administracji może być rozumiane jako uprawnienie 

obywatela, wówczas jest badane „jako często występująca konstrukcja prawna, 

skonkretyzowana miejscowo i zindywidualizowana w systemie prawa obowiązującego, 

opisana przez treść skorelowanego z nim obowiązku organu administracji publicznej”119 lub 

publiczne prawo podmiotowe, czyli „wyodrębniona instytucja prawna, której wyróżniającym 

elementem jest skuteczne prawnie roszczenie wobec organów administracji publicznej”120. Jak 

podkreśla M. Zdyb, prawo do dobrej administracji jest metaprawem, konsekwencją 

konstytucyjnie przyjętych wartości ładu publicznego o charakterze podstawowym, czyli 

godności człowieka i dobra wspólnego, a także skorelowanych z nimi zasad121. „Stąd prawo do 

 
116 R. Kusiak-Winter, Kilka uwag na temat związków państwa, prawa i administracji, [w:] J. Korczak (red), 

Cywilizacja Administracji Publicznej, Wrocław 2018, s.251-252. 
117 A. Szadok-Bratuń, Krótkie rozważania o aksjologii, wartościach i antywartościach, [w:] Adam Błaś (red.), 

Antywartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2016, s. 35 - 36. 
118 M. Koszowski, Prawo do dobrej administracji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 1, s. 48. 
119 Z. Cieślak, Prawo do dobrej administracji (tezy wystąpienia), [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), 

Prawo do dobrej administracji, Materiały ze zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-

Dębe 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003, s. 18. 
120 Ibidem.  
121 M. Zdyb, The Right to Good Administration. Axiological Aspects of Good Administration, Studia Iuridica 

Lublinensia vol. XXVIII, 2, 2019, s. 112-113, https://journals.umcs.pl/sil/article/view/9329/pdf (dostęp: 

18.05.2021). 

https://journals.umcs.pl/sil/article/view/9329/pdf
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dobrej administracji jest jedną z kluczowych form wyrażania się szacunku dla godności 

człowieka. Szanując godność człowieka, musimy przyjąć, że wypływa z niej prawo do dobrej 

administracji, które nie pozwala nawet organom państwa, będącym strażnikami dobra 

wspólnego, ujmować tego dobra w kategoriach, które miałyby cechy bezprawności.”122. 

Podstawy prawa do dobrej administracji stanowią art. 41 i 42 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej123 oraz Europejski Kodeks Dobrej Praktyki 

Administracyjnej, zwany też Kodeksem Dobrej Administracji124. Przepisy Karty mają 

zastosowanie przede wszystkim do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych   UE. Na 

ich podstawie można wyróżnić takie elementy składniowe prawa do dobrej administracji jak: 

prawo do bezstronnego i sprawiedliwego postępowania administracyjnego, z zachowaniem 

rozsądnego terminu (w tym prawo do bycia wysłuchanym we własnej  sprawie i prawo dostępu 

do akt własnej sprawy), prawo do otrzymania uzasadnienia zapadłej we własnej sprawie decyzji 

administracyjnej, prawo do złożenia pisemnego zapytania i otrzymania na nie odpowiedzi w 

takim samym języku oraz prawo do żądania odszkodowania za działania i zaniechania organów 

i instytucji (w tym pracowników) UE125. Natomiast KDA sporządzono w formie zaleceń dla 

organów administracji państw członkowskich, by uskutecznić ochronę podmiotów słabszych 

w stosunkach administracyjno-prawnych.  

3. Wnioski 

Na podstawie tak przedstawionego zarysu opracowanej problematyki wyłania się kilka 

ważnych wstępnych wniosków. Po pierwsze, na uwagę zasługują regulacje międzynarodowe i 

unijne, które dostarczają nie tylko cennych wskazówek, ale i nakładają obowiązki, z których 

państwa-strony poszczególnych porozumień i konwencji wywiązują się, gdyż przyświeca im 

wspólny cel. Jest to niezbędne w czasach dużego natężenia przepływu zasobów oraz szeroko 

pojętej globalizacji. Jak dotąd kolejno opracowywane strategie walki z narkomanią i 

uzależnieniami idą w dobrym kierunku, tzn. nakazują bezwzględne ściganie przestępstw 

narkotykowych, a przy tym nie zapominają o podstawowych prawach człowieka. Na podstawie 

doświadczeń i refleksji postępują kolejne zmiany, między innymi odchodzenie od 

bezsensownej prohibicji. Wielką wagę ma wielokrotnie podkreślana już konieczność 

 
122 Ibidem, s. 113. 
123 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.C.2007.303.1). 
124 Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej z dnia 6 września 2001 (Dz.U.UE.C.2011.285.3). 
125 Maciej Koszowski, op. cit., s. 48-49. 
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współpracy, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również lokalnej, między organami 

rządowymi, organizacjami publicznymi, służbami i całymi społecznościami obywatelskimi. 

Za przykład dla Polski mogą posłużyć niektóre elementy strategii narkotykowej Republiki 

Czeskiej, a są to stabilne założenia i sukcesy: zmniejszenie używania substancji 

psychoaktywnych wśród ludzi młodych, zmniejszanie ilości osób dotkniętych uzależnieniem, 

zmniejszenie dostępności nielegalnych substancji psychoaktywnych w ogóle i redukcja szkód, 

jakie mogą wystąpić w społeczeństwie. Charakterystyka czeskiego systemu pokazuje, że walka 

z problemami narkotyków i uzależnień jest niezwykle ciężka, niemniej jednak wymaga pewnej 

innowacyjności i podejmowania prób nowych rozwiązań przy maksymalnym poszanowaniu 

godności osoby ludzkiej126. Przedstawione działania z zakresu redukcji szkód wpisują się w 

ideę administracji świadczącej, a taką rolę ustawodawstwo polskie również pragnie 

realizować127. Podmiotem administracji świadczącej niewątpliwie pozostaje samorząd. 

Polska polityka narkotykowa na przestrzeni kilkudziesięciu lat ukształtowała prawo 

nastawione na realizację celów przeciwdziałania uzależnieniom poprzez represje. Taka 

postawa jest obosiecznym „mieczem” wymierzonym tak w ustawodawcę, jak i użytkowników 

substancji psychoaktywnych. Kryminalizacja wszelkich czynności związanych z narkotykami 

nie zmniejsza ani popytu, ani podaży na nie128. Ponadto według międzynarodowych danych 

„im bardziej restrykcyjne prawo, tym mniej chętnie użytkownicy korzystają z pomocy służby 

zdrowia, oferty programów redukcji szkód oraz innych instytucji pomocowych.”129. Z tych 

powodów, by nadal realizować ratio legis regulacji przeciwdziałania uzależnieniom, powstała 

potrzeba zwrócenia większej uwagi na sposoby oddziaływania na społeczeństwo, między 

innymi wpływając na powszechną świadomość i głęboko zakorzenioną moralność. 

 
126  Potwierdza to również art. 30 polskiej Konstytucji, który brzmi: „Przyrodzona i niezbywalna godność 

człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i 

ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”. 
127 W znaczeniu świadczenia takich usług, jakie służą zaspokajaniu potrzeb ludności. W literaturze wskazuje się 

na kryzys administracji świadczącej w Polsce, który spowodowany jest brakiem dostatecznych badań w i analiz 

w tym przedmiocie oraz nadmiernym obarczeniem administracji obowiązkami, czego efektem jest niemożność 

wykonywania ich w sposób rzetelny i właściwy. J. Posłuszny, Istota i cechy administracji świadczącej, 

„Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2005, nr 1, s. 55-67. Podobnie w: I. Lipowicz, Samorząd terytorialny 

jako przedmiot administracji świadczącej, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjalny” 2015, t. 77, nr 3, s. 115-

129. 
128 A. Malczewski, Działania z zakresu redukcji podaży narkotyków oraz nielegalny rynek narkotyków w Polsce, 

„Serwis Informacyjny Uzależnienia” 2017, nr 1, https://siu.praesterno.pl/artykul/550 (dostęp: 14.05.2021). 
129http://www.politykanarkotykowa.pl/sites/default/files/biblioteka/redukcja_szkod_rekomendacje_dla_polski 

(dostęp: 25.02.2021). 

https://siu.praesterno.pl/artykul/550
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Wobec powyższej ogólnej charakterystyki zagadnień z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom, należy stwierdzić, że w poszukiwaniu rozwiązań najistotniejszych problemów 

należy skłonić się ku niedocenianemu prawu administracyjnemu, które w istocie realizuje ideę 

administracji świadczącej. Dysponuje ono narzędziami, które mogą zapewnić porządek i 

bezpieczeństwo w życiu społecznym, wpływać na ludzką świadomość i postawę, poprzez 

realizowanie zadań z zakresu szeroko pojętej organizacji, edukacji i zdrowia publicznego. 

Dodatkowo jest pomostem między ustawodawstwem krajowym i unijnym, a także 

organizacjami pozarządowymi. Udoskonalenie już istniejących rozwiązań administracyjnych i 

zoptymalizowanie działań organów może w sposób rzeczywisty przyczynić się do poprawy 

zaognionej sytuacji substancji psychoaktywnych w Polsce.  To wszystko sprawia, że w tej pracy 

zostanie mu poświęcona szczególna uwaga.  
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Rozdział III. Krajowy model przeciwdziałania uzależnieniom  

1. Regulacje prawne przeciwdziałania uzależnieniom po 2000 r. 

 Po niespełna roku od wejścia w życie ustawy z 1997 r. zaczęto planować jej zmiany w 

kwestii depenalizacji posiadania niewielkich ilości substancji na własny użytek. Uznano 

bowiem, że art. 48 ust. 4 tejże ustawy pozwala handlarzom detalicznym unikać kary. Niestety 

jak się okazało kryminalizacja tej czynności co do zasady w niewielkim stopniu szkodzi 

handlarzom, w dużym zaś stopniu dotyka użytkowników, którzy im bardziej chcą ukryć się 

przed organami ścigania, tym mniej chętnie zwracają się do instytucji pomocowych130.  

 Tym sposobem w 2000 r. znowelizowano niniejszą ustawę, poprzez usunięcie regulacji 

ust. 4, a ponadto zmianę treści art. 45, która włączyła karalność czynności mających charakter 

umożliwiania lub ułatwiania użycia substancji psychoaktywnych. Był to duży cios wymierzony 

w działania związane z redukcją szkód, ponieważ w praktyce zmieniony przepis uniemożliwiał 

prowadzenie np. programów wymiany igieł131. Intencja ustawodawcy w tym przypadku nie 

podlegała indywidualnej interpretacji, a to oznaczało, że każda osoba chcąca udzielić osobie 

używającej substancji pomocy, chociażby w postaci sterylnych przyrządów czy osobistej 

opieki, była zagrożona karą pozbawienia wolności liczoną w latach132.  

 Kolejne zmiany zapowiadało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, które miało 

miejsce w 2004 r. Ustawodawca został zobowiązany do dostosowania polskiego prawa 

narkotykowego do standardów obowiązujących we wspólnocie, przede wszystkim do 

ukierunkowania polityki narkotykowej na obszar zdrowia, zgodnie z wypracowaną już wtedy 

unijną praktyką. W rok później powstała kolejna ustawa i pozostaje ona ustawą obowiązującą. 

Ponadto przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było równoznaczne ze związaniem 

ustawodawstwa krajowego konwencją z dnia 26 lipca 1995 r. o Europejskim Urzędzie 

Policyjnym (EUROPOLU) oraz decyzją ramową 2002/584/IHA z dnia 13 czerwca 2002 r. o 

europejskim nakazie aresztowania i włączenie się organów wewnętrznych w międzynarodowe 

ściganie przestępczości zorganizowanej133. 

 
130 K. Krajewski, Op. cit., s. 456.  
131 Ibidem, s. 405, 457. 
132 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2000.103. 1097), 

art. 45 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: "1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka 

odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego 

środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.". 
133  J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003, s. 132. 
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1.1 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. 

 Nowa regulacja pozwoliła uporządkować takie kwestie jak kompetencje samorządów, 

wprowadziła nowe definicje pojęć związanych z substancjami psychoaktywnymi i umożliwiła 

gospodarowanie środkami pieniężnymi pochodzącymi ze sprzedaży alkoholu na rzecz 

profilaktyki. Poza tym dla użytkowników pojawiła się możliwość podjęcia się leczenia w 

zamian za uniknięcie kary i zwiększyła się liczba instytucji oferujących leczenie substytucyjne. 

 Mimo to, ustawy z 1997 r. i 2005 r. mają zbliżony zakres podmiotowy i przedmiotowy. 

Podobieństwa dotyczą kryminalizacji takich zjawisk jak produkcja, przywóz i wprowadzanie 

do obrotu nielegalnych substancji oraz udzielania takich substancji innej sobie. Ponadto oba te 

akty delegalizują zachowania związane ze zjawiskiem używania i posiadania substancji 

psychoaktywnych134. Ustawa z 2005 r. zawiera oprócz katalogu przestępstw powszechnych, 

katalog przestępstw indywidualnych, które mogą popełnić tylko pewne grupy osób, np. 

właściciele lokali rozrywkowych i gastronomicznych (przede wszystkim obowiązek 

powiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na terenie lokalu). Przestępstwa, jakie 

można popełnić na gruncie tej ustawy, wskazano enumeratywnie. Jednocześnie kryminalizacja 

niektórych czynów została rozszerzona, co ponownie świadczy o tendencji do wzmagania 

represji w polskim modelu przeciwdziałania uzależnieniom135.  

 Na gruncie nowej ustawy pozostawał niejasny status działań związanych z redukcją 

szkód. W projektowanej regulacji znalazł się bowiem przepis regulujący odpowiedzialność za 

udzielenie substancji psychoaktywnej w sposób dopuszczający tego typu czyn w ramach 

systemu ochrony zdrowia, jednak nie uwzględniono takiej redakcji przepisu w wersji 

uchwalonej136. Tym samym poddano w wątpliwość rację bytu programów wymiany igieł i 

terapii substytucyjnych, których realizację powierzono jednocześnie pewnym podmiotom. Na 

gruncie tak skonstruowanych przepisów nie można było jednoznacznie orzec, czy wskazane 

programy wypełniają określone znamiona czynu zabronionego, polegającego na ułatwianiu lub 

nakłanianiu do używania substancji psychoaktywnych, czy też nie. Niewątpliwie jest to 

sprzeczne z zasadą przyzwoitej legislacji, w zakresie formułowania przepisów w sposób 

zrozumiały137. 

 
134 Ł. Domański, Odpowiedzialność karna za produkcję, posiadanie i obrót środkami odurzającymi, „Prokuratura 

i Prawo” 2016, nr 2, s. 45-46. 
135 Przykładowo art. 41 ustawy z 1997 r. i odpowiadający mu art. 54 ustawy z 2005 r. 
136 Ł. Domański, op. cit., s. 51-52. 
137 G. Koksanowicz, Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, Studia Iuridica Lublinensia 

2014, nr 22, s. 473. 
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 Warto również wspomnieć, że w projekcie nowej regulacji, złożonym przez 

ówczesnego Ministra Zdrowia pojawił się postulat wprowadzenia niekaralności posiadania 

niewielkich ilości substancji psychoaktywnych na własny użytek, jednak nie określono w nim 

sposobu pomiaru tej ilości, co mogłoby zrodzić problemy interpretacyjne podobne do tych, z 

którymi zmaga się po dzień dzisiejszy sądownictwo Czech138. Prawdopodobnie była to 

propozycja podyktowana chęcią inkorporacji do ustawy rozwiązań zbliżonych do tych, jakie 

obowiązywały już od pewnego czasu w krajach Europy zachodniej, np. w Niemczech. 

Propozycję tę całkowicie odrzucono. Abstrahując od tej kwestii, luz interpretacyjny 

pozostawiono wobec takich pojęć jak „znaczna ilość” i „przypadek mniejszej wagi”. 

 Za niezwykle istotne w ówczesnej ocenie ustawy uznano wprowadzenie regulacji  

art. 68, zakazującego reklamy środków odurzających, substancji psychotropowych środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w celach pozamedycznych139. Chociaż 

zachowanie to uznano jedynie za występek niezagrożony zbyt dużą karą, przepis ten mógł 

znacząco przyczynić się do wolniejszego rozprzestrzeniania się handlu dopalaczami. 

 Co się tyczy samych substancji, prekursory umożliwiające nielegalne wytwarzanie 

narkotyków zostały uwzględnione w odpowiednim rozporządzeniu do ustawy w formie tabeli, 

natomiast w miarę pojawiania się na czarnym rynku nowych towarów, skrupulatnie 

rozszerzano jej treść dodając kolejne rubryki. Co ciekawe, pojęcia nowych substancji 

psychoaktywnych nie uwzględniono w treści tej ustawy, chociaż dopalacze były już dostępne 

za granicą. W kraju problem dopalaczy został dostrzeżony i opisany znacznie później.  

 W ocenie tej regulacji należy zwrócić uwagę na skutki jakie wywarła po wejściu w życie 

w porównaniu z zamierzonymi celami. Po pierwsze miała uderzyć w sprzedawców 

detalicznych, jednak udało się to tylko po części, gdyż do zakładów karnych częściej zaczęli 

trafiać konsumenci, czyli posiadacze substancji narkotycznych na własny użytek140. Jest to 

dylemat nie do pogodzenia, bowiem nie ma innej skutecznej metody na wykrywanie osób 

zajmujących się importem, produkcją i sprzedażą substancji psychoaktywnych, w następstwie 

czego nie do uniknięcia jest narażanie na silne represje osób, które bardziej niż karać należy 

leczyć i stosować wobec nich profilaktykę. Za kolejne niedopatrzenie uznano brak 

 
138 Ibidem, s. 55. 
139Ibidem, s. 59. 
140 Ł. Domański, op. cit., s. 61-62. 
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uregulowania kwestii przymusowego leczenia pełnoletnich osób uzależnionych141, oraz 

leczenia w warunkach wolnościowych osób przebywających w zakładzie karnym142. Dobrą 

stroną regulacji było natomiast stworzenie przepisów zachęcających osoby uzależnione do 

poddania się leczeniu, tj. nadania prokuratorowi kompetencji do oceny skutków pobytu w 

zakładzie leczniczym, na podstawie której może on wnioskować o umorzenie postępowania 

prowadzonego wobec osoby uzależnionej143. Tematem otwartej debaty pozostała kwestia 

posiadania pewnych ilości substancji psychoaktywnych na własny użytek. 

1.2 Nowelizacje do nowej ustawy narkotykowej 

 Problem tzw. dopalaczy zaczął być dostrzegany w Polsce około trzech lat po wejściu w 

życie nowej ustawy. Wskazuje się, że pierwszy sklep prowadzący stacjonarną sprzedaż NSP 

pojawił się w 2008 r. w Łodzi144. W tym samym roku Centrum Badań Opinii Społecznej 

(CBOS), na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przeprowadziło 

badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2008”, 

z którego wynikało, że 3,5% uczniów używało dopalaczy, z czego ponad 1% deklarowało takie 

zachowanie w roku poprzedzającym badanie, co jednoznacznie wskazywało na dynamiczny 

wzrost popularności NSP145. Po fali zatruć, która objęła swoim zasięgiem cały kraj, wybuchła 

burzliwa debata publiczna i nie ulegało wątpliwości, że konieczne jest przeprowadzenie 

reformy przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Na jednej się jednak nie skończyło, bowiem 

nowelizacje do ustawy wprowadzano ponad dwudziestokrotnie. W tym miejscu należy zadać 

pytanie: musiało być ich aż tyle? Najważniejsze z ich dokonały się w 2009 r.146, 2010 r. 

(dwukrotnie)147, 2011 r.148, 2015 r.149 i 2018 r.150.  Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadziły 

do ustawy nowelizacje z lat 2009-2015 można scharakteryzować w zaledwie kilku punktach:  

 
141 Na gruncie Ustawy z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, nieletnia osoba uzależniona to nieletni 

podlegający demoralizacji i taką osobę sąd mógł bez przeszkód skierować na przymusowe leczenie. 
142 Ł. Domański, op. cit., s. 62. 
143 Ibidem, s. 62-63. 
144 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=109713 (dostęp: 12.03.2021). 
145 Opracowane wyniki badania „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 

2008”: A. Kolbowska, Dopalacze, [w:] Serwis Informacyjny Narkomania, nr 1 (45) 2009, s. 7. 
146 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2009.63.520). 
147 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz.U.143.962) oraz 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 

26 października 2000 r. (Dz.U.2010.213.1396). 
148 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2011.105.614). 
149 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia  

24 kwietnia 2015 r. (Dz.U.2015.875). 
150 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 

20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1490). 
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• rozszerzenie listy kontrolowanych substancji (w postaci tabel – załączników do 

ustawy);  

• wprowadzenie i rozwinięcie pojęcia środków zastępczych wraz z wprowadzeniem 

zakazu ich wytwarzania i sprzedaży na gruncie prawa administracyjnego;  

• wprowadzenie pojęcia nowych substancji psychoaktywnych wraz z wprowadzeniem 

zakazu ich wytwarzania i sprzedaży, również wyłącznie na gruncie prawa 

administracyjnego;  

• powierzenie obowiązku wydawania w drodze rozporządzenia zaktualizowanych 

wykazów tych substancji Ministrowi właściwemu ds. zdrowia;  

• powołanie Zespołu ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych 

z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.  

 Naruszenie administracyjnego zakazu wytwarzania i wprowadzania środków 

zastępczych do obrotu było obwarowane karą pieniężną w wysokości od 20 000 zł do  

1 000 000 zł, natomiast podejmowanie decyzji w tym zakresie powierzono państwowym 

inspektorom sanitarnym. W mojej ocenie, zdefiniowanie i zdelegalizowanie NSP miało miejsce 

zdecydowanie za późno, ponieważ nastąpiło to dopiero w nowelizacji z 2015 r., a do tego czasu 

skutki obrotu dopalaczami były już bardzo dotkliwe151. Mimo podejmowanych prób, wszystkie 

te nowelizacje okazały się nieskuteczne, natomiast tempo powstawania nowych dopalaczy 

nieustannie rosło. W ten sposób niemożliwe stało się aktualizowanie załączników do ustawy 

„na czas”. Powstała luka w prawie, z której wytwórcy nowych narkotyków mogli korzystać bez 

większych ograniczeń. Z takim samym problemem zmagał się przytaczany system czeski, w 

którym już kilka lat wcześniej znawcy tematu apelowali o wdrożenie innego rozwiązania, jakie 

pozwoliłoby uniknąć długotrwałego procesu wprowadzania, poprzez zmianę prawa, poprawek 

do listy kontrolowanych substancji152. 

 Prawdziwie istotne zmiany przyniosła dopiero nowelizacja z 2018 r. Regulacja 

wprowadziła do list kontrolowanych substancji całe grupy związków chemicznych, zamiast 

pojedynczych wiązań sumarycznych, a także wniosła delegalizację wytwarzania i 

wprowadzania do obrotu NSP na grunt prawa karnego. Ponadto rozszerzyła zakres zadań 

 
151 Chociażby ze względu na wzrastającą liczbę zgłoszonych zatruć dopalaczami, która w 2015 r. wyniosła 2752, 

podczas gdy w 2010 r. było to 562. Co więcej, śmiertelność w grupie osób uzależnionych od dopalaczy jest 

kilkukrotnie wyższa niż w przypadku innych uzależnień. J. Kołacz, W. Krasucka, Zatrucia dopalaczami jako 

przyczyna ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, Forum Nefrologiczne: 2017, t. 10, nr 2, s. 152. 
152 Wywiad z prof. Viktorem Mravcik, Problem narkotykowy w Republice Czeskiej, [w:] Serwis informacyjny 

Narkomania nr. 49 (1/2010).  
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należących do ww. Zespołu, włączając jego rekomendacje w zakres definiowanych pojęć oraz 

uszczegóławiając treść tychże rekomendacji, poprzez wskazanie niezbędnych elementów 

raportu z analizy ryzyka zagrożeń oraz karty ocen danej substancji153.  

 Jak dotąd nowelizacja z 2018 r. jest ostatnią i w tym właśnie brzmieniu ustawa jest 

podstawą aktualnie obowiązującego polskiego prawa narkotykowego. 

1.3 Omówienie wybranych przepisów 

1.3.1 Przepisy związane z lecznictwem 

 Definicja legalna narkomanii określona przez art. 4 pkt. 11 u.p.n., który został już 

omówiony, różni się w znacznym stopniu od definicji medycznej tego pojęcia. W medycynie 

narkomania jest jednym z typów uzależnienia, czyli jednostką chorobową154. Oznacza to, że na 

gruncie ustawy mianem narkomanii określa się również incydentalne używanie substancji 

psychoaktywnych przez osoby nieuzależnione. 

 Zgodnie z art. 25 u.p.n. leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych są 

dobrowolne poza dwoma wyjątkami. Leczenie musi nastąpić obligatoryjnie, gdy wobec osoby 

uzależnionej skazanej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo związane z używaniem 

środka odurzającego lub substancji psychotropowej, orzeczono warunkowe zawieszenie jej 

wykonania155, oraz leczenie następujące w wyniku orzeczenia sądu w sytuacji, gdy osoba 

uzależniona jest niepełnoletnia156. Wobec osoby nieletniej taką decyzję podejmuje sąd rodzinny 

z urzędu lub na wniosek i chociaż czas trwania leczenia i rehabilitacji nie jest z góry określony, 

to nie może on być dłuższy niż 2 lata z ewentualnym wydłużeniem tego czasu na okres 

nieprzekraczający 2 lat, jeśli jest to niezbędne dla celów kuracji157. Samo wydanie decyzji przez 

sąd nie jest obligatoryjne. Sąd dokonuje własnej oceny na podstawie indywidualnego stanu 

fatycznego. Niestety z samym skazaniem za przestępstwo na tle narkotyków nie są sprzężone 

żadne działania profilaktyczne i terapeutyczne, przez co osoby uzależnione nie wychodzą ze 

swojego uzależnienia i popełniają kolejne czyny w związku z chorobą. Istotnym przepisem jest 

także art. 28, który dopuszcza leczenie substytucyjne osób uzależnionych. Bez wskazania tego 

 
153 W art. 18b po ust. 1 dodano ust. 1a. 
154 Obowiązująca klasyfikacja ICD–10. 
155 Art. 71 ust. 3 u.p.n. 
156 Art. 30 ust. 1 u.p.n.  
157 R. Mędrzycki, Przeciwdziałanie Narkomanii, [w:] I. Lipowicz (red.), Instytucje Materialnego Prawa 

Administracyjnego. Przegląd Regulacji, Warszawa 2017, s. 105 i n. 
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wprost w ustawie byłoby to nielegalne, gdyż takie substancje jak metadon i buprenorfina są 

wymienione w omawianym uprzednio załączniku do ustawy (tabeli substancji zabronionych). 

 Wobec powyższego na szczególną uwagę zasługują przepisy, które realizują postulat 

„leczyć zamiast karać”. Należy zacząć od art. 62a u.p.n., wprowadzonego nowelizacją z  

2011 r.,  który daje ku temu podstawy, tzn. pozwala umorzyć postępowanie pod trzema 

równoczesnymi warunkami: jeśli posiadana ilość substancji była nieznaczna, substancja była 

przeznaczona na własny użytek, oraz gdy orzeczona kara byłaby niecelowa (uwzględniając cel 

sprawiedliwościowy i indywidualno-prewencyjny), to znaczy już z założenia nie 

doprowadziłaby do pożądanego stanu rzeczy, a w dalszej kolejności zamierzonych efektów (w 

tym przypadku do porzucenia zamiaru dopuszczania się kolejnych czynów o przestępczych)158. 

 Kolejne ważne regulacje zawierają art. 72 i art. 73 u.p.n., na mocy których zarówno 

prokurator, jak i sąd mogą podjąć decyzję o zawieszeniu postępowania, toczącego się 

przeciwko osobie uzależnionej, na czas leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie 

edukacyjno-profilaktycznym. Po upływie wyznaczonego okresu podejmuje się postępowanie, 

a w zależności od wyników zastosowanego leczenia, rehabilitacji czy udziału w programie, 

można zdecydować o jego warunkowym umorzeniu, które jest znacznie korzystniejsze dla 

użytkownika niż skazanie z ewentualnym zawieszeniem. Jest tak dlatego, że każde skazanie 

odciska piętno na reputacji osoby, co w życiu społecznym może mieć takie konsekwencje jak 

trudności w życiu zawodowym, czy stygmatyzacja ze strony otoczenia. 

 Uzależnienie, nie tylko od substancji psychoaktywnych, jest problemem powszechnym. 

Badania przedstawione w Biuletynie Statystycznym EMCDDA, przeprowadzone w populacji 

generalnej poszczególnych krajów Europy pokazały, że w Polce aż 89,7% osób w przedziale 

wiekowym od 15 do 64 lat używało alkoholu w roku poprzednim (2014), natomiast tylko 5,4% 

sięgnęło po narkotyki (2018), co jest jednym z niższych wskaźników spośród członków 

Wspólnoty159. Mimo to narkomania figuruje w opinii publicznej jako dużo większe zagrożenie. 

Ten stosunkowo niski wskaźnik skali problemu, mógłby stanowić argument dla zwiększenia 

niskiej jak dotąd dostępności programów niskoprogowych, które mogłyby nieść pomoc 

osobom, które z różnych powodów nie chcą, bądź nie są w stanie spełnić warunku całkowitej 

 
158 A. Kania, Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego 

zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171), [w:] Nowa 

Kodyfikacja Prawa Karnego 46, Wrocław 2017, s. 55-57. 
159 A. Malczewski (red.), Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019, Warszawa 2019, s. 7. 
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abstynencji160. Umożliwiłoby to poprawę sytuacji zdrowotnej i socjalnej wielu użytkowników, 

wobec których nie są podejmowane działania lecznicze i resocjalizacyjne, co w bardziej 

odległym następstwie mogłoby się przyczynić do obniżenia obu tych wskaźników. 

1.3.2 Przepisy związane z redukcją szkód 

 Redukcja szkód nie została expressis verbis zdefiniowana przez u.p.n., jednakże nie 

oznacza to, że nie ma ona podstaw prawnych. Bez wątpienia można ją utożsamić z innym 

zdefiniowanym pojęciem, jakim jest „ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych”161, co w 

kontekście ustawy zostało formalnie przyjętym przeciwdziałaniem narkomanii, realizowanym 

przez odpowiednio ukształtowaną politykę społeczną, gospodarczą, oświatowo-wychowawczą 

i zdrowotną162. 

 Jak już uprzednio podkreślono, najbardziej problematycznym aspektem redukcji szkód, 

jest cienka granica, jaka oddziela ją od regulacji art. 58 u.p.n, a dokładniej od 

niebezpieczeństwa uznania danego czynu za ułatwiający lub umożliwiający drugiej osobie 

użycie substancji psychoaktywnej, czego konsekwencją jest zagrożenie karą pozbawienia 

wolności do lat trzech. Niestety trzeba przyznać, że prowadzenie wymiany zużytego sprzętu 

iniekcyjnego na nowy lub udostępnianie miejsc do zażywania substancji w kontrolowanych 

warunkach, to działania mające po części taki charakter. Jest to źródłem licznych kontrowersji, 

mimo że nadrzędnym celem tych działań jest zapewnienie ochrony zdrowia użytkowników. 

Podobny problem występuje w odniesieniu do trip sittingu, czyli sprawowania opieki nad osobą 

będącą pod wpływem narkotyku przez osobę trzeźwą163. Takie działanie może mieć dwojaki 

charakter: indywidualny, gdy trip sitter jest poproszony o tego typu pomoc przez osobę 

planującą użycie substancji w warunkach pozwalających na zachowanie prywatności lub 

upowszechniony, kiedy przybiera postać partyworkingu, tzn. pomocy doraźnej na imprezach 

masowych. O ile w tym pierwszym przypadku można by mieć wątpliwości co do intencji 

opiekuna, o tyle w drugim obecność odpowiednio przygotowanych partyworkerów w dużych 

skupiskach ludzi, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej sytuacji 

spowodowanej obecnością narkotyków jest wysokie, wydaje się być całkowicie uzasadniona. 

 
160 Są to programy, w których udział nie nakłada na uczestnika obowiązku utrzymywania abstynencji i stosowania 

się do wygórowanych zasad i obowiązków placówki odwykowej. Więcej w: E. Dubiel, op. cit., s. 63. 
161 Art. 4 pkt 12) u.p.n. brzmi: „ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych – działania ukierunkowane na 

zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach innych niż medyczne 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych”. 
162 Art. 2 §1 pkt 3) u.p.n. 
163 https://en.wikipedia.org/wiki/Trip_sitter (dostęp: 14.03.2021). 
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W zagranicznych źródłach internetowych można znaleźć specjalne przewodniki opisujące 

sposób przygotowania się do roli trip sittera i wskazówki postępowania w razie wystąpienia 

zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu użytkownika. Ponieważ ustawa nie reguluje oddzielnie 

takich form redukcji szkód, każdorazowo osoba opiekująca się osobą zażywającą ponosi 

ryzyko postawienia jego osoby w stan oskarżenia. Niemniej jednak mogą mieć miejsce 

sytuacje, w których osoba będzie musiała wejść w rolę opiekuna w sposób nagły, np. członek 

rodziny zastający osobę zażywającą w obrębie swego domostwa, powinien być przygotowany 

do działań, jakie należy podjąć w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia.  

 Obligatoryjny udział partyworkerów w różnego typu zdarzeniach utrudnia dodatkowo 

art. 60 u.p.n. Nie są oni chętnie zapraszani na imprezy masowe, ponieważ ich obecność 

implikuje obecność nielegalnych substancji w oczach organów ścigania, a to sprawia, że 

organizatorzy bardziej obawiają się potencjalnej interwencji policji na swoim wydarzeniu niż 

przykrego wypadku z udziałem swoich gości164. Obowiązek powiadamiania organów ścigania 

o możliwości popełnienia przestępstw związanych substancjami psychoaktywnymi (handel, 

udzielenie, ułatwianie, umożliwianie lub nakłanianie do użycia substancji, w tym w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej), jest w mocy od momentu wejścia w życie 

ustawy z 2005 r. Wówczas nie była znana taka forma działalności o charakterze wolontariatu, 

dlatego w słusznym interesie przeciwdziałania narkomanii należałoby zastanowić się nad 

zastosowaniem w regulacji prawnej nowych rozwiązań tego typu. 

 Przy tej okazji warto wspomnieć, że jako pewną formę działania z zakresu redukcji 

szkód, można przyjąć przepis art. 62a u.p.n., który statuuje niekaralność osób, które posiadają 

nieznaczne ilości substancji na własny użytek. 

 W realizację zadań z zakresu redukcji szkód jest zaangażowanych kilka organizacji 

pozarządowych. Działają one na podstawie Konstytucji i czterech ustaw: Ustawy z dnia 15 

września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020), Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1057), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 

 
164 Art. 60. U.p.n. brzmi: „Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem 

zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność usługową, mając wiarygodną 

wiadomość o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 56, 58 lub 59 na terenie tego zakładu lub lokalu, nie 

powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2”. 
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oraz z 2020 r. poz. 695, 1086) i Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086). Za wzorowy przykład można uznać prężnie 

działającą Fundację Prekursor, która jest koalicją kilku organizacji pozarządowych we 

współpracy z licznymi specjalistami z obszaru polityki społecznej i zdrowia publicznego.  

Fundacja prowadzi Zintegrowane Centrum Redukcji Szkód, do którego zadań należy 

prowadzenie świetlicy dziennego pobytu w Warszawie (tzw. punkt drop-in), działania typu 

outreach – interwencje w miejscach gromadzenia się użytkowników, interwencje kryzysowe, 

socjalne i case management, czyli konsultacje prawne. Ponadto oferowane są darmowe dyżury 

pielęgniarskie w pokojach sanitarnych, prowadzenie programu wymiany igieł i strzykawek, 

programu reintegracyjnego dla osób leczonych substytucyjnie, a nawet wsparcie indywidualne 

osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych165.  

 Podobnie wartym uwagi przykładem jest Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa 

Narkopolityki, które realizuje zadania z zakresu redukcji szkód, pełniąc przede wszystkim 

funkcje informacyjne i edukacyjne dla użytkowników. Wolontariusze stowarzyszenia zajmują 

się poradnictwem on-line166, udostępnianiem materiałów dydaktycznych na tematy związane z 

narkotykami167 oraz – na zaproszenie – organizacją zajęć w szkołach, a także uczestnictwem w 

konferencjach i innych wydarzeniach (także w formie partyworkingu)168.  

 Oprócz zadań statutowych, organizacje pozarządowe mogą realizować zadania 

publiczne, na podstawie umowy zawartej z odpowiednim organem. Podstawowym aktem 

prawnym regulującym kwestię współpracy organów administracji publicznej, w tym organów 

j. s. t. z organizacjami pozarządowymi, jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie169. Nakłada ona na jednostki samorządowe obowiązek 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspierania ich. Chociaż przepisy regulujące 

działalność administracji samorządowej i jej współpracę z tzw. trzecim sektorem tworzą bardzo 

dobre warunki do rozwijania współpracy partnerskiej, m. in. poprzez wielość form i 

zachowanie autonomii organizacji pozarządowych, to w praktyce dominuje zjawisko 

uzależnienia NGO-sów od sektora publicznego (szczególnie poprzez finansowanie zadań 

zaplanowanych politycznie), bądź ich ignorowania (np. poprzez ograniczanie się do minimum 

 
165 http://prekursor.org/index.php/pl/dzialania (dostęp: 14.03.2021). 
166 https://sin.org.pl/szukasz-pomocy/ (dostęp: 14.03.2021). 
167 https://sin.org.pl/substancje/ (dostęp: 14.03.2021). 
168 https://sin.org.pl/misja/ (dostęp: 14.03.2021). 
169 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003.96.873). 
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proceduralnego w obowiązkowo utrzymywanych kontaktach z organizacjami)170. Trudno 

ocenić faktyczną liczbę zawieranych umów, ale można stwierdzić, że jest ona niedostateczna, 

na podstawie informacji o ogromnej liczbie odrzucanych ze strony j. s. t. ofert z powodu 

niespełnienia przez nie wysokich wymogów formalnych, przy czym procedury zawierania 

współpracy są niejednolite w różnych regionach171.  

2. Regulacje karnoprawne  

 Prawo karne pełni przede wszystkim funkcję sprawiedliwościową, a w przypadku 

przeciwdziałania uzależnieniom odstraszającą. Aby było skuteczne musi realnie wpływać na 

postawy podległych mu podmiotów. Nie można omawiać regulacji przeciwdziałania 

uzależnieniom bez zwrócenia uwagi na prawnokarne normy zawarte w u.p.n. z towarzyszącymi 

im regulacjami kodeksu karnego172. Posiadanie dopalaczy de lege lata nie było zabronione do 

czasu wprowadzenia nowelizacji z 2018 r. Poprzedzające ją usprawnienie procedury 

administracyjnej wycofywania niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji z obrotu było 

potrzebne, ale niewystarczające. Podobnie prawo karne samo w sobie nie będzie skutecznym 

remedium na problemy narkotykowe. W sposób następujący ukształtowano w obowiązującym 

prawie zagadnienia odpowiedzialności karnej, kryminalizacji i penalizacji poszczególnych 

czynów.  

2.1 Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków 

 Na przestrzeni ostatnich 20 lat odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków 

zmieniła się co do kształtu i praktyki. Przed 2000 r. posiadanie niewielkich ilości nielegalnych 

substancji (wtedy środków odurzających i substancji psychotropowych) na własny użytek nie 

podlegało karze. Przekładało się to na pewien dwuaspektowy oportunizm zaistniały na gruncie 

prawa karnego. Oportunizm karania wynikał stąd, że sądy dokonując każdorazowo oceny 

zamiaru posiadania substancji, nie stosowały kar wobec osób posiadających narkotyki w celu 

konsumpcji, natomiast oportunizm karania był tego bezpośrednim następstwem, to znaczy 

organy ścigania nie chciały prowadzić postępowań przeciwko drobnym posiadaczom, 

ponieważ brak dowodów dostatecznej wagi sprawiał, że szanse na doprowadzenie do skazania 

 
170 W. Opioła, Współpraca między I i III sektorem: funkcjonalny rozrost państwa?, s. 7. 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18180/OpiolaWWspolpracamiedzy.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y (dostęp: 14.05.2021). 
171 https://www.profnet.org.pl/otoczenie-organizacji/debaty-regionalne/jst-ngo-wspolpraca-miedzysektorowa-w-

profilaktyce-uzaleznien/ (dostęp: 14.05.2021). 
172 Ustawa - Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.1997.88.553). 
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były nikłe173. Zaostrzenie przepisów z początkiem nowego wieku przyniosło niefortunnie 

skonstruowany art. 62 u.p.n., w którego ówczesnej treści podstawowym typem kary za 

posiadanie nielegalnych substancji było pozbawienie wolności. Wyjątek stanowił „przypadek 

mniejszej wagi”, którego bliżej nie określono. Doprowadziło to do nagminnego traktowania 

tego czynu przez policję jako typ podstawowy, z przezorności funkcjonariuszy obawiających 

się o własną odpowiedzialność174. W efekcie kary pozbawienia wolności na gruncie u.p.n. były 

stosowane częściej niż wobec jakichkolwiek innych przestępstw, i tak przykładowo w 2006 r. 

tylko 4% przypadków skazania za posiadanie dotyczyło większej ilości narkotyków, jaka 

mogłaby wzbudzać podstawy przeznaczenia jej na cele handlowe175. Uzasadnieniem tej 

bezwarunkowej penalizacji miało być stworzenie efektywnych podstaw ścigania i karania 

handlarzy narkotyków, czyli zmniejszenie podaży. Niestety tak się nie stało, a przyjęte 

rozwiązania generowały tylko kolejne koszty. Warto podkreślić, że policja od dawna dysponuje 

zaawansowanymi technikami operacyjnymi, które wymagają większego zaangażowania, ale to 

z nich powinno się korzystać poprzedzając użycie narzędzia kary.  

 Surowa karalność na mocy art. 62 u.p.n. przetrwała do dziś176. Posiadanie każdej ilości 

substancji psychoaktywnych jest niedozwolone, natomiast waga przestępstwa zależy od ilości 

i rodzaju substancji. Obecnie ten czyn w typie podstawowym jest zagrożony karą pozbawienia 

wolności od jednego miesiąca do lat trzech (ust. 1). W przypadku posiadania znacznej ilości 

zagrożenie wzrasta od jednego roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności (ust. 2). 

Przestępstwa mniejszej wagi podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do jednego roku (ust. 3). W kontekście art. 1 p. 2 k.k. szkodliwość społeczna 

posiadania substancji nie powinna budzić wątpliwości – jest ona niska, ale nie znikoma, dlatego 

głosy przemawiające za depenalizacją posiadania pewnych ilości narkotyków, powinny 

przystać na zagrożenie karą, przynajmniej w dwóch pierwszych przypadkach. O pewną 

polemikę można się pokusić w przypadku mniejszej wagi, a jest tak z dwóch powodów. Po 

pierwsze w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności dorozumianej z treści art. 31 

Konstytucji, kara pozbawienia wolności za takie przestępstwo wydaje się nie spełniać 

 
173 M. Klinowski, Granice odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków, „Prokuratura i Prawo:” 2011, 

 nr 3, s.99. 
174 Ibidem, s. 100. 
175 Ibidem. 
176 Treść art. 62.: „1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna 

ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 

roku do lat 10. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.”. 
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warunków konieczności, przydatności i proporcjonalności w sensie ścisłym177. Poparciem tego 

stanowiska jest opinia wyrażona w jednym z raportów Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, 

według której „Policjanci wykazują nadmierną, niepotrzebną aktywność w zakresie 

wykrywania drobnych przestępstw narkotykowych, zamiast skupiać się na realizowaniu celów 

UPN, czyli likwidacji narkotykowych grup przestępczych. Energia, koszty oraz wysiłki 

przeznaczone na przypadki małej wagi są nieadekwatnie większe i, co gorsza, nie przynoszą 

wymiernych efektów.”178. Po drugie, pozostawienie dużego luzu interpretacyjnego w 

odniesieniu do czynów z art. 62, jak również art. 62a (brak skonkretyzowania pojęć znacznej i 

nieznacznej ilości oraz wypadku mniejszej wagi), koliduje z konstytucyjną zasadą określoności 

regulacji prawnej179. Jest to reguła prawidłowej legislacji, która zobowiązuje organ 

prawodawczy do zapewnienia adresatom regulacji przejrzystości i czytelności przepisów, 

jakim podlegają180. W innych krajach rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie określonych 

tabel ilości granicznych. Wątpliwości budzi również stosowanie tego artykułu wobec osób 

uzależnionych, z uwagi na fakt popełniania przestępstwa w związku z ich chorobą. Niestety 

ustawa stworzona do walki uzależnieniami, nie przewiduje rozwiązania dla takiej kategorii 

osób skazywanych na pobyt w areszcie i więzieniu, które na ogół nie spełniają funkcji 

resocjalizacyjnej. Takie osoby mogą szukać pomocy wyłącznie u fundacji, które oferują pomoc 

prawną. 

 Wobec powyższego jedynie art. 62a u.p.n. można potraktować jako wyciągnięcie ręki 

w stronę osób, które w wielu przypadkach miałyby zostać skazane po raz pierwszy181. 

Regulacja pozwala odstąpić od ścigania takich użytkowników substancji psychoaktywnych, co 

nie pozostaje bez znaczenia dla ekonomii procesowej. Od uznania prokuratora zależy wtedy 

 
177 „Kryteria stanowiące części składowe testu proporcjonalności, czyli przydatność, konieczność oraz 

proporcjonalność w ścisłym znaczeniu, to wytwór ewolucji orzecznictwa i doktryny prawa konstytucyjnego.” 

Więcej: A. Śledzińska-Simon, Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności, Teoria i 

praktyka, Wrocław 2019, s. 23-26. 
178 A. Sieniawska, J. Charmast, Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011, s. 10. 
179 Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.03.2010 r., K 8/08, LEX nr 564551. „Wymóg 

zachowania określoności regulacji prawnej ma charakter dyrektywy ogólnosystemowej nakładającej na 

ustawodawcę obowiązek jej optymalizacji w procesie stanowienia prawa. Ustawodawca powinien dążyć do 

możliwie maksymalnej realizacji wymogów składających się na tę zasadę. Z powyższych względów na 

ustawodawcy ciąży obowiązek tworzenia przepisów prawa możliwie najbardziej określonych w danym wypadku, 

zarówno pod względem ich treści, jak i formy.”. 
180 G. Koksanowicz, Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, Studia Iuridica Lublinensia” 

2014, nr 22, s. 473. 
181 Treść art. 62a u.p.n. brzmi: „Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są 

środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, 

postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, 

jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także 

stopień jego społecznej szkodliwości.”. 
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podjęcie decyzji o umorzeniu lub wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Przesłanki wymienione 

w przepisie także i w tym przypadku podlegają subiektywnemu rozstrzygnięciu, gdyż 

okoliczności w jakich doszło do czynu mogą być bardzo różne, mniej lub bardziej wiarygodne. 

2.2 Kryminalizacja czynów popełnionych na tle NSP 

 Za pomocą nowelizacji do u.p.n. z 2018 r., ustawodawca praktycznie zrównał dopalacze 

z klasycznymi narkotykami w zakresie odpowiedzialności karnej. Niemniej jednak analizując 

specyfikę nowych substancji psychoaktywnych, szybko dochodzi się do wniosku, że nowe 

rozwiązania dalekie są od doskonałości. Określone normy, tu normy prawa karnego, powstają, 

by chronić określone dobra prawne. W przypadku dopalaczy jest to zdrowie i życie ludzkie. 

Najpierw należałoby sobie uzmysłowić skalę niebezpieczeństwa, jakie tym dobrom zagraża. 

 Ryzyko ze strony dopalaczy spowodowane jest nieprzewidywalnością ich składu i siły 

oddziaływania. Nigdy nie podlegały one żadnym procesom kontroli czy standaryzacji, zatem 

ich legalność wynikała wyłącznie z braku umieszczania poszczególnych mieszanek w 

ustawowym katalogu. Ta niewiedza sprawia, że nie można ocenić ani krótkotrwałych, ani 

długotrwałych skutków ich przyjmowania. Jak się okazało już jedna dawka może doprowadzić 

do zgonu, a medycyna pozostaje bezradna nie mogąc określić sposobów leczenia.  Fala zatruć 

ze skutkiem śmiertelnym, która dotknęła Polskę, świadczy o ogromnej toksyczności tych 

związków chemicznych i ich zdolności do siania spustoszenia wśród użytkowników. Co więcej, 

to zagrożenie nie przeminie, ponieważ proces powstawania dopalaczy zawsze będzie prześcigał 

proces legislacyjny, mimo, że został on uproszczony182, przez co lista nielegalnych środków 

psychoaktywnych nigdy nie będzie kompletna. Konkludując, dopalacze są dużo większym 

zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Ale czy tak potraktował je 

ustawodawca? 

 Nowe substancje psychoaktywne rozszerzyły przedmiot czynności wykonawczej 

przestępstw narkotykowych, który do tej pory obejmował środki odurzające i substancje 

psychotropowe183.  W języku prawniczym dopalaczem nazywane są zarówno NSP, jak i środki 

zastępcze, jednak tej drugiej grupy nie ujęto jako znamię typu czynu zabronionego, ponieważ 

 
182 Do 2018 r. listy nielegalnych substancji znajdowały się w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy. Następnie 

przeniesiono je do formy rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego ds. zdrowia, którego zmiana 

jest znacznie prostsza z puntu widzenia legislacji. Jednocześnie uznano to rozwiązanie za wystarczające narzędzie 

do walki z dopalaczami, co nie jest prawdą (art. 44f pkt 3 u.p.n.). 
183 K. Grabowski, O pewnych cechach szczególnych przestępstw narkotykowych, „Czasopismo Prawa Karnego i 

Nauk Penalnych” 2014, nr. 2, s. 103. 
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odnosi się do niej wyłącznie kryterium intencji w jakiej dana substancja jest używana. Tym 

sposobem, za każdym razem, gdy dana substancja nie znajduje się w rozporządzeniu, można ją 

uznać tylko za środek zastępczy i egzekwować odpowiedzialność administracyjną184.  

 Nieustannie mając na uwadze, iż mamy do czynienia z substancjami dużo silniejszymi 

od narkotyków, może dziwić treść art. 62b u.p.n., która świadczy o znacznie łagodniejszym 

traktowaniu posiadania dopalaczy w porównaniu z innymi substancjami. I tak posiadanie NSP 

w typie podstawowym grozi wyłącznie karą grzywny, natomiast jeżeli przedmiotem czynu jest 

znaczna ilość NSP sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 3, z kolei posiadanie ilości nieznacznej pozwala zastosować rozwiązanie 

tożsame do art. 62a u.p.n. Przepis ten nie przewiduje przestępstwa mniejszej wagi. 

Najprawdopodobniej wynika to z tego, że zagrożenie w typie podstawowym i kwalifikowanym 

jest wyjściowo dużo mniejsze niż w art. 62 u.p.n. Problematyczne są przy tym dwie kwestie: z 

jednej strony wydaje się, że kary za posiadanie dopalaczy są zbyt pobłażliwe, z drugiej strony, 

gdyby kary te były surowsze niż te grożące za posiadanie innych narkotyków, mogłoby to 

doprowadzić do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu kryminalizacji185. Zagwozdką 

pozostaje nieokreśloność samych substancji, ponieważ grupa dopalaczy jest bardzo 

różnorodna, są to zarówno substancje znacznie silniejsze od klasycznych narkotyków, jak i 

dużo słabsze. Typizacji i określenia stosownego zagrożenia karą nie ułatwia sama definicja 

substancji psychoaktywnych, która charakteryzuje wynikające z nich zagrożenie jako 

„porównywalne” do zagrożeń stwarzanych przez inne narkotyki, co „w gruncie rzeczy stanowi 

odwołanie się do analogii w zakresie ustawowego określenia znamion czynów 

zabronionych”186. 

 Ponadto, konstrukcja art. 62b u.p.n. dotknięta jest dokładnie takimi samymi wadami jak 

konstrukcja art. 62 i art. 62a u.p.n. Podkreślić należy, że znamiona czynów zabronionych w 

tym przypadku zbudowano na zasadzie blankietowego odesłania do rozporządzenia 

wykonawczego. W literaturze wskazuje się, że „względy ochrony zdrowia i życia oraz zdrowia 

społecznego nie mogą uzasadniać blankietowego sformułowania znamion czynów 

zabronionych, bowiem pozostaje to w sprzeczności z zasadą nullum crimen sine lege”187. Przy 

określaniu ustawowych znamion czynu zabronionego niedopuszczona jest zarówno wykładnia 

 
184 C. Kłak, Nowa definicja środka zastępczego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – czy jest potrzebna?, 

„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 96, s. 149. 
185 A. Piaczyńska, Odpowiedzialność…, op. cit, s. 108. 
186 Ibidem, s. 109. 
187 Ibidem, s. 106. 
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rozszerzająca jak i analogia, jednak pewne rozwiązania są niezbędne w obliczu niemożności 

skonstruowania zamkniętego katalogu nowych substancji psychoaktywnych. 

 W stosunku do pozostałych czynów związanych z dopalaczami ujętych w ustawie (np. 

udzielenie, obrót dopalaczami), ustawodawca nie poczynił podobnego rozróżnienia co do 

zagrożenia karą kryminalną. Kierując się rozsądkiem należałoby stwierdzić, że wobec tego 

również posiadanie NSP powinno być traktowane odpowiednio, jeżeli w doktrynie nie istnieją 

jak dotąd argumenty przemawiające w sposób nie budzący tak dużych wątpliwości za tym, by 

te kary zwiększyć lub pozostawić niskimi.  

2.3 Problem oceny znamion przestępstw narkotykowych  

 Zasada nullum crimen sine lege certa jest konsekwencją dyrektywy wyłączności ustawy 

oraz ustawowej określoności czynu. Wynika ona bezpośrednio z art. 42 ust. 1 Konstytucji188, z 

kolei jej naruszenie godzi w funkcję gwarancyjną prawa karnego. Definicji z art. 4 ust. 11a 

u.p.n. zarzuca się niewłaściwą konstrukcję legislacyjną natury konstytucyjnej, z powodu 

oddelegowania do aktu podustawowego władzy wykonawczej, celem dookreślenia znamion 

czynu zabronionego oraz niedookreśloności użytych pojęć189. Wymieniona nieokreśloność 

uchodzi za naruszenie wymogu określoności przepisów (zasady prawa), tzn. formułowania ich 

w sposób jasny, poprawny i precyzyjny. Wymóg określoności jest ściśle powiązany z racją 

zasady nullum crimen sine lege. Przykładowo kwestia oddziaływania substancji na ośrodkowy 

układ nerwowy jako część normy, uniemożliwia adresatowi jej dekodowanie, ponieważ w 

przypadku nowych substancji psychoaktywnych ich działanie nie zawsze jest znane190. 

Precyzyjne określenie przesłanek jest warunkiem dla zaistnienia dopuszczalności 

wprowadzenia ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki191. Tylko wtedy jest 

możliwe zachowanie jednolitej wykładni i stosowania przepisów. Znaczenie zwrotów 

niedookreślonych powinno być zatem ustalane in casu przez sądy, a nie do końca tak jest.  

 Odesłanie do przepisów innego aktu sprawia, że przepis jest niepełny. Podstawowym 

kryterium, jakim kieruje się minister właściwy ds. zdrowia uzupełniając wykaz substancji, jest 

 
188 Art. 42. ust. 1 Konstytucji brzmi: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu 

zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na 

przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa 

międzynarodowego.”. 
189 K. Tkaczyk-Rymanowska, Zasada wyłączności ustawy w kontekście pojęcia nowej substancji psychoaktywnej 

będącej znamieniem czynu zabronionego – kilka uwag natury konstytucyjnej, „Krytyka Prawa” 2020, t. 12, nr 1, 

s.275-276. 
190 Ibidem. 
191 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r., K 50/07, LEX nr 489375. 
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rekomendacja Zespołu. Decyzja ministra decyduje o tym co generuje odpowiedzialność karną, 

a to co do zasady jest kompetencją władzy ustawodawczej. Dodatkowo minister musi kierować 

się wytycznymi Zespołu, więc pojawia się kolejne pozaustawowe dopełnienie definicji NSP192. 

Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że wkraczanie organu państwowego w sferę 

konstytucyjnych praw i wolności jednostki jest możliwe wyłącznie w drodze ustawy193. 

Oczywiście nie jest to zasadą absolutną, bowiem dopuszcza się doprecyzowanie niektórych 

elementów czynu zabronionego w innych aktach podustawowych, ale tego typu legislacyjna 

powinna być ograniczona jedynie do czynów, których popełnienie grozi niewielkim stopniem 

dolegliwości, czyli wykroczeń194. W Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii stoi to w 

sprzeczności np. z art. 53 ust. 2, który dotyczy zbrodni. Niestety NSP jako przedmiot czynności 

wykonawczej czynu zabronionego, warunkujący odpowiedzialność karną, nie jest i raczej nie 

będzie materią w pełni uregulowaną ustawowo. 

2.4 Omówienie wybranych przepisów 

 W kwestii nowopowstających substancji psychoaktywnych, które pozostają w sferze 

legalności, warto zastanowić się nad wyprowadzaniem ich nielegalności z niepodlegania ich 

produkcji i wprowadzania do obrotu pod odrębne regulacje prawne. W niektórych krajach (od 

2010 r. Irlandia, od 2016 r. Wielka Brytania) takie rozwiązanie, polegające na całkowitym 

zakazie produkcji i obrotu substancjami psychoaktywnymi, poza tymi, które explicite 

dopuszczają obowiązujące przepisy, jest określane jako total ban195. To zakaz blankietowy, 

który odwraca zasadę „co nie jest wyraźnie zakazane, jest dozwolone”, przez co dopalacze 

całkowicie zostają wyeliminowane z legalnej dystrybucji. Badania przeprowadzane w Irlandii 

w kolejnych latach od obowiązywania regulacji, wykazały spadek odsetka konsumpcji 

dopalaczy w populacji i redukcji popytu na nie196. Nie ulega wątpliwości, że realizacją zakazu 

blankietowego jest uwzględniony w nowelizacji z 2015 r. art. 44b u.p.n., zakazujący 

wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium RP środków zastępczych  

(pkt 1) oraz nowych substancji psychoaktywnych, przez podmioty nie spełniające określonych 

wymagań, na podstawie odwołania do art. 40a ust. 1, art. 40b i art. 40c (pkt 2). Warto 

podkreślić, że przepis ten do momentu wejścia w życie kolejnej nowelizacji, nie spełniał 

 
192 K. Tkaczyk-Rymanowska, Zasada…, op. cit., s. 283. 
193 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 01.12.2010 r., K 41/07, LEX nr 630359. 
194 K. Tkaczyk-Rymanowska, Zasada…, op. cit., s. 284. 
195 K. Krajewski, Całkowity zakaz substancji psychoaktywnych jako sposób rozwiązania problemu dopalaczy?, s. 

416. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/55223/krajewski_calkowity_zakaz_substancji_ 

psychoaktywnych_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 16.03.2021). 
196 Ibidem, s. 423. 
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właściwej roli, ponieważ czyny mające za przedmiot NSP, nie były przedtem spenalizowane. 

Do korzystania z takiego rozwiązania wciąż niezbędne są pewne zmiany prawa 

antynarkotykowego (kwestia kryminalizacji posiadania, definicje ustawowe substancji). Nie 

powinno się również traktować tego jako rozwiązania ostatecznego, z uwagi na specyfikę 

czarnego rynku. Zakaz blankietowy uderzałby głównie w tzw. „wolnych strzelców”, czyli 

mniej w zorganizowane grupy narkotykowe i osoby działające „na własną rękę”. 

 Kolejnym interesującym zagadnieniem jest relacja zachodząca pomiędzy 

postanowieniem Ustawy a art. 165 §1 pkt 2 k.k. w praktyce ścigania przestępstw związanych z 

dopalaczami (w tym przypadku ujętymi jako środki zastępcze). Rozważano przy tym 

możliwość zastosowania regulacji k.k., dotyczącej sprowadzania niebezpieczeństwa o 

charakterze powszechnym, poprzez wyrabianie lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych 

substancji, środków spożywczych lub innych artykułów powszechnego użytku czy środków 

farmaceutycznych, nie odpowiadających warunkom jakości197. W tym celu skierowano 

zapytanie do Sądu Najwyższego, czy wprowadzanie do obrotu środków zastępczych wypełnia 

dyspozycję tego artykułu. W pierwszej kolejności Sąd zważył, że przepisy o ogólnym 

bezpieczeństwie nie mają zastosowania do środków zastępczych, gdyż Ustawa o 

przeciwdziałaniu narkomanii stanowi lex specialis w relacji do kodeksu karnego198. Analizie 

poddano także wykładnię pojęcia substancji szkodliwych dla zdrowia i jednoznacznie 

stwierdzono, że w kontekście art. 165 §1 pkt 2 k.k. dotyczy ono tylko środków ogólnie 

dostępnych, których prawidłowe użycie nie stwarza niebezpieczeństwa. W przeciwnym razie 

prowadziłoby to do wniosków reductio ad absurdum199, gdyż wtedy mogłoby podlegać karze 

wprowadzenie do obrotu niemal wszystkich produktów pochodzenia chemicznego. Wyjątkiem 

od tego jest sytuacja, w której środki zastępcze są wprowadzane do obrotu, jako inne produkty, 

np. odżywki dla sportowców200. 

 Warto poruszyć także kwestię stosunkowo dużej ilości zróżnicowanych sankcji 

kumulatywnych201 zawartych w u.p.n. Składają się one z grzywny i kary pozbawienia walności 

 
197 M. Gmerek, Wnioski reductio ad absurdum wykładni art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w kontekście zwalczania środków 

zastępczych, [w:] J. Helios, W. Jedlecka, A. Kwieciński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności: z zagadnień 

nauk penalnych, Wrocław 2019, s. 72. 
198 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.05.2017 r. I KZP 5/17, LEX nr 2295106. 
199 W ujęciu pragmatycznym argumentum ad absurdum polega na wykazaniu, że dane stanowisko jest niepożądane 

lub nieakceptowalne, choć w sensie logicznym wydaje się poprawne. W: M. Matczak, Argumentum ad absurdum 

w uzasadnieniu decyzji stosowania prawa a założenie o racjonalności prawodawcy – analiza, Warszawa 2015, 

s.2-3. 
200 M. Gmerek, Wnioski…, op.cit., s. 79. 
201 Sankcją kumulatywną jest ustawowe zagrożenie karą przewidziane za czyn zabroniony, które zobowiązuje sąd 

do wymierzenia wszystkich wymienionych w nim kar. J. Majewski, Komentarz do art. 32 Kodeksu karnego, [w:] 
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jednocześnie, co zwiększa dolegliwość wymierzoną skazanemu. Przestępstwa, których 

konsekwencją jest zarówno kara grzywny, jak i kara pozbawienia wolności, ujęto w art. 53 ust. 

2 u.p.n.202, art. 55 ust. 1 i 3 u.p.n.203, art. 56 ust. 1 i 3 u.p.n.204, oraz art. 61 u.p.n.205. Na mocy 

art. 37a k.k. w stosunku do przestępstw niezagrożonych karą pozbawienia wolności 

przekraczającą pięć lat, sąd może zdecydować o zastosowaniu alternatywno-kumulatywnej 

sankcji, tzn. grzywny, ograniczenia wolności lub grzywny i pozbawienia wolności206. Jest to 

istotne, ponieważ dzięki temu można stosować kary nieizolacyjne w miejsce izolacyjnych. W 

ten sposób organy orzekające dysponują instrumentem, który łagodzi surowość represji i 

uelastycznia prawnokarne reakcje na przestępstwo mające za przedmiot substancje 

psychoaktywne. Z kolei art. 37b k.k. dopuszcza sekwencję kar pozbawienia i ograniczenia 

wolności, w stosunku do występków zagrożonych karą pozbawienia wolności. Kara 

pozbawienia wolności zawsze wykonywana jest jako pierwsza i wynosi (w zależności od górnej 

granicy ustawowego zagrożenia) od jednego miesiąca do trzech miesięcy lub od jednego 

miesiąca do sześciu miesięcy. Podstawowym celem tego przepisu miało być ograniczenie 

liczby kar z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, ale sprawdza się on również jako 

rozwiązanie sytuacji, w której zastosowanie wyłącznie kary wolnościowej jest w ocenie sądu 

zbyt łagodne, a wymierzenie kary długoterminowego pozbawienia wolności zbyt surowe, ze 

 
W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52, Warszawa 2016, 

teza 7. 
202 Art. 53 ust. 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest znaczna ilość środków 

odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych, lub czyn 

ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (sankcja kumulatywna). 
203 Art. 55. ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, 

wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji 

psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze 

pozbawienia wolności do lat 5. (sankcja alternatywno-kumulatywna) ust. 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym 

mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji 

psychoaktywnych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (sankcja 

kumulatywna). 
204 Art. 56. ust. 1. Kto, wbrew przepisom art. 33–35, art. 37, art. 40 i art. 40a, wprowadza do obrotu środki 

odurzające, substancje psychotropowe, słomę makową lub nowe substancje psychoaktywne albo uczestniczy w 

takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (sankcja alternatywno-

kumulatywna) ust. 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 

odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, sprawca 

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. (sankcja kumulatywna). 
205 Art. 61. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005, w celu 

niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji 

psychoaktywnej wytwarza, przetwarza, przerabia, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium 

innego państwa, nabywa, posiada, przechowuje lub wprowadza do obrotu prekursory lub nową substancję 

psychoaktywną, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. (sankcja alternatywno-kumulatywna). 
206K. Kmąg, Sankcje kumulatywne od 1 lipca 2015 r. – rozważania na tle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

„Prokuratura i Prawo” 2018, nr 10, s. 109. 
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względu na prognozę kryminologiczną dla sprawcy207. Oczywiście wykluczone jest 

kumulatywne stosowanie art. 37a i 37b k.k. Regulacje sankcji kumulatywnych należy ocenić 

jako bardzo korzystne z punktu widzenia oskarżonego, co może w tak potraktowanych 

przypadkach osiągać pozytywne efekty, w postaci porzucania zamiaru dalszej produkcji i 

handlu substancjami psychoaktywnymi. W stosunku do sankcji kumulatywnych za 

przestępstwa związane z narkotykami, można, podobnie jak wobec innych przestępstw, 

stosować przepisy o nadzwyczajnym złagodzeniu (art. 60 k.k.) lub obostrzeniu (art. 37 

k.k.)kary. 

3. Rola i funkcje prawa administracyjnego w przeciwdziałaniu uzależnieniom 

 Z potrzeby dbałości o jedność prawa administracyjnego należałoby przyjąć, że 

konieczne jest zakreślanie jego stabilnych granic, jednak nie zawsze daje się wyodrębnić 

wystarczające kryteria dla ich określenia. Pogranicze przebiega pomiędzy poszczególnymi 

częściami systemu prawnego, ale także pomiędzy prawem i moralnością, dyscyplinami 

pozaprawnymi208. Pojęcie to należy rozumieć jako „styk zbliżonych dziedzin”209. W przypadku 

regulacji przeciwdziałania uzależnieniom prawo administracyjne styka się między innymi z 

zagadnieniami socjologii, psychologii, medycyny, a także w sposób szczególny z regulacjami 

prawnokarnymi. 

 Prawo administracyjne, jako że jest zdolne do sterowania życiem społecznym, może 

zabezpieczać pewne stany oczekiwane przez prawo oraz eliminować pewne cele. Interwencje 

tego rodzaju są usprawiedliwione ochroną istotnych wartości takich jak życie i zdrowie 

jednostki, a także zdrowie społeczne. Ponieważ stan uzależnienia człowieka ogranicza 

autonomię decyzyjną jednostki, wpływa na jej sytuację faktyczną i prawną. Jest to zjawisko 

uzasadniające dynamiczny proces przeciwdziałania ukierunkowanego na efektywność i 

skuteczność. Normy prawa administracyjnego są instrumentem zdolnym do osiągania 

zamierzonych z góry celów, np. utrzymywania lub zmiany stosunków społecznych. Owy 

instrumentalizm nie jest jednak samym upolitycznieniem prawa administracyjnego dla celów 

doraźnych, a jest związany bezpośrednio z ochroną ponadczasowych wartości. Jest to tzw. 

instrumentalizacja zgodna z kulturowym przeznaczeniem, służąca osiąganiu co prawda 

 
207 Ibidem, s. 113. 
208 W. Jakimowicz, O pograniczu bez granic, [w:] J. Zimmermann (red.), Pogranicze prawa administracyjnego, 

Warszawa 2019, s. 24. 
209 Ibidem, s. 25. 
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ustalonych przez prawodawcę stanów, ale są one powszechnie akceptowalne, a regulacja jest 

ukształtowana z poszanowaniem reguł prawa210.  

 Regulacja administracyjnoprawna jest systemem nakazów i zakazów, które określają, 

jak powinna zachowywać się jednostka. Taki system wynika z norm sankcjonowanych (stan 

faktyczny, z którym związane są skutki prawne) i sankcjonujących (gwarancje wykonania 

nakazów i zakazów). To co wyróżnia sankcję administracyjną na tle innych sankcji, to podmiot 

ją wymierzający, którym jest organ działający na rzecz i w imieniu państwa. Robi to w sposób 

władczy i jednostronny, więc jest podmiotem uprzywilejowanym w stosunku do podmiotu 

obejmowanego sankcją. Wyznaczenie wyraźnej granicy pomiędzy sankcjami 

administracyjnymi i karnymi jest trudne, ponieważ jest ona „płynna i określenie jej należy do 

zakresu swobody władzy ustawodawczej”211. W doktrynie dostrzega się swoisty problem 

poszerzania „pogranicza” pomiędzy tymi regulacjami, co jest groźnym zjawiskiem. By 

wyróżnić zatem sankcję administracyjną, należy przyjąć, że w tym przypadku pierwszeństwo 

ma jej gwarancyjno-prewencyjna funkcja, nie zaś represja, gdyż głównym celem jest 

zabezpieczenie pewnego porządku prawnego a nie wymuszenie odpłaty za czyn. W przypadku 

prawa karnego jest odwrotnie – prewencja ma charakter wtórny. 

 Chemia to nauka, która daje ogromne możliwości do podejmowania działań praeter 

legem na rynku narkotykowym. Ilość potencjalnie możliwych do uzyskania środków 

psychoaktywnych przerosła oczekiwania i wiedzę ustawodawcy. Prohibicyjny model 

przeciwdziałania uzależnieniom zakłada objęcie środków podlegających regulacji u.p.n. 

zakazem wytwarzania, obrotu i posiadania. Nie można jednak domniemywać dyspozycji norm 

zakazowych w stosunku do środków, które regulacji nie podlegają. Tym samym każda 

substancja, która nie była wyszczególniona w treści obowiązujących przepisów, nie mogła stać 

się znamieniem czynu zabronionego. Z tej perspektywy dynamiczny rozwój produkcji i 

dystrybucji dopalaczy jest konsekwencją restrykcyjnego, ale nie kompleksowego prawa w 

formie obowiązującej do 2018 r. Stąd pojawił się problem dopalaczy, które zbudowały swą 

popularność na początkowo jawnym marketingu. Dynamiczny rozwój sytuacji społecznej 

sprawił, że ustawodawca skupił swoją uwagę na zabezpieczeniu norm wprowadzonych, by 

zwalczać dopalacze. Konstrukcja przepisu art. 52a u.p.n. przypomina sankcje penalną, lecz w 

 
210 M. Koszowski, Sankcje przeciwdziałające tzw. dopalaczom jako instytucja pogranicza prawa 

administracyjnego i karnego,  [w:] J. Zimmermann (red.), Pogranicze prawa administracyjnego, Warszawa 2019, 

s. 330. 
211 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.01.2007 r., P19/06, Dz.U.2007.10.69. 
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ust. 2 wskazano, że kara jest wymierzana na mocy decyzji państwowego inspektora 

sanitarnego, który jest właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do 

obrotu środka zastępczego. Co więcej, jego decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

W literaturze podkreśla się, że administracyjnoprawny charakter wskazanej sankcji ma duże 

znaczenie dla praktyki stosowania u.p.n.212. W judykaturze podkreśla się jej odrębność od 

części karnej u.p.n. i zakazuje się opierania wykładni w reżimie karnoprawnym213. Należy 

podkreślić, że ustawodawca konstruując ten przepis kierował się przede wszystkim właśnie 

prewencją, a nie represją. Pozostaje to regulacją wysoce kontrowersyjną. Mimo to, kara 

pieniężna o charakterze administracyjnym wydaje się efektywniejszym instrumentem niż 

sankcje penalne. Treść artykułu od momentu jego wprowadzenia uległa jednak zmianie. 

Pierwotnie karą były objęte zarówno nowe substancje psychoaktywne jak i środki zastępcze, 

jednak po nowelizacji wprowadzonej w 2018 r. obejmuje wyłącznie środki zastępcze, z kolei 

NSP zostały poddane rozszerzonym sankcjom karnym. Warto również wskazać, że sankcje 

karne wynikają z przepisów nakładających administracyjnoprawne wymogi, jak to się dzieje 

np. w przypadku sankcji art. 56 u.p.n., która jest następstwem niedochowania obowiązku z  

art. 40a u.p.n. W ten sposób sankcje penalne zabezpieczają obowiązki administracyjne. 

 Administracja jest nazywana zjawiskiem społecznym, prawnym i politycznym. Wśród 

jej cech wyróżnia się działanie w imieniu państwa (władzy publicznej) oraz w interesie 

publicznym, działanie wyłącznie w granicach określonych ustawami, również działanie w 

formach władczych, ciągły i stabilny charakter owych działań, monopolistyczny charakter 

powierzonych kompetencji, a także zwrócenie uwagi ku przyszłości214. Do zadań administracji 

należy zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo dysponowanie 

możliwościami stosowania przymusu państwowego i podejmowania działań z własnej 

inicjatywy, mogą efektywnie kształtować postawy obywatelskie. Oprócz zapewniania 

porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego, administracja zajmuje się organizowaniem 

usług publicznych. Są to różnego rodzaju usługi socjalne, które mają na celu zabezpieczenie 

warunków bytowych obywateli dzięki instytucjom użyteczności publicznej, będące 

konsekwencją zasady pomocniczości i praw socjalnych człowieka i obywatela215.  Wymienione 

 
212 M. Koszowski, Sankcje…, op. cit., s. 336. 
213 Wyrok NSA z dnia 09.09.2015 r., II OSK 77/14, LEX nr 2092003. 
214 M. Stahl (red.), Prawo Administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2019,  

s. 22. 
215 A. Miruć, 5. Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej [w:] B. Dolnicki (red.), Sposoby 

realizacji zadań publicznych, Warszawa 2017 https://https-sip-lex-

pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/monograph/369405745/200/dolnicki-bogdan-red-sposoby-realizacji-zadan-

publicznych?keyword=administracja%20%C5%9Bwiadcz%C4%85ca&cm=SREST (dostęp: 14.05.2021). 
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przymioty sprawiają, że prawo administracyjne jest narzędziem, które może pozytywnie 

wpływać na skuteczność regulacji przeciwdziałania uzależnieniom.  

3.1 Znaczenie zasad ogólnych administracji 

 Podobnie jak inne gałęzie prawa, prawo administracyjne opiera się na pewnych 

zasadach. Nie są one zunifikowane w jednym katalogu. W literaturze przyjmuje się różne ich 

koncepcje, lecz wspólną rolą wszystkich zasad jest określanie powinności zmierzających ku 

osiąganiu pewnych celów i ochronie pewnych wartości. Przyjęte zasady nie zawsze ujawniają 

się pod postacią norm prawa, ponieważ wiążą administrację z różnych tytułów. Te z nich, które 

są najbardziej uniwersalne stają się zasadami całego systemu prawa. „Do najczęściej 

wymienianych zasad prawa administracyjnego, obok zasady demokratycznego państwa 

prawnego, należy zasada legalności (zasada praworządności, zasada prawnej legitymizacji 

działania organów administracji), zasada równości w prawie i wobec prawa, zasada 

proporcjonalności, zasada jawności administracji (otwartości administracyjnej), zasada prawa 

do sądu, zasada dwuinstancyjności i zasada sprawiedliwości proceduralnej”216. 

 Należy rozpocząć od zasady demokratycznego państwa prawnego, która jest zasadą 

ustrojową państwa polskiego. Zakreśla ona granice działania tak, by zabezpieczyć sferę 

wolności obywateli przed bezprawną ingerencją państwowej władzy. Prawa jednostki stanowią 

obecnie fundament koncepcji państwa prawnego, dlatego też sposób działania władzy 

publicznej (administracji publicznej) i jej zakres, muszą być ściśle określone217. Z drugiej 

strony, nawiązując do stanowiska NSA, zasada ta „ma zabezpieczać wpływ obywateli na 

władzę publiczną, w tym zabezpieczać ich udział w podejmowaniu decyzji państwowych”218, 

a „prawo winno być wytyczną działania państwa”219. Administracja jest zobowiązana działać 

na podstawie i w granicach prawa, a ponadto poddawać swoje działania kontroli sądów. 

Źródłem praw i obowiązków obywateli oraz podstawą do ich egzekwowania jest ustawa. 

Przyjmując powyższe założenia ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii powinna wzbudzać u 

obywateli zaufanie co do słuszności i adekwatności przepisów w niej zawartych oraz wzmagać 

poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

 
216 D. Kurzyna-Chmiel, 2. O zasadach prawa i prawa administracyjnego [w:] . Jaworska-Dębska, P. Kledzik (red.) 

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Warszawa 2020. https://https-sip-lex-

pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/monograph/369466078/130?keyword=administracja%20%C5%9Bwiadcz%C4%85c 

a&tocHit=1&cm=SREST (dostęp: 14.05.2021). 
217 M. Stahl (red.), Prawo…, op. cit., s. 139. 
218 Wyrok NSA z 23.03.2017 r., I OSK 2745/15, LEX nr 2283803. 
219 Wyrok NSA z 23.03.2017 r., I OSK 2746/15, LEX nr 2299134. 

https://https-sip-lex-pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/monograph/369466078/130?keyword=administracja%20%C5%9Bwiadcz%C4%85c
https://https-sip-lex-pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/monograph/369466078/130?keyword=administracja%20%C5%9Bwiadcz%C4%85c
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 Zasada demokratycznego państwa prawnego jest ściśle połączona z zasadą legalności, 

innymi słowy zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Jej istotą jest 

istnienie ustawowego upoważnienia do podejmowania działań w określonej formie i w 

określonych warunkach220. To niezwykle istotne przez wzgląd na mnogość działań 

zewnętrznych administracji, podejmowanych przede wszystkim w stosunku do obywateli. By 

zapewnić niezachwiane funkcjonowanie zasady legalności, obywatele powinni działań w 

zaufaniu do organów państwowych221. 

 Równie ważną zasadą jest zasada ochrony godności człowieka. Jest ona wyrosłym z 

prawa natury źródłem aktualnych praw i wolności człowieka, a także naczelną wartością 

Konstytucji, wyrażoną w art. 30. Godność człowieka jest przyrodzona, niezbywalna i 

nienaruszalna, jest celem prawa sama w sobie, a jej ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych222. Wymaga ona poszanowania i szczególnej ochrony. Daje temu wyraz regulacja 

obowiązująca, która zakłada zapewnienie każdej osobie pewnego minimum niezbędnego do 

godnej egzystencji. Warto go skonfrontować z problemem bezdomności, który dotyka osoby 

uzależnione, jak również wycofywaniem ich z partykularnych obszarów życia społecznego, 

takich jak praca, edukacja czy rozwój osobisty. Takie osoby są spychane na margines 

społeczeństwa przez środowisko w jakim się znajdują. Nie można zapominać o tym, że osoby 

uzależnione stają się bezbronne w osamotnionej walce z chorobą, są osłabione nie tylko 

ekonomicznie, ale także mentalnie i fizycznie223. W relacji z podmiotami administrującymi nie 

są stroną równorzędną, lecz podległą, potrzebującą zrozumienia i pomocy, również wtedy, gdy 

stają się pacjentami. Ponieważ poszanowanie godności człowieka uwydatnia się w szczególny 

sposób, gdy osoba jest w trudnym położeniu, odnajduje się je szczególnie w ustawie o pomocy 

społecznej224. Należy się zgodzić z Grażyną Szpor, że godność osoby ludzkiej jest elementem 

koniecznym dobra wspólnego każdej społeczności225. 

 Kolejną istotną zasadą jest zasada proporcjonalności, która „jest […] relewantnym 

kryterium oceny konstytucyjności i legalności poczynań organów władzy publicznej, przez co 

 
220 M. Stahl (red.), Prawo…, op. cit., s. 147. 
221 Teza wyroku NSA z 27.02.2018 r., I OSK 1876/17, LEX nr 2478893. 
222 I. Sierpowska, Wolność, godność i prawo do samostanowienia a udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, 

Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 2016, 10. Wolność, równość i własność w 

prawie i polityce, Wrocław 2016. 
223 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/309-w-strone-wartosci-i-

godnosci.html (dostęp: 22.03.2021). 
224 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U.2020.0.1876 t.j.). 
225 M. Stahl (red.), Prawo…, op. cit., s. 164. 

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/309-w-strone-wartosci-i-godnosci.html
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/309-w-strone-wartosci-i-godnosci.html
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wzmacnia ochronę praw oraz wolności jednostki”226, ponieważ zwraca uwagę nie tylko na 

dobro ogółu, ale również interesy indywidualne. Regulacje prawne, w tym u.p.n., mają na celu 

właśnie ochronę dobra powszechnego, dlatego w przypadku reakcji indywidualnych, 

powziętych wobec dóbr pojedynczego człowieka, należy się mu ochrona przed nadmierną 

ingerencją władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej. W tym celu należy 

zachowywać optymalne proporcje, z zachowaniem kryterium przydatności, konieczności i 

proporcjonalności w sensie ścisłym227. Można ją odnieść do wspomnianej już kary 

administracyjnej, która, jak wynika z orzecznictwa, niejednokrotnie jest stosowana w 

nieodpowiednim stosunku dolegliwości i ciężaru powziętych środków. Jest tak, ponieważ nie 

zawsze jest uznawane przez organy ją nakładające, że przy art. 52a ust. 1-3 u.p.n., powinien 

być stosowany uzupełniająco przepis art. 189d k.p.a.228 w zakresie przesłanek wymiaru kary za 

wytwarzanie i wprowadzenie środków zastępczych do obrotu. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 19.09.2019 r., zwrócił uwagę na brak instytucji 

odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w u.p.n. i podkreślił konieczność każdorazowego 

rozważenia odstąpienia od jej wymierzenia w danym stanie faktycznym, zwłaszcza jeżeli waga 

naruszenia prawa jest znikoma, a osoba deklaruje zaprzestanie takiej działalności i usunięcie 

naruszenia prawa229. W podobnym znaczeniu została ona poruszona w omówieniu regulacji 

prawnokarnej, gdzie te proporcje nie zawsze są adekwatne. 

 Porównywalnie dużą wagę ma także przytoczona zasada subsydiarności, na mocy której 

wszelkie decyzje dotyczące obywateli, powinny być podejmowane na jak najniższym szczeblu, 

tak by odpowiadały rzeczywistym potrzebom lokalnej społeczności. Zgodnie z Europejską 

Kartą Samorządu Terytorialnego230 oraz Konstytucją RP, samorząd lokalny zarządza 

 
226 Ł. Folak, Zasada proporcjonalności w tworzeniu prawa administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 2017, t. 79, nr 4, s. 57. 
227 Ibidem, s. 63. 
228 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.0.256 t.j.), Art. 189d.  

„Wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej bierze pod uwagę: 1) wagę i 

okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych 

rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania 

tego naruszenia; 2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego 

rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara; 3) 

uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie 

skarbowe; 4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do 

powstania naruszenia prawa; 5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia 

prawa; 6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła; 7) w przypadku osoby fizycznej 

– warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.” 
229 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19.09.2019 r. II SA/Po 1115/18, LEX nr 

2734377. 
230 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. 

(Dz.U.1994.124.607). 
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zasadniczą częścią spraw publicznych, a organom władzy najbliższym obywatelom przysługuje 

domniemanie kompetencji, z kolei funkcje organów wyższych umotywowane są wymogami 

efektywności i gospodarności zadań231. Zasada subsydiarności ma służyć współdziałaniu władz 

z uwzględnieniem dialogu społecznego232. Problemy związane z obecnością substancji 

psychoaktywnych w społeczeństwie, nie występują w każdym regionie w takim samym 

natężeniu, a są zależne od wielu czynników środowiskowych, dlatego kluczem do ich 

zwalczania są działania podejmowane przez lokalne jednostki samorządowe. 

3.2 Racjonalność jako podstawa skuteczności regulacji 

 Myśląc o prawie, bezspornie przyjmuje się założenie o racjonalności ustawodawcy, 

decydującego o normatywnej rzeczywistości ustroju, który ma odpowiadać ogółowi warunków, 

w jakich przyszło żyć danej społeczności w danym państwie, w tym przypadku w 

Rzeczypospolitej Polskiej. Racjonalność w działaniu administracji również jest niezbędną 

częścią państwa prawnego jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa. Od pewnego czasu daje się 

zaobserwować zjawisko upolityczniania prawa, na rzecz utrzymywania władzy, a nie 

reagowania na zjawiska społeczne, przez co odbiera się prawu jego aspekt racjonalności233. 

 Nie ulega wątpliwości, że prawo, na którym opiera się administracja, jest w pewnej 

mierze ułomne, zatem powstaje pytanie, czy opierając się na takowym prawie, działania 

administracji mogą być wolne od tych ułomności. Jak dotąd racjonalna administracja była 

rozumiana jako sprawna, oszczędna, bezstronna i bezinteresowna. Na skutek bardzo 

dynamicznych zmian oraz implementacji prawa europejskiego, zaczęło postępować 

zróżnicowanie w interpretacji tego, co można określać w taki sposób, a jest to zależne od opcji 

politycznej. I tak np. na obecnej scenie polityki narkotykowej można spotkać się ze 

stanowiskiem wpływowego przedstawiciela partii lewicowej Wiosna - Roberta Biedronia (w 

latach 2014-2018 prezydenta miasta Słupsk), który od wielu lat otwarcie opowiada się za 

legalizacją marihuany234 i taki też postulat uwzględnia w swoich kampaniach wyborczych, by 

zwrócić uwagę młodych wyborców. Nie da się ukryć, że ten postulat ma wielu zwolenników. 

W opozycji do tego stanowiska funkcjonuje Komitet Wykonawczy partii prawicowej, który 

 
231 M. Stahl (red.), Prawo…, op. cit., s. 207. 
232 Zasadę subsydiarności określono w ten sposób w Preambule Konstytucji. 
233 I. Lipowicz, Kilka uwag w kwestii racjonalności w prawie administracyjnym, [w:] D.R. Kijowski, A. Miruć, 

A. Budnik (red.), Racjonalny ustawodawca, racjonalna administracja: pamięci Profesora Eugeniusza 

Smoktunowicza, Białystok 2016, s. 63. 
234 Przykładowa wypowiedź posła Roberta Biedronia w wywiadzie z 2015 r. dla serwisu Gazeta.pl, 

https://www.youtube.com/watch?v=LnBZuwu94jg, (dostęp: 27.03.21). 

https://www.youtube.com/watch?v=LnBZuwu94jg
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konsekwentnie podtrzymuje prohibicyjny stosunek do kwestii posiadania i uprawy konopi, 

gdyż cele ustawy są najwyższym priorytetem235. Jak powszechnie wiadomo, prężnie działa w 

tej sprawie Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany, przygotowujący kolejne projekty 

ustaw na 2021 r. Jak widać, wzorców racjonalności jest tak wiele, że można je rekonstruować 

samodzielnie, na własne potrzeby lub kierować się wspólnymi elementami różnych opcji, o ile 

chce się dojść do jakiegokolwiek porozumienia. 

 Wobec powyższego, racjonalność administracji powinno się odnosić do celów działania 

i zadań wyznaczonych przez Konstytucję i ustawy, a nie relatywizmu politycznego, przy 

zachowaniu pewnych wartości i spójnego działania administracji z ustawodawcą236. By zadania 

administracji można było uznać za racjonalne, ocenia się je przez pryzmat potencjału 

respektowania norm i ich celowości. Szczególnie ważne jest uwzględnienie interesów 

przyszłych, zmiennych w czasie. Tej potrzebie powinny odpowiadać opinie ekspertów, którzy 

jednak nie zawsze są darzeni na tyle dużym zaufaniem, z uwagi na tak daleko posuniętą 

informatyzację społeczeństwa, że przeciętny użytkownik internetu domaga się dowodów 

prawdziwości opinii w większym stopniu niż samej opinii237. Niemniej jednak, tak wyrażone 

zdania specjalistów są bardzo potrzebne i mogą wyznaczać kierunki zmian w kolejnych 

działaniach. Przykładowo w Raporcie z badań, powstałym na potrzeby analizy gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 r. w Gdańsku, wojewódzcy eksperci do spraw 

informacji o narkotykach i narkomanii zasygnalizowali takie tendencje jak wzrost procentowy 

populacji użytkowników marihuany przy jednoczesnym spadku liczby osób sięgających po 

alkohol238. W odpowiedzi na to zjawisko zarekomendowano dalsze monitorowanie populacji 

użytkowników oraz analizy demograficzne, motywacji i uwarunkowań sięgania po marihuanę. 

Ponadto dostrzeżono problem niedostatku wykwalifikowanych kadr wsparcia osób 

uzależnionych i wysokości stawek wynagrodzenia dla realizatorów zadań, na co zalecono 

określenie perspektywy, w jakiej nastąpi wzrost tych płac239. Takie konsultacje to bezcenne 

wskazówki. 

 
235 https://demagog.org.pl/fake_news/jaroslaw-kaczynski-nie-planuje-legalizacji-marihuany-w-zwiazku-z-

pandemia-koronawirusa/, (dostęp: 27.03.21). 
236 I. Lipowicz, Kilka uwag…, op. cit., s. 65. 
237 Ibidem, s. 67. 
238 M. Brosz, T. Michalski, M. Popowska-Bracka, Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii, Ewaluacja 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych w 

Gdańsku w 2019 r., Kawle Dolne 2019, s. 107. 
239 Ibidem, s. 109. 

https://demagog.org.pl/fake_news/jaroslaw-kaczynski-nie-planuje-legalizacji-marihuany-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/
https://demagog.org.pl/fake_news/jaroslaw-kaczynski-nie-planuje-legalizacji-marihuany-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/
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 Racjonalność jest jedną z cech dobrej administracji. Umożliwia dbałość o dobro 

wspólne, czyli ceowe i efektywne wykonywanie zadań publicznych. Racjonalna administracja 

powinna być również oparta na wiedzy. W stosunku do dopalaczy taka wiedza jest ograniczona.  

Pojawia się zatem pytanie, czy skoro nie ma wystarczającego zbioru rzetelnych informacji na 

temat dopalaczy, na którym regulacja mogłaby się opierać, to może być ona uznana za 

racjonalną? Ustawodawca próbował temu zaradzić powołując Zespół ds. oceny ryzyka 

zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji 

psychoaktywnych, jednak to wciąż nie są podstawy pożądanej naukowości. W uzasadnieniu 

projektu nowelizacji do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2018 r. czytamy, że „pożądane 

jest, aby do realizacji były przyjmowane także takie działania, które opierają się na naukowych 

teoriach dotyczących zachowań problemowych i ryzykownych dzieci i młodzieży.”240. 

Przynajmniej pewna część pracowników administracji powinna odznaczać się wiedzą 

specjalistyczną w tym zakresie, aktualizowaną wraz z kolejnymi badaniami przeprowadzanymi 

wobec narkotyków i zjawisk im towarzyszących oraz ekspertyzami zamawianymi dla celów 

komparystycznych.   

 Dobra administracja nie powinna być oderwana od realnych problemów. Jej 

racjonalność, jak również doskonałość polega na właściwym wypełnianiu swojej roli, a nie na 

dążeniu do całkowitej kontroli czy prostym wyręczaniu rządzących tam, gdzie brakuje ich 

wiedzy i kompetencji241. Prawidłowa administracja może być rozumiana jako model 

dostosowany do aktualnych wyzwań i warunków lokalnych242. Dla jego funkcjonowania jest 

istotny nie tylko teoretyczny wymiar administrowania, ale także edukacja kadry urzędniczej. 

Podsumowując omawianie racjonalności administracyjnoprawnej regulacji przeciwdziałania 

uzależnieniom należy stwierdzić, że każde naruszenie racjonalności administracji publicznej w 

jakimkolwiek jej aspekcie, będzie powodowało dysfunkcje. 

4. Wnioski 

 Podsumowując rozważania niniejszego rozdziału należy stwierdzić, że system 

przeciwdziałania uzależnieniom w wymiarze prawnym nie jest wolny od wad. Treść regulacji 

 
240 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Druk nr 2746, s. 7, 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2AAEDE997CE43C62C12582CC005BF6A3/%24File/2746.pdf, 

(dostęp: 28.03.21). 
241 P. Szreniawski, Doskonałość administracji i prawa administracyjnego, [w:] D. R. Kijowski, A. Miruć,  

A. Budnik (red.), Racjonalny ustawodawca, racjonalna administracja: pamięci Profesora Eugeniusza 

Smoktunowicza, Białystok 2016, s. 88. 
242 M. Stefaniuk, Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009, s. 317. 



 66 

nie odpowiada w pełni zasadzie demokratycznego państwa prawnego, dlatego nie zapewnia 

ona właściwej realizacji swoich celów. Jednym z głównych problemów jest kwestia organizacji 

lecznictwa osób uzależnionych, które mają do niego znacznie utrudniony dostęp, szczególnie 

w sytuacji, gdy niezbędne jest odbywanie kary w systemie terapeutycznym (długi okres 

oczekiwania na zakwalifikowanie do takowego programu mimo stanu zdrowia). Na uznanie 

zasługuje przy tym ratio legis art. 72 i art. 73 u.p.n., które umożliwiają leczenie zarówno 

sprawców czynów zabronionych, jak i osób uzależnionych i użytkowników, poza systemem 

wymiaru sprawiedliwości, jeśli osoby te powezmą taką decyzję. Jest to przejaw humanitaryzmu 

w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 Kolejno należy stwierdzić, że zaostrzenie kar za posiadanie nieznacznych ilości 

substancji psychoaktywnych po 2000 roku nie przyniosło zamierzonego rezultatu w postaci 

obniżenia popytu na narkotyki i osłabieniu narkobiznesu, a mimo to na tym samym założeniu 

oparto obecną ustawę. Art. 62 u.p.n. bywa nazywany „artykułem statystycznym”, ponieważ 

określa przestępstwo łatwe w ściganiu, nie wymagające dużego nakładu pracy ze strony 

organów ścigania. Należy pamiętać, że wykrywanie i ściganie sprawców jest zadaniem, które 

ma na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, a nie kreowanie statystyk 

efektywności243. Ponadto, przyjęta w 2000 r. nowelizacja do ustawy w zakresie art. 48 ust 4 

oraz art. 45 u.p.n., stanowczo zniechęciła organizacje pozarządowe do udzielania pomocy 

użytkownikom i osobom uzależnionym w zakresie redukcji szkód, np. uniemożliwiła 

prowadzenie programów wymiany igieł. 

 Odnośnie do regulacji prawnokarnej niezwykle kłopotliwy okazuje się ocenny charakter 

znamion przestępstw narkotykowych, co jest jednak zagadnieniem bardzo złożonym i aktualnie 

nie ma perspektyw na dokonanie zmian prawa w tym zakresie. 

 Pojawia się także kwestia konstytucyjności administracyjnej kary pieniężnej 

uwzględnionej w u.p.n. Jak dostrzega się w literaturze przedmiotu, polskiemu ustawodawcy 

zdarza się korzystać z niej jako z „administracyjnego prawa karnego” w reakcji na zachowania 

szkodliwe społecznie, co nie może być usprawiedliwione w tym ujęciu, że nie jest wobec tego 

możliwa merytoryczna kontrola sądowa244. Podnosi się, że jest to obejście prawa do sądu w 

sensie pozytywnym, gdyż ewentualna kontrola takiego działania przez sąd administracyjny, 

będzie tylko kontrolą legalności postępowania, natomiast gdyby była to represja karna, 

 
243 Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2020.0.360 t.j.). 
244 K. Tkaczyk-Rymanowska, Zasada…, op. cit., s. 289. 
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możliwa byłaby właśnie kontrola zgodności zastosowanego środka ze stanem faktycznym, jak 

ma to miejsce w sprawach karnych245. Co więcej, art. 52a u.p.n. przewiduje stosunkowo 

wysokie kary finansowe nakładane przez inspektora sanitarnego w trybie administracyjnym, 

przy czym zapomina się o uwzględnianiu przesłanek orzekania i odstępowania od takowej kary, 

wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, do którego regulacja u.p.n. stanowi 

lex specialis, bowiem w ust. 3 tego artykułu wskazano, że ustalając wysokość kary, organ 

uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka 

zastępczego. Użycie zwrotu „w szczególności” wskazuje, że nie jest to przesłanka wyłączna. 

 Warto zwrócić uwagę na aspekt racjonalności całej regulacji przeciwdziałania 

uzależnieniom w wymiarze administracyjnym. Ustawodawca zdaje się dążyć do zapewnienia 

tego standardu, jednak z różnych przyczyn (w tym niezależnych od niego) będzie to jeszcze 

długi proces. W międzyczasie warto skupić się na budowaniu relacji zaufania między 

obywatelami a administracją publiczną, zapewnianiu odpowiedniej komunikacji i zrozumienia, 

a także dbałość o jakość świadczonych usług (ze szczególnym uwzględnieniem terapii 

zastępczej), którą zapewnia odpowiednie przygotowanie i edukacja podmiotów je 

świadczących. 

 

 

 

  

 
245 A. Zoll, Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?, s.2, nawokandzie.ms.gov.pl/numer-4/lie-ton-4/dopalacze-

grzywna-czy-kara-pieniezna.html (dostęp: 18.03.2021). 
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Rozdział IV. Administracyjnoprawny model przeciwdziałania narkomanii 

1. Podstawy teoretyczne i naczelne wartości chronione 

1.1 Metoda administracyjnoprawna regulacji przeciwdziałania uzależnieniom 

 Można stwierdzić za Włodyką, że metodą regulacji jest „podporządkowana pewnym 

założeniom ogólnym świadoma działalność ustawodawcy polegająca na wyborze takich, a nie 

innych form wprowadzania w życie pewnych zasad postępowania (norm prawnych)”246. Jest to 

więc sposób, w jaki państwo oddziałuje na podmioty prawa i relacje między nimi, czyli relacje 

społeczne. Wobec wyboru metody regulacji w panującym ustroju, prawodawca jest związany 

takimi granicami prawa jakie określa Konstytucja oraz sposobami korzystania z instrumentów 

tego prawa, a także prawami i wolnościami jednostki oraz wymogiem omawianej uprzednio 

racjonalności i adekwatności. Metoda regulacji stanowi również kryterium odróżniania od 

siebie poszczególnych gałęzi prawa247. Jest tak, ponieważ za pomocą określonej metody 

ustawodawca realizuje konkretne wartości, cele i zadania, tym samym dążąc do osiągnięcia 

pewnych stanów faktycznych i prawnych, które różnią się między sobą na gruncie prawa 

karnego, administracyjnego czy cywilnego. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii to akt 

łączący w sobie różne metody regulacji, ze względu na złożoność problemów tej sfery 

stosunków społecznych i mnogość celów, jakie ma do zrealizowania. Pozwoliło to na 

ukształtowanie się instytucji, pojęć i klasyfikacji, które mają zastosowanie wobec tej ustawy. 

 Metoda regulacji administracyjnej w uproszczeniu polega na władczym i 

jednostronnym określaniu pozycji prawnej podmiotów przez organy państwowe, posiadające 

ku temu kompetencje248. I. Niżnik-Dobosz przyjmuje, że istotą tej metody jest wobec tego jest 

przyjęcie a priori nierównorzędności pozycji prawnej pomiędzy jednostką spoza struktury 

administracji publicznej a organem władzy publicznej249. Co za tym idzie, jeżeli cel regulacji 

ma być realizowany metodą administracyjną, to jest on ściśle związany z celami, które są 

stawiane kompetentnym organom administracji publicznej, ponoszącymi odpowiedzialność za 

ich wykonanie250. Stroną uprzywilejowaną jest ta, która korzysta z władztwa administracyjnego 

 
246 S. Włodyka, Problem „prawa gospodarczego”, „Studia cywilistyczne” 1964, nr 5, s.126. 
247 L. Leszczyński, System prawa w ujęciu teoretycznoprawnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-

Skłodowska, sectio G (Ius)” 2017, nr 64 (1), s. 23. http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.23 (dostęp: 06.04.2021). 
248M. Wierzbowski, zakres regulacji administracyjnoprawnej, s. 94. 
249 I. Niżnik-Dobosz, Funkcje współczesnego prawa administracyjnego [w:] Panstwo prawa i prawo karne. Księga 

jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, Warszawa 2012, s. 826. 
250 Ibidem. 
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(polecenie służbowe, decyzja administracyjna), a więc organ administracyjny lub 

administrujący. Wśród innych istotnych elementów regulacji administracyjnoprawnych można 

wymienić silne nacechowanie wartościami, co pozwala dążyć do osiągnięcia pewnych celów 

przy braku aprobaty poszczególnych jednostek oraz rola wykonawcza, będąca gwarancją 

skuteczności egzekwowania prawa251. Organ nie musi zawsze korzystać z tego przymusu. 

Istotny jest sam fakt posiadania potencjalnej możliwości jego użycia, by mówić o kształtowaniu 

czyjejś sytuacji prawnej. W przypadku adresatów norm niepodporządkowanych 

organizacyjnie, prowadzony jest nadzór i kontrola ich przestrzegania. 

 Jako że prawo administracyjne pełni funkcję porządkową, jest zdolne reagować na 

zmiany okoliczności faktycznych w czasie. Stąd też tak ściśle wiąże się ono z polityką, która 

pragnie realizować oczekiwania społeczne. W taki sposób regulacja administracyjnoprawna 

objawia się w metodach przeciwdziałania uzależnieniom, przewidzianych w polskim prawie 

narkotykowym, a tam nowe zagrożenia pojawiają się niemal nieustannie. Szeroki nadzór 

państwa nad powiązanymi z tym tematem dziedzinami życia społecznego jest celowy i 

konieczny. W końcu to podmioty administracyjne są uprawnione do „władczego 

zaktualizowania uprawnień lub obowiązków drugiego podmiotu”252. „Zaletą tej metody i 

jednocześnie jej wadą jest to, że zapewnienie skuteczności i szybkości metody administracyjnej 

wymaga w większości rozbudowy administracji publicznej, co przy przeroście jej struktury 

wywołuje efekt odwrotny od zamierzonego”253. Tak się dzieje w przypadku mnogości 

podmiotów związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, o czym będzie mowa w kolejnym 

rozdziale.  

 Warto zaznaczyć, że prawo karne stosowane jest zgodnie z zasadą subsydiarności 

(ultima ratio)254. W konsekwencji pozostaje ono w takiej relacji również do prawa 

administracyjnego. Oznacza to, że ma być ono stosowane dopiero wtedy, gdy inne metody 

regulacji nie zapewniają wywierania odpowiednich skutków w sferze stosunków społecznych. 

Z tego powodu to właśnie metoda administracyjnoprawna stanowi podstawę regulacji 

przeciwdziałania uzależnieniom jako układ nakazów i zakazów, poparty kompetencjami 

organów administracji publicznej i stosowany do weryfikacji realizacji norm oraz nakładania 

obowiązków, a nie metoda karnoprawna.  

 
251 M. Koszowski, Przeciwdziałanie uzależnieniom. Regulacje Prawne, Warszawa 2019, s. 49. 
252 R. Hauser, Stosunek administracyjnoprawny [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa 

Administracyjnego, t. 1, Warszawa 2015, s. 195. 
253 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 52. 
254L. Bogunia, Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tomy 22-23, Wrocław 2005, s. 344. 
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1.2 Tendencje prohibicyjne w modelu administracyjnoprawnym 

 Należy mieć na uwadze, że problematyka uzależnień i regulacja przeciwdziałania im 

nie ogranicza się wyłącznie do powstałego już zjawiska uzależnienia, lecz obejmuje także 

reagowanie na te zjawiska, które do niego prowadzą. Przeciwdziałanie zaczyna się znacznie 

wcześniej. Aby lepiej je zrozumieć, warto zwrócić uwagę na występujące w prawie tendencje 

prohibicyjne. 

 Nie ulega wątpliwości, że w opozycji do sygnalizowanych uprzednio tendencji 

liberalistycznych, stoi model państwa całkowicie wolnego od używek, w którym nie występują 

zagrożenia prowadzące do powstania uzależnienia. Pojęcie prohibicji jest co do zasady 

utożsamiane z państwowym zakazem produkcji i sprzedaży alkoholu, jako działalności 

niepożądanej i szkodliwej. Jej źródłem są radykalne działania rządu Stanów Zjednoczonych, 

podejmowane w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, celem częściowego lub 

zupełnego wyeliminowania sprzedaży, produkcji oraz transportu alkoholu na terenie całego 

kraju255. W Polsce w odniesieniu do wyrobów sensytywnych, tzn. alkoholu i tytoniu, nigdy nie 

próbowano wprowadzać takich ograniczeń (w przeciwieństwie do monopolu)256, między 

innymi z powodu braku odpowiedniego podłoża kulturowego257. Inaczej rzecz ma się odnośnie 

do narkotyków. Nigdy nie były one w Polsce na tyle spopularyzowane, by społeczeństwo w 

jakiś sposób do nich przywykło i pogodziło się z ich obecnością. W zamian za to ukształtowało 

się wrogie nastawienie do substancji psychoaktywnych i chęć wyeliminowania ich za pomocą 

restrykcyjnego prawa. 

 Wobec powyższego mianem obecnej w Polsce prohibicji określa się w istocie 

reglamentację, jaka obejmuje wyroby alkoholowe i tytoniowe oraz inne substancje 

psychoaktywne. W stosunku do wyrobów sensytywnych celem ustawodawcy nie jest 

wprowadzenie zakazu picia i palenia, a ochrona zdrowia przed ewentualnymi tego 

następstwami, co sprowadza się wyłącznie do ograniczenia spożycia i względnej kontroli 

produkcji i wprowadzania tych substancji do obrotu258. Regulacja przeciwdziałania narkomanii 

okazuje się mieć cel odwrotny, gdyż została skonstruowana odmiennie niż regulacja 

 
255 https://pl.wikipedia.org/wiki/Prohibicja, (dostęp: 06.04.2021 r.). 
256 Model monopolistyczny w odniesieniu do wyrobów sensytywnych zakładał, że państwo powinno nad nimi 

sprawować jak najdalej idącą kontrolę, czyli pełne władztwo nad podażą. Organ państwowy mógł przyznać 

wyłączne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej dowolnemu podmiotowi. Obecnie monopol może być 

wprowadzony tylko i wyłącznie na podstawie art. 216 ust. 3 Konstytucji.  
257 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 68. 
258 Ibidem, s. 72 i n. 
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przeciwdziałania alkoholizmowi i regulacja przeciwdziałania nikotynizmowi259, czyli zgodnie 

z modelem prohibicyjnym. W stosunku do regulacji antynarkotykowej ustawodawca dysponuje 

wyjątkowym uprawnieniem do wprowadzenia tak daleko idącej regulacji 

administracyjnoprawnej, by celem był zakaz korzystania z narkotyków w jakiejkolwiek formie 

i w jakichkolwiek okolicznościach. Sprzeciw wobec takiego ukształtowania prawa 

narkotykowego od wielu lat popiera się takimi argumentami jak abstrakcyjna chęć dążenia do 

stworzenia społeczeństwa wolnego od narkotyków oraz widoczna na przestrzeni czasu 

nieskuteczność, a nawet wywoływanie poważniejszych od zjawiska samej narkomanii szkód 

indywidualnych i społecznych (napędzanie czarnego rynku, nieproporcjonalne zwiększanie 

uprawnień organów ścigania, wykluczenie osób uzależnionych)260. 

1.3 Specyfika norm administracyjnoprawnych 

 Skuteczność, adekwatność i celowość regulacji administracyjnoprawnej są zapewniona 

przede wszystkim poprzez charakterystyczne normy i zbudowane z nich instytucje prawne. 

Szczególną rolę można przypisać preambułom, które są nośnikiem chronionych dóbr i wartości 

i odgrywają niebagatelną rolę w wykładni norm administracyjnoprawnych w regulacji 

przeciwdziałania uzależnieniom261. Stąd Koszowskiego dziwi fakt, że ustawa o 

przeciwdziałaniu narkomanii jest jedyną spośród trzech regulacji przeciwdziałania 

uzależnieniom, która nie posiada preambuły, czy innego uroczystego wstępu lub fragmentu, 

który doprecyzowywałby podstawowe założenia, wskazywałby na cele jakie akt ten ma 

realizować i jakie dobra chronić. Z tego względu umniejszone są możliwości orzekania przez 

sądy, które w swoich orzeczeniach odwołują się do treści preambuł jako kierunkowej podstawy 

kształtowania praw i obowiązków danej jednostki262. Pominięcie tak użytecznego i istotnego 

źródła wykładni celowościowej, która w prawie administracyjnym ma ogromne znaczenie, 

budzi wątpliwości co do słuszności tego zabiegu. 

 W nawiązaniu do powyższego należy podkreślić znaczenie norm celowościowych, 

które zawarte są w przepisach prawnych i mają szerokie zastosowanie w regulacjach 

przeciwdziałania uzależnieniom. Cel wynika z warstwy aksjologicznej administracji w ten 

 
259 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 26 

października 1982 r. (Dz.U.2021.276 t.j.). 
260 K. Krajewski, Problematyka narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim [w:] P. Robson, Narkotyki, 

Kraków 1997, s. 239 i n. 
261 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 103 i n. 
262 Przykładowo tak wskazał Sąd w Wyroku NSA z dnia 31.01.2007 r., II GSK 270/06, LEX nr 287957. 
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sposób, że służy on realizacji danej wartości bądź jest on wartością samą w sobie263. Normy 

celowościowe związują organy administracji publicznej w dążeniu do realizacji tego celu, 

zwłaszcza poprzez wydawanie aktów normatywnych i decyzji administracyjnych. Jest to 

szczególnie widoczne w regulacji przeciwdziałania alkoholizmowi, z kolei brak jest wyraźnej 

normy celowościowej w aktualnej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie ma w niej 

wskazania, by organy państwowe były zobowiązane do podejmowania wszechstronnych 

działań zmierzających do zapobiegania narkomanii i do budowania odpowiedniego zaplecza 

leczniczego, rehabilitacyjnego, readaptacyjnego i resocjalizacyjnego dla osób uzależnionych 

od narkotyków264. Na szczęście w u.p.n. pojawiają się normy zadaniowe (np. art. 2), których 

zaletą jest nie tylko zobowiązanie organów administracji do podejmowania pewnych 

przedsięwzięć, ale również cecha, którą jest „intencjonalne niedookreślenie uprawnień i form 

działania, które będą najodpowiedniejsze z punktu widzenia realizacji założonych wartości”265. 

Pozwala to na łatwiejsze odczytywanie pożądanego stopnia realizacji zadań i kwestii 

związanych z odpowiedzialnością.  

 Istotą wszelkich działań podejmowanych przez organy administracji publicznej są 

powierzone im kompetencje. Normy kompetencyjne stanowią „podstawę zdolności organu do 

skonkretyzowanego zaktualizowania potencjalnego, sformułowanego przez prawo obowiązku 

działania”266, dzięki czemu staje się możliwe stosowanie ustanowionego prawa. Przekłada się 

to zarówno na typowe uprawnienia władcze, jak i szczególne zadania powierzone organom 

samorządu terytorialnego, jako tym, które znajdują się najbliżej osób zagrożonych lub 

dotkniętych uzależnieniem. Stanowią również podstawę dla norm planowania. Dzięki takim 

normom zadania powierzone podmiotom administracji mogą być realizowane w pewien 

uporządkowany, sekwencyjny sposób i obierają określony tryb267. W ten sposób można 

dopasować realizację zadań do dostępnych środków i zasobów. W końcu wszelkiego rodzaju 

strategie (założenia długoterminowe) i plany przeciwdziałania uzależnieniom (akty 

doprecyzowujące strategie), zgodnie z duchem administracji, muszą być nastawione na 

przyszłość. W następstwie dobre planowanie przekłada się na skuteczność stosowanych norm. 

 
263 M. Maciejewski, Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyjnym. Dobra chronione jako 

ustawowe cele organów administracji, s. 52. 

https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/27101/5162%20Mariusz%20Maciejewski_normy%20ce

lowosciowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 16.05.2021). 
264 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 111 i n. 
265 M. Maciejewski, Normy celowościowe…, op. cit., s. 54. 
266 J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 143. 
267 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 116. 
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 Szczególnie ważne normy sankcjonujące i wynikające z nich sankcje w regulacji 

administracyjnoprawnej u.p.n. zostały omówione na przykładzie konkretnych przepisów. 

Trzeba mimo to zaznaczyć, że sankcje są elementem gwarancji przestrzegania prawa i 

zapewnienia porządku publicznego, co z kolei zabezpiecza przymus państwowy, a więc jest to 

instytucja podstawowa stworzona dla działania prawa publicznego oraz realizacji i ochrony 

wartości268.  

2. Wartości chronione  

2.1 Ochrona zdrowia publicznego 

 Warto wspomnieć o kluczowej dla katalogu wartości chronionych prawem 

administracyjnym kwestii zdrowia publicznego. Nie istnieje definicja legalna tego pojęcia, 

jednak intuicyjnie można stwierdzić, że chodzi o zdrowotność populacji państwa sensu largo. 

Wobec tego należy przyjąć, że zdrowie to nie tylko brak choroby i kalectwa, ale też pewny 

fizyczny, umysłowy i społeczny dobrostan269. Nie ulega wątpliwości, że uzależnienie w 

omawianym kontekście jest poważną chorobą, dlatego należy podejmować działania 

ograniczające ryzyko wystąpienia tego stanu. Ochrona zdrowia publicznego polega na 

oddziaływaniu na poszczególne jednostki usuwaniem zewnętrznych zagrożeń i zniechęcaniem 

do dobrowolnego sprowadzania uszczerbku na własne zdrowie. Co do zasady uznaje się, że 

człowiek posiada autonomię zdrowotną, która jest jedną z przysługujących mu wolności, 

jednak w szczególnych i wyjątkowych przypadkach może nastąpić ingerencja w nią, np. gdy 

godzi to w interesy innych osób lub gdy wynika to z decyzji powziętych pod przymusem270. 

Niemniej jednak prawo do ochrony zdrowia z art. 68 Konstytucji jest sprzężone z wolnością i 

godnością człowieka. Istotą tego artykułu jest działanie państwa na dwóch płaszczyznach. Po 

pierwsze, zapewnia ono opiekę zdrowotną, nawet gdy choroba jest wynikiem pewnych 

życiowych decyzji obywatela (tak jak narkomania). Po drugie, państwo ma za zadanie 

eliminować zagrożenia polegające na nakłanianiu do zachowań ryzykownych dla zdrowia, np. 

za pomocą reklamy271.  

 
268 I. Niżnik - Dobosz, Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki 

(red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011, s. 120 - 128. 
269 M. Szubiakowski, Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich, Warszawa 2017, s. 200. 
270 Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 77. 
271 W ten sposób art. 13 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania reklamy 

i promocji napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) na terenie kraju. 
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2.2 Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego 

 Takie pojęcia jak porządek, spokój, bezpieczeństwo publiczne, nie zostały 

jednoznacznie zdefiniowane, a mimo to należy się zgodzić, że zapewnianie takich standardów, 

z których wynikają reguły postępowania przez jednostkę w społeczeństwie, jest immanentną 

funkcją państwa. Uzależnienie od jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej ma nie tylko 

wymiar indywidualny, ale również społeczny. Oddziaływanie jednostki na otoczenie sprawia, 

że koszty ponosi całe społeczeństwo, dlatego państwo musi chronić również osoby, które są 

narażone na pośrednie oddziaływanie uzależnienia i czyny godzące w spokój publiczny, 

wprowadzające destrukcję. Tak rozumiana ochrona porządku publicznego jest związana ze 

szczególnymi zadaniami administracji publicznej, które zapewniają znormalizowany rozwój na 

gruncie regulacji sanitarnych272. Z kolei ochronę bezpieczeństwa publicznego, choć to pojęcie 

wieloznaczne, można utożsamić z takim porządkiem prawnym, który wedle Konstytucji 

sprzyja ochronie życia i zdrowia obywateli, który wprowadza stan spokoju i pewności oraz brak 

obaw. Oczywistym jest, że uzależnienie ma również duży aspekt społeczno-gospodarczy, 

wykraczający poza życie jednostki, dlatego niezbędne jest zapewnienie prawidłowego rozwoju 

również na tym polu. Przykładami działań podejmowanych w tym kierunku jest prowadzenie 

izb wytrzeźwień, izolujących osoby nadużywające alkoholu czy pokoje iniekcyjne dla osób 

uzależnionych od narkotyków w krajach zachodnich.  

2.3 Ochrona moralności publicznej 

 Chronione wartości przyjmują również pewien wymiar moralny. Pewne kategorie 

używek oraz uzależnienie od nich budzą głęboką niechęć i uchodzą za coś nagannego. Prawo 

jest przez to nacechowane moralnie, odwołuje się do powszechnej moralności danej 

społeczności narodowej. Moralność można zdefiniować jako „zobiektywizowane, lecz 

niezinstytucjonalizowane reguły i zasady postępowania oraz standardy ocenne”273, które 

pozwalają odróżnić dobro od zła. Natomiast moralność publiczna jest jedną z klauzul 

wymienionych w art. 31 Konstytucji jako przesłanka ograniczenia wolności człowieka274. 

„Moralność publiczna jako wymóg ograniczania praw znany był już prawu rzymskiemu. 

Sprowadza się ona przede wszystkim do odwołania się do powszechnie uznanych norm 

 
272 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 83. 
273 W. Lang, Prawo i moralność, Warszawa 1989, s. 8. 
274 Art. 31 ust. 3 Konstytucji: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 

wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.” 
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etycznych jako uzasadnienia ograniczenia praw konstytucyjnych.”275. Do moralności 

ustawodawca odwołał się jeszcze w dwóch przypadkach: przy wyłączeniu jawności rozprawy, 

jeżeli jej jawność godzi we względy moralności oraz uzewnętrznianie religii z tego samego 

względu. Można zatem przyjąć, że przedmiotem ochrony jest to, co nazywa się 

obyczajowością. Należy podkreślić, że społeczeństwo stale ulega zmianom w wymiarze 

cywilizacyjnym i kulturowym, przez co zmieniają się również takie faktory prawa jak 

moralność i obyczaje, przez których pryzmat oceniane są normy prawa276. Z tego wynika, że 

obyczajowość to przesłanka o charakterze niejednolitym, ulegająca stałej ewolucji, co może 

być przyczyną problemów interpretacyjnych. Bezsprzeczne pozostaje to, że aby ją zastosować 

musi zaistnieć szeroki efekt, taki, którego wymiar można uznać za ogólny, powszechny. Można 

stwierdzić, że ta spośród wartości prawnie chronionych ma w przeciwdziałaniu uzależnieniom 

najmniejsze zastosowanie277. Co prawda trudno byłoby uzasadnić ingerencję państwa 

dyktowaną wyłącznie względami moralności, jednak w mojej opinii należy zwrócić w tym 

przypadku uwagę na wychowawczą i edukacyjną funkcję prawa oraz sposób, w jaki kształtuje 

ono indywidualne jednostki. Moralność publiczna jako czynnik zewnętrzny, warunkujący 

zakres prawa, jest dostatecznym uzasadnieniem dla podejmowania działań poszerzających 

świadomość społeczną i profilaktykę uzależnień na etapie zniechęcania osób (szczególnie 

młodych o nieukształtowanej w pełni moralności) do sięgania po szkodliwe substancje 

psychoaktywne, czy tak jak w przypadku alkoholu i papierosów – nadużywania ich. 

3. Przeciwdziałanie narkomanii – problemy stosowania prawa  

3.1 Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 

 Pomimo, że w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii ustawodawca nie użył 

konstrukcji typowo celowościowych, nie ulega wątpliwości, że posiada ona ważne cele, które 

ma realizować. Zalicza się do nich działalność wychowawcza i lecznicza, redukcja szkód, 

nadzór nad substancjami i uprawami roślin zawierających nielegalne substancje, zwalczanie 

niedozwolonego obrotu. Dla tak szerokiego spektrum zadań w tym obszarze życia społecznego, 

musiała zostać przewidziana cała rzesza stanowisk, organów i instytucji, zdolnych je 

realizować najlepiej jak to możliwe, włączając w te szeregi trzy kategorie podmiotów. Podział 

 
275 P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021, art. 31. https://https-sip-lex-

pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/commentary/587806625/650688?tocHit=1&cm=SREST (dostęp: 16.05.2021).  
276 Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System 

Prawa Administracyjnego, t. 1, Warszawa 2015, s. 110.  
277 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 88. 
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przewidziany przez art. 5 u.p.n. jako te podmioty wskazuje administrację rządową i j.s.t. oraz 

podmioty spoza aparatu państwa, które uczestniczą w przeciwdziałaniu narkomanii, a zaliczają 

się do nich 1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–9 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378);  

2) szkoły wyższe; 3) podmioty lecznicze i inne podmioty działające w ochronie zdrowia;  

4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej; 5) organy celne; 6) jednostki 

organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;  

7) ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, powiatowe centra pomocy rodzinie i 

regionalne ośrodki polityki społecznej; 7a) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz asystentów 

rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka; 8) środki masowego 

przekazu278. Dodatkowo działania w tym zakresie uzupełniają organizacje pozarządowe i inne 

podmioty, których działalność statutowa wpisuje się w zakres zadań związanych z 

przeciwdziałaniem narkomanii.  

 Wśród tych podmiotów należy również wymienić organy administracji rządowej: 

Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, 

szkolnictwa wyższego, nauki, finansów publicznych, zdrowia, pracy, spraw wewnętrznych, 

transportu, administracji publicznej, a także Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra 

Sprawiedliwości i Radę Ministrów, a ponadto organy centralne, tj. Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Inspektora do Spraw Substancji 

Chemicznych i Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego279. Tak ogromna 

liczba podmiotów zaangażowanych w realizację ustawy jest emanacją zasady pomocniczości. 

W dalszej części podrozdziału zostaną omówione te najważniejsze z punktu widzenia niniejszej 

pracy. 

3.1.1 Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

 „Centralne organy administracji mają w wysoko wyspecjalizowany sposób 

administrować określonymi dziedzinami”280. Takim wyspecjalizowanym podmiotem jest 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powołane w art. 6 u.p.n. na potrzeby 

 
278 Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 u.p.n. 
279 R. Mędrzycki, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 107. 
280 I. Lipowicz, Ustrój administracji rządowej, [w:] z. Niewiadomski (red.), prawo administracyjne Warszawa 

2015, s. 194. 
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prowadzenia działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z dalszą treścią 

tego przepisu, jest to jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

a więc jest to organ resortowy. Wśród zadań Biura można wymienić powierzanie i wspieranie 

wykonywania zadań publicznych oraz udzielanie dotacji na finansowanie ich realizacji na 

podstawie pełnomocnictwa zwierzchniego ministra, inicjowanie działań zmierzających do 

ograniczenia szeroko rozumianych narkotyków, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań 

naukowych dotyczących zjawiska narkomanii, dokonywanie oceny zagrożenia 

epidemiologicznego związanego z uzależnieniem od narkotyków oraz oceny skuteczności 

programów profilaktycznych i nowych rozwiązań legislacyjnych. Biuro prowadzi także 

działania szkoleniowe i informacyjne. Oprócz tego Biuro udziela patronatu Dyrektora 

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii imprezom lub wydarzeniom o dużym 

znaczeniu dla kwestii związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w wymiarze lokalnym i 

międzynarodowym281. Ponadto warto zwrócić uwagę na system certyfikatów przyznawanych 

przez Biuro osobom, którym uda się ukończyć specjalistyczne szkolenie, dzięki czemu 

poszerzają wykwalifikowaną kadrę osób zajmujących się leczeniem, rehabilitacją, 

resocjalizacją i profilaktyką282.  

 Biuro prowadzi swoją stronę internetową, która dostarcza wartościowych publikacji 

informacyjnych, jednak sztandarowy Serwis Informacyjny Narkomania przestał być 

wydawany w 2015 r., a ostatni raport z badań zamieszczony na stronie został wydany w 2013 

r. Ponadto, wyłączając stale dodawane ogłoszenia dotyczące konkursów, na stronie można 

znaleźć informacje, które nie były aktualizowane od ponad 10 lat, podczas gdy stan wiedzy o 

narkotykach i nowych substancjach psychoaktywnych ulega stałym zmianom. W dobie 

powszechnej informatyzacji i wykorzystywania Internetu jako podstawowego źródła wiedzy i 

informacji Biuro zaniedbało podstawowe kwestie związane z wykorzystaniem takiego środka 

komunikacji wobec młodocianych. Dla nich bez wątpienia strona internetowa jest nieatrakcyjna 

i nieczytelna.  

 Biuro współpracuje także z licznymi organizacjami pozarządowymi, wśród których 

można wymienić najpopularniejszą z nich – MONAR. Przedstawicielka tej organizacji 

jednoznacznie wypowiedziała się o współdziałaniu z Biurem: „Podkreślam, iż bardzo sobie 

cenimy współpracę z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zawsze 

 
281 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=109305 (dostęp: 07.04.2021). 
282 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=104958 (dostęp: 07.04.2021). 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=109305
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=104958
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możemy liczyć na wsparcie tej instytucji i profesjonalizm jej pracowników.”283. Mimo że Biuro 

sprawia wrażenie, jakoby mniej prężnie działało w ostatnich latach na niektórych polach, trzeba 

zdecydowanie przełożyć tę pozytywną ocenę na całokształt jego działalności, gdyż jego wkład 

w realizację działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom jest ogromny. 

3.1.2 Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii jako przejaw multicentryzmu 

administracyjnego 

 Jest to organ opiniodawczo-doradczy powołany przy Biurze do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii, który ma za zadanie zapewnić współpracę z Europejskim Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii, a także z Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i 

Narkomanii284. Centrum pobiera od Biura dotacje na realizację swoich celów. Powołanie tego 

organu jest przejawem multicentrycznego charakteru regulacji przeciwdziałania narkomanii. 

 Innym przejawem takiego charakteru jest już omówiony w poprzednim rozdziale organ 

opiniodawczo-doradczy – Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi 

związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych przy ministrze właściwym do 

spraw zdrowia. W literaturze pojawia się wobec tego pogląd, że jest to organ niepotrzebny, 

ponieważ równie dobrym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie kompetencji organów już 

istniejących285. Zespół jest tak zwanym pojedynczo wyspecjalizowanym organem 

współdziałającym z pozostałymi. Należy się zgodzić z argumentem, że obszar jego działania 

jest zbyt wąski, by generować koszty utrzymania odrębnie funkcjonującej instytucji. Nie można 

jednak zaprzeczyć, że wielką zaletą Zespołu są kompetencje jego członków wysoko 

wykształconych w dziedzinie narkotyków. Rozwiązania można by upatrywać we włączeniu 

pewnej ilości specjalistów do innych organów, zamiast większą ich liczbę skupiać w jednym 

osobnym, za to działającym na węższym obszarze. Te proporcje powinny zostać odwrócone a 

szanse inaczej rozdzielone. 

3.1.3 Jednostki samorządu terytorialnego 

 Wśród organów jednostek samorządu terytorialnego regulacja przeciwdziałania 

uzależnieniom odnosi się głównie do organów samorządu wojewódzkiego, które mają 

charakter reglamentacyjny i planistyczny oraz do organów gminy. Samorząd powiatowy nie 

 
283 Fragment prywatnej korespondencji mailowej z dnia 11.02.2021 r. wymienionej na potrzeby gromadzenia 

materiału do pracy magisterskiej z manager ds. komunikacji MONAR – Agnieszką Grzelką. 
284 Art. 6 ust. 3 pkt. 12 u.p.n. 
285 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 319. 
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pełni funkcji w tym zakresie. Do zadań samorządu województwa należy przede wszystkim 

przygotowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, a następnie 

udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom współrealizującym przewidziane w nim 

zadania286.  

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.n. do zadań własnych gminy należy 1) zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem; 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) 

wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom 

osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Tak skonstruowany katalog uszczegóławia zadania własne z zakresu ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej i edukacji287. Jest to pełen katalog obowiązków realizowany na podstawie 

uchwalonego programu, którego skuteczność zależy przede wszystkim od dokładności 

rozpoznania stanu zagrożenia narkomanią w danym regionie288. Obowiązek przygotowywania 

lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii został wprowadzony ustawą z 2005 r. i 

uchodzi za jedną z zalet polskiego systemu przeciwdziałania uzależnieniom289. Gminy mogą 

wspierać tzw. politykę uniwersalną, czyli programy profilaktyki rekomendowane przez 

określonych koordynatorów działań (np. Stowarzyszenie „Epsilon”, Stowarzyszenie MONAR,  

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), wobec których obserwuje się coraz większe 

zaangażowanie oraz mniej popularną politykę selektywną i wskazującą (np. program „Fred 

goes net”)290.  

 
286 https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,SAM0000000000000066115,Przeciwdzialanie-

narkomanii-w-gminie-i-wojewodztwie.html (dostęp: 16.05.2021). 
287 Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
288 A. Ważny [w:] W. Kotowski, B. Kurzępa, A. Ważny, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. 

II, Warszawa 2019, art. 10. https://https-sip-lex-pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/commentary/587624526/590556/wazny-

andrzej-red-ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-komentarz-wyd-ii?cm=URELATIONS (dostęp: 16.05.2021). 
289 https://siu.praesterno.pl/artykul/572 (dostęp: 16.05.2021). 
290 Ibidem. 

https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,SAM0000000000000066115,Przeciwdzialanie-narkomanii-w-gminie-i-wojewodztwie.html
https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,SAM0000000000000066115,Przeciwdzialanie-narkomanii-w-gminie-i-wojewodztwie.html
https://siu.praesterno.pl/artykul/572
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 Uprawnienia reglamentacyjne to zadania zlecone gminie, które polegają na wydawaniu 

zezwoleń oraz na nadzorze i mają charakter obligatoryjnego obowiązku organu wykonawczego 

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)291. W stosunku do przepisu art. 52 u.p.n. ustawodawca 

określił zadania z art. 47, art. 50 i art. 51 jako należące do administracji rządowej, ale ich 

wykonanie powierzył organom samorządu terytorialnego. „Oznacza to, że w tym ściśle 

określonym zakresie jednostki samorządowe działają jako przedstawiciele administracji 

rządowej, tzn. czynności prawne są dokonywane w imieniu administracji rządowej i z 

bezpośrednim skutkiem dla niej.”292. Po stronie administracji rządowej implikuje to obowiązek 

zapewniania gminom odpowiednich środków finansowych293. Podejmowane kroki mają na 

celu lokalne zmniejszenie podaży na narkotyki. 

3.2 Podmioty odpowiedzialne za ochronę praw osób uzależnionych 

3.2.1 Rzecznik Praw Obywatelskich 

 W kwestii ochrony praw którejkolwiek grupy społecznej, nie można pominąć roli 

pełnionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich294, który oficjalnie sprawuje pieczę nad 

każdym obywatelem, którego prawa zostaną w jakikolwiek sposób naruszone. RPO zapewnia 

na szczeblu państwowym szanowanie praw konstytucyjnych obywateli przez instytucje 

państwowe oraz pracowników tych instytucji i analizuje zgłaszane do niego w formie skargi 

zaniedbania. Wśród takich zaniedbań szczególnie ważne jest przeciwdziałanie dyskryminacji z 

jakiegokolwiek powodu. Obowiązki RPO wynikają nie tylko z ustawodawstwa krajowego, ale 

również unijnego oraz konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną. Trzeba 

podkreślić, że Rzecznik Praw Osób Uzależnionych jest podmiotem wzorowanym na 

podobieństwo RPO i zawęża swoją działalność do konkretnej grupy podmiotów prawa, 

natomiast RPO realizuje swoje zadania w dużo większym zakresie. Może to być powodem 

utrudnionego dostępu do jego pomocy, z powodu znacznie liczniej zgłaszanych próśb o pomoc.  

 Co najważniejsze, RPO ma możliwość zabierania głosu w formie wystąpień 

generalnych, czyli zgłaszania pomysłów zmian prawa, wracania uwagi na popełnione błędy 

ustawodawcy, które oddziałują na duże grupy ludzi i działanie państwa. Podkreśla się, że to 

 
291 Zgodnie z art. 52 u.p.n. 
292 B. Kurzępa [w:] A. Ważny (red.),  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. II,  

Warszawa 2019, art. 52. https://https-sip-lex-

pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/commentary/587624574/590621?tocHit=1&cm=URELATIONS (dostęp: 16.05.2021). 
293 Ibidem.  
294 Na podstawie Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r.  (Dz.U.2020.627 t.j.). 
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właśnie skargi obywateli pokazują rzeczywiste działanie państwa w praktyce295. Rzecznik nie 

zaniechał zgłaszania swoich uwag również w obrębie prawa narkotykowego. Do 

najważniejszych spośród nich należą296: 

• Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2017 r. (II.510.992.2017)297, w którym Rzecznik przedstawił 

Ministerstwu Zdrowia uwagi co do projektu zmian w u.p.n. w obrębie zasady nullum crimen 

sine lege certa. Rzecznik wskazał między innymi, że Minister Zdrowia wykonując 

delegację określoną w projektowanym art. 44f pkt 3 ustawy, winien zwrócić uwagę na 

wymogi ogólne wynikające z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, a w szczególności, aby 

substancje zakwalifikowane do jednej z ww. kategorii były precyzyjnie określone, oraz aby 

ewentualne przyszłe zmiany rozporządzenia przewidywały odpowiednio długie vacatio 

legis pozwalające obywatelom na zapoznanie się ze zmianami w zakresie penalizacji i 

dostosowaniu się do nich. Ponadto uznano za zasadne rozważenie umieszczenia 

aktualizowanej listy środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych w widocznym miejscu na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia. Co do bardziej szczegółowych zmian, Rzecznik wskazał, że przewidywane 

zaostrzenie kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 53 ust. 1 ustawy (z 3 do 5 lat), 

nie ma podstaw w uzasadnieniu projektu, co skłania do wyrażenia poglądu o konieczności 

przedstawienia przesłanek przemawiających za takim rozwiązaniem.  Względem 

proponowanego brzmienia art. 61 ustawy, który zrównuje status nowych substancji 

psychoaktywnych z prekursorami, Rzecznik zwrócił uwagę, że część penalizowanych 

zachowań związanych z NSP podlegać ma penalizacji także na podstawie innych przepisów 

ustawy (art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 62b ust. 1). Ponadto zaznaczył, że Projektodawca 

nie proponuje przy tym żadnych zmian w wykroczeniach określonych w art. 65 – 67 ustawy, 

które także penalizują czyny związane z prekursorami. Uznał zatem za zasadne rozważenie 

rezygnacji z rozszerzania zakresu art. 61 ustawy o NSP.  

• W wystąpieniu z dnia 29 maja 2017 r. (III.502.11.2016)298 skierowanym do Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik zwrócił uwagę na brak uregulowań 

prawnych zabezpieczających dobro jeszcze nienarodzonego dziecka, w sytuacji, gdy 

kobieta ciężarna jest osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych i pomimo ciąży 

 
295 https://www.rpo.gov.pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich (dostęp: 10.04.2021). 
296 Na podstawie prywatnej korespondencji z Piotrem Mierzejewskim, Dyrektorem Zespołu Prawa 

Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 
297https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Uwagi%20RPO%20do%20nowelizacji%20ustawy%20narkomanii%

2C%2021.12.2017.pdf (dostęp: 09.04.2021). 
298 https://www.rpo.gov.pl/sprawy-generalne/pdf//2017/5/III.502.11.2016/1059118.pdf (dostęp: 09.04.2021). 

https://www.rpo.gov.pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Uwagi%20RPO%20do%20nowelizacji%20ustawy%20narkomanii%2C%2021.12.2017.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Uwagi%20RPO%20do%20nowelizacji%20ustawy%20narkomanii%2C%2021.12.2017.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sprawy-generalne/pdf/2017/5/III.502.11.2016/1059118.pdf
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tych substancji nadużywa. Zdaniem Rzecznika rozproszone działania interwencyjne, 

profilaktyczne i edukacyjne w obszarze ochrony zdrowia nie przynosiły oczekiwanego 

rezultatu w postaci zachowania pełnej abstynencji przez ciężarne. Określono to jako 

jaskrawy przykład na obniżenie standardu ochrony gwarantowanych konstytucyjnie praw 

podstawowych dziecka. W ocenie Rzecznika konieczne było podjęcie szerszej 

międzyresortowej debaty celem wypracowania kompleksowych rozwiązań w tej kwestii i 

jak najszybszego ukształtowania pozapenalnych unormowań ograniczających zjawiska 

uzależnienia wśród kobiet w ciąży.  

• W wystąpieniu z dnia 19 listopada 2018 r. (IX.517.61.2016)299 Rzecznik podkreślił, że 

sposób przeprowadzania badań na obecność środków odurzających lub substancji 

psychotropowych w organizmie nie jest dostosowany do współczesnych realiów. Przepisy 

nie uwzględniają bowiem problemu dopalaczy i nie odpowiadają aktualnym standardom 

wiedzy z zakresu toksykologii. Rzecznik wskazał na kwestię materiału badawczego 

(zdaniem ekspertów optymalnym materiałem byłaby próbka moczu, a nie krew, jak przyjęto 

w rozporządzeniu), dopalaczy „niewykrywalnych” oraz konieczność odpowiedniej 

interpretacji wyników.  

 Kolejno pod koniec 2020 r. Rzecznik zabrał głos w sprawie, kwestionując niejasne 

przepisy, tym razem odnoszące się do niesprecyzowanych pojęć „konsumpcji środków 

odurzających” oraz „naczynie” i „przyrządy” służące do produkcji narkotyków300. Według 

Rzecznika brak definicji legalnych tych pojęć w ustawie doprowadza do różnej ich interpretacji 

przez sądy, tym samym do nierównego traktowania osób osądzanych. Ponadto zdaniem 

Rzecznika nie powinno dochodzić do zamiennego traktowania pojęć „używania” i 

„konsumpcji”, co ma miejsce na gruncie ustawy. Po raz kolejny argumentacja uwag odnosiła 

się do zasady nullum crimen sine lege certa, dla sytuacji w których osoba dokonająca 

konsumpcji nie jest posiadaczem, np. zostanie poczęstowana przez inną osobę, która nie 

wyzbyła się władztwa nad rzeczą. Stąd RPO stwierdził, że przepis odwołujący się do pojęcia 

„konsumpcji” jest normą pustą301. Odnośnie do pojęć „przyrządu” i „naczyń”, Rzecznik 

zauważył, że z brzmienia art. 54 ust. 1 u.p.n. karalne jest używanie jako przyrządów do 

wytwarzania, przetwarzania lub przerobu narkotyków naczyń codziennego użytku, natomiast 

 
299 https://www.rpo.gov.pl/sprawy-generalne/pdf//2019/3/IX.517.61.2016/1611238.pdf (dostęp: 09.04.2021). 
300 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-kwestionuje-niejasne-zapisy-ustawy-narkotykowej (dostęp: 

10.04.2021). 
301 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Stanowisko%20MS%20dla%20MZ%2C%2022.04.2020.pdf 

(dostęp: 10.04.2021). 

https://www.rpo.gov.pl/sprawy-generalne/pdf/2019/3/IX.517.61.2016/1611238.pdf
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-kwestionuje-niejasne-zapisy-ustawy-narkotykowej
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Stanowisko%20MS%20dla%20MZ%2C%2022.04.2020.pdf
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wyrabianie naczyń ze specjalnym do tego przeznaczeniem już nie. Dlatego też wskazano jako 

słuszne i zgodne z zasadami logiki prawniczej usunięcie tego problemu interpretacyjnego 

poprzez usunięcie wadliwej redakcji przepisu302.  

 Mimo inicjatywy Rzecznika, zastrzeżenia co do powyższych kwestii są obecne w 

debacie publicznej do dnia dzisiejszego. Takie działania RPO są potrzebne i konieczne dla 

ochrony praw osób uzależnionych i powiązanych z nielegalnymi substancjami, mimo że mogą 

zaistnieć tylko w obliczu skarg i są ograniczone do ich przedmiotu. 

3.2.2 Rzecznik Praw Osób Uzależnionych 

 W odpowiedzi na wielokrotnie już podkreślony problem dyskryminacji osób 

uzależnionych, w 2009 r. zostało powołane Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, które 

należy do NGO-sów. Jest to całkowicie odrębny i niezależny program zainicjowany przez 

stowarzyszenie JUMP’93 na prośbę pacjentów substytucyjnych. Do pełnionych przez ten 

podmiot funkcji zalicza się monitorowanie i nagłaśnianie takich naruszeń w zakresie 

uzależnienia, posiadania i używania nielegalnych substancji, takich jak zbyt represyjne 

działania organów, czy zastosowanie nieadekwatnego modelu pomocy oraz, co najważniejsze, 

oferowanie bezpłatnych porad prawnych, a nawet prowadzenie spraw poprzez sporządzanie 

pism procesowych303.  

 Działania podejmowane przez stowarzyszenie są finansowane z wielu różnych źródeł 

w zależności od realizowanych projektów. Najważniejsze przedsięwzięcia są opłacane ze 

środków publicznych, a należy do nich Hostel interwencyjny Stowarzyszenia Jump 93 - 

program opieki noclegowej finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Centrum Interwencji Kryzysowej JUMP dla osób wykluczonych z powodu 

uzależnienia - projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego z Funduszy EOG, Warszawski standard pomocy: Pomoc osobom bezdomnym 

i uzależnionym od narkotyków przebywającym w Warszawie - projekt współfinansowany ze 

środków Wojewody Mazowieckiego oraz Warszawski Standard Pomocy - Zintegrowane 

działania redukcji szkód - projekt finansowany ze środków Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwa Zdrowia304. 

 
302https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RPO%20do%20MZ%20narz%C4%99dzia%20i%20naczynia%20na

rkotyki%2031.12.2019.pdf (dostęp: 10.04.2021). 
303 http://jump93.pl/strona-3-rzecznik.html (dostęp: 09.04.2021 r.). 
304 http://jump93.pl/strona-1-o_nas.html (dostęp: 16.05.2021). 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RPO%20do%20MZ%20narz%C4%99dzia%20i%20naczynia%20narkotyki%2031.12.2019.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RPO%20do%20MZ%20narz%C4%99dzia%20i%20naczynia%20narkotyki%2031.12.2019.pdf
http://jump93.pl/strona-3-rzecznik.html
http://jump93.pl/strona-1-o_nas.html
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 Głównym celem stowarzyszenia jest przeciwstawianie się bezprawnemu poniżaniu i 

przejawom brutalności wobec pokrzywdzonych ze strony organów ścigania i pracowników 

służby zdrowia oraz placówek terapeutycznych, a także reagowanie na przypadki naruszenia 

praw przez wymiar sprawiedliwości. Tego typu sprawy osoby zainteresowane mogą zgłaszać 

w formie skargi. Ponadto stowarzyszenie publikuje od  2010 r. własne raporty na temat sytuacji 

narkotykowej w Polsce, zabiera głos w debacie publicznej oraz konstruuje rekomendacje dla 

innych instytucji przeciwdziałania narkomanii305. Dzięki temu pomaga kształtować 

obiektywny obraz prawa i praktyki oraz przyczynia się do potencjalnej zmiany prawa, gdyż ze 

wskazanych raportów jednoznacznie wynika, że zaostrzenie przepisów wcale nie zahamowało 

zjawiska uzależnienia i przestępczości narkotykowej306.  Powstanie takiej instytucji świadczy 

na niekorzyść ustawodawcy w sferze ochrony praw osób uzależnionych i używających 

narkotyków. Jest dowodem na to, że państwo nie zapewnia docelowej grupie obywateli takiego 

wsparcia i pomocy, by realizować w pełni wartość bezpieczeństwa społecznego. Dopóki będą 

miały miejsce niewłaściwe praktyki na gruncie aktualnego prawa, Rzecznik Praw Osób 

Uzależnionych będzie potrzebny. 

4. Prawne formy przeciwdziałania narkomanii 

 Na wstępie trzeba zaznaczyć, że poprzez prawne formy działania administracji 

„powinno się dostrzegać […] zewnętrzne przejawy zachowań administracji publicznej”307, 

czyli działania faktyczne. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji 

publicznej pozostają w związku z zadaniami administracji, pełniąc wobec nich rolę służebną308. 

„Ostatecznie duża część zadań podmiotów publicznej administracji państwowej, administracji 

rządowej i administracji samorządu terytorialnego zajmowana jest przez działania polegające 

na stanowieniu prawa. Oznacza to, że na rozległych polach administracja ta sama prawo tworzy 

i sama je wykonuje.”309, a zatem administracja, może ingerować w prawa i obowiązki obywateli 

 
305 http://jump93.pl/strona-27-raporty_i_publikacje%5B_3%5D.html (dostęp: 09.04.2021). 
306 https://www.narkomania.org.pl/czytelnia/raport-rzecznika-praw-osob-uzaleznionych/ (dostęp: 09.04.2021). 
307 D. R. Kijowski, Pojęcie prawnych form działania administracji, [w:] J. Korczak (red.), Administracja publiczna 

pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wrocław 

2016, s. 221. 
308 I. Lipowicz, Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, 

https://core.ac.uk/download/pdf/143490714.pdf (dostęp: 12.04.2021), s. 41.  
309 J. Boć, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej § 6 pkt I, [w:] R. 

Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego t. 5, Warszawa 2013, s. 104, 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-

full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy (17.05.2021). 

http://jump93.pl/strona-27-raporty_i_publikacje%5B_3%5D.html
https://www.narkomania.org.pl/czytelnia/raport-rzecznika-praw-osob-uzaleznionych/
https://core.ac.uk/download/pdf/143490714.pdf
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
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w takich formach, jakie zostały dla danego celu przypisane, działając na podstawie i w 

granicach prawa.  

 Podstawową formą działania administracji jest wydawanie aktów administracyjnych. 

Zgodnie ze stanowiskiem M. Zimmermanna należy uznać, że sensu largo będą to wszelkie 

działania władcze administracji publicznej, natomiast sensu stricto akt administracyjny można 

zdefiniować jako „czynność prawną administracji państwowej skierowaną na wywołanie […] 

indywidualnie oznaczonych skutków w sferze prawa administracyjnego”310. „Przez 

indywidualność rozumie się indywidualne wskazanie (określenie) adresata aktu. Adresat albo 

adresaci wskazani są w akcie poprzez odwołanie się do ich indywidualnych, pozwalających na 

ich zidentyfikowanie cech jako tych podmiotów, których dotyczyć mają konsekwencje prawne 

wywołane aktem.”311. Za przykład aktów indywidualnych na gruncie u.p.n. mogą posłużyć 

zezwolenia na uprawy konopi.  

 Regionalne programy i strategie przeciwdziałania uzależnieniom to wewnętrzne formy 

działania skierowane do podmiotów organizacyjnie podporządkowanych lokalnym władzom 

publicznym, które je wydają. Są one traktowane jako prawna forma działania administracji 

publicznej i podlegają innym niż ogólne reguły konstytucyjne, odrębnie ustalonym regułom, 

które dopuszczają wobec organów samorządu terytorialnego pewien zakres swobody w 

wykonywaniu postanowień ustawy, odzwierciedlone w zadaniach gminy312. Tego typu akty 

prawa miejscowego „to zawsze władztwo delegowane, będące rezultatem decentralizacji zadań 

państwa. Samorząd terytorialny, realizując takie zadania, może się w tym celu posługiwać 

instrumentami właściwymi władzy wykonawczej, w tym stanowić prawo, tyle że w oparciu o 

podstawę ustawową. W konsekwencji także prawo stanowione przez organy samorządu ma 

wykonawczy charakter.”313. Pośrednio oddziałują one również na podmioty zewnętrzne, które 

przyjmują rolę współrealizatorów wymienionych planów i strategii. 

 
310 K. M. Ziemski, § 7, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej § 6 pkt 

I, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013  s. 

155 https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-

full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy (17.05.2021). 
311 Ibidem, s. 176. 
312 M. Stahl, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej § 6, [w:] R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013, s. 150, 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-

full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy (17.05.2021) 
313M. Stahl, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej § 6, [w:] R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013, s. 130 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-

full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy (17.05.2021). 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
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  W stosunku do regulacji przeciwdziałania uzależnieniom, można podzielić napotykany 

w literaturze przedmiotu pogląd, że niedoceniane jest używanie formy umowy i ugody 

administracyjnej, tu mając na uwadze działania administracji świadczącej oraz kwestię 

bezdomności (niewielka popularność umów aktywizacyjnych)314. Zwiększona liczba umów 

zawieranych ze współpracującymi podmiotami zewnętrznymi mogłaby wpłynąć na 

przynajmniej częściowe odciążenie administracji z nadmiernych obowiązków.  

 Do prawnych form działania administracji w kwestii przeciwdziałania uzależnieniom, 

zalicza się również działalność społeczno-organizatorską o niewładczym charakterze315. Brak 

cechy władczości w odniesieniu do tego typu działalności administracji, sprowadza się do braku 

możliwości po stronie organu do zastosowania przymusu prawnego celem wywarcia nacisku 

na podmiocie prawa (w tym zastosowania egzekucji administracyjnej), niemniej jednak 

odbywa się ona w granicach prawa, na podstawie co najmniej norm kompetencyjnych, w formie 

dopełniającej inne formy działania i podlega kontroli zgodności z obowiązującym prawem316. 

Tego typu działalność prowadzi np. Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w formie kampanii 

informacyjnych. 

4.1 Akty planowania na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i gminnym 

 Planowanie jest jednym z elementów regulacji administracyjnoprawnej. Skupia się ono 

w takich aktach jak programy strategie i plany obowiązujące na proporcjonalnym do założeń 

obszarze. Najogólniejszym z nich jest Narodowy Program Zdrowia317. Wśród 

pierwszoplanowych zadań na rzecz przeciwdziałania narkomanii wymienia działania 

informacyjne i edukacyjne, konieczność ograniczenia popytu i podaży na środki odurzające, 

substancje psychotropowe, NSP i środki zastępcze, obliguje do ewaluacji zadań i tworzenia 

standardów, zwraca uwagę na redukcję szkód, rehabilitację i reintegrację społeczną oraz 

zwiększanie dostępności do usług zdrowotnych i programów wpływających na jakość życia 

osób używających nielegalnych substancji i dotkniętych uzależnieniem, a ponadto zobowiązuje 

do rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii na arenie 

Unii Europejskiej i poza nią318. Narodowy Program Zdrowia wymienia kilka typów profilaktyki 

 
314 I. Lipowicz, Prawne…, op. cit., s. 44. 
315 Ibidem, s. 48. 
316 A. Błaś, Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej, [w:] R. Hauser, Z. 

Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013, s. 223-224 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-

full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy (17.05.2021). 
317 Na podstawie Ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2021.0.183 t.j.). 
318 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 322. 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge3dambvgmytkmzogexdclrv#id=mjxw62zoge3dambvgmytkmy
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– uniwersalną, selektywną i wskazującą. Jest to dokument strategiczny przewidziany dla 

zdrowia publicznego, jest więc podstawą działań dającą wyraz celom przewidzianym do 

realizacji na szczeblach niższych. 

 Na szczeblu wojewódzkim takimi aktami planowania są wojewódzkie programy 

przeciwdziałania narkomanii przewidziane w art. 9 u.p.n. Są one realizowane jako część 

wojewódzkiej strategii polityki społecznej. Plany uchwalają sejmiki województwa. Na 

przykładzie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2020-2024, można wymienić takie elementy typowe dla tego aktu, jak 

charakterystyka zjawiska na terenie danego województwa, założenia merytoryczne, czyli cele 

strategiczne (operacyjne), wymienienie partnerów samorządu województwa w realizacji tego 

programu, zasady finansowania oraz sposób realizacji zadań oraz harmonogram i 

monitorowanie dokonań319.  

 Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z zadań własnych gminy, w zakresie:  

1) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem; 2) udzielania rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 3) prowadzenia profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) 

wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 5) pomocy społecznej osobom uzależnionym i 

rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 

integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i 

kontraktu socjalnego320. W takim programie w sposób szczegółowy uwzględnia się działalność 

wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i 

placówkach oświatowych oraz diagnozę występujących w nich czynników ryzyka i czynników 

chroniących321, bowiem szkoła pełni kluczową rolę we wpajaniu wiedzy na temat narkotyków 

i w kształtowaniu odpowiednich zachowań wobec nich. Gminny program przeciwdziałania 

 
319https://www.umww.pl/artykuly/60113/pliki/wojewodzkiprogramprzeciwdzialanianarkomaniidlawojewodztwa

wielkopolskiegonalata20202024.pdf (dostęp: 10.04.2021). 
320 Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.n. 
321 Zgodnie z art. 10 ust. 2a u.p.n. 

https://www.umww.pl/artykuly/60113/pliki/wojewodzkiprogramprzeciwdzialanianarkomaniidlawojewodztwawielkopolskiegonalata20202024.pdf
https://www.umww.pl/artykuly/60113/pliki/wojewodzkiprogramprzeciwdzialanianarkomaniidlawojewodztwawielkopolskiegonalata20202024.pdf
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narkomanii jest więc najbardziej szczegółowym zbiorem zadań z zakresu profilaktyki, 

lecznictwa i przeciwdziałania, bowiem odpowiada specyfice obszaru danej gminy i lokalnej 

społeczności, do której dopierane są najwłaściwsze środki i nakłady finansowe.  

4.2 Reglamentacja substancji psychoaktywnych 

 Prohibicyjny model polityki narkotykowej przewiduje tylko jeden wyjątek w 

odniesieniu do nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz upraw maku i konopi – ich 

użytek na cele medyczne. Rozróżnienie tych substancji w czterech grupach z art. 31 u.p.n. 

przekłada się zróżnicowanie nadzoru nad nimi, a wynika to z natężenia ryzyka powstania 

uzależnienia od nich. Zgodnie z ustawą pewne substancje oraz ich preparaty i prekursory mogą 

posiadać wyłącznie przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne uprawnione do 

tego na podstawie ustawy, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

273/2004322 lub rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005323. Wytwarzanie, przetwarzanie i 

przerabianie może odbywać się wyłącznie na podstawie zezwolenia udzielonego 

przedsiębiorcy przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który określił środki, 

prekursory lub substancje, będące przedmiotem zezwolenia324. Podobnie wymaga zezwolenia 

hurtowy obrót takimi środkami przez przedsiębiorcę325. Inaczej rzecz ma się w odniesieniu do 

aptek, gdzie zezwolenia takiego nie wymagają podobne czynności wykonywane w aptece i 

obrót detaliczny na zasadach Prawa farmaceutycznego326. 

 Wobec roślin, których produkty mogą stać się narkotykami, tj. maku i konopi innych 

niż włókniste, dopuszczone jest użycie tylko i wyłącznie celem prowadzenia badań naukowych, 

o ile zezwoli na to Główny Inspektor Farmaceutyczny327. Reglamentacja upraw maku i konopi 

ma swoje źródło w specyfice polskiego czarnego rynku oraz w nieznanym szerzej polskim 

wynalazku jakim jest „kompot”, spopularyzowany pod koniec XX w., czyli przeróbka słomy 

makowej podawana dożylnie, inaczej zwana „polską heroiną”328. Jest to wyraz elastycznego 

dopasowania ustawodawstwa do warunków krajowych. Oczywiście nie bez znaczenia są przy 

tym umowy międzynarodowe w przedmiocie Jednolitej Konwencji z 1961 r., która także 

 
322 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 

prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47). 
323 Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu 

prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22). 
324 Zgodnie z art. 35 u.p.n. 
325 Zgodnie z art. 40 u.p.n. 
326 Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.  (Dz.U.2020.944 t.j.). 
327 Zgodnie z art. 36 u.p.n. 
328 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 331. 
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zobowiązuje sygnatariuszy do zapobiegania nielegalnym uprawom. W ten sposób uprawy 

maku mogą mieć miejsce wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, nasiennictwa i 

spożywcze (mak niskomorfinowy), natomiast uprawy konopi włóknistych na cele przemysłowe 

wymienione w art. 45 ust. 3 u.p.n.  

 Uprawy dopuszcza się na danym obszarze uchwałą sejmiku województwa, która 

uwzględnia takie kryteria jak zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce oraz 

regionalne tradycje upraw329. Uchwała jest obligatoryjnie konsultowana z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw rolnictwa, co daje element 

ujednolicenia i dodatkowej kontroli. Następnie uprawa wymaga zezwolenia organu 

wykonawczego gminy, na terenie której ma być prowadzona330, a skup materiału pochodzącego 

z upraw wymaga zezwolenia marszałka województwa331. Te zezwolenia można nazwać 

wrażliwymi, przez wzgląd na wymóg rękojmi należytego zabezpieczenia zbiorów oraz ścisłe 

warunki prowadzenia działalności, których naruszenie powoduje ich bezwzględne cofanie. 

Organ wykonawczy gminy w osobie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jest 

odpowiedzialny za nadzór upraw na mocy art. 50 ust. 1 u.p.n. W razie zaistnienia naruszeń ze 

strony prowadzącego uprawę, organ wykonawczy może wydać nakaz wyniszczenia uprawy na 

koszt tego, kto ją prowadzi, opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności332. 

 Nadzór nad wszelkimi dopuszczalnymi czynnościami związanymi ze środkami 

psychotropowymi, substancjami psychoaktywnymi oraz ich prekursorami, sprawuje co do 

zasady wojewódzki inspektor farmaceutyczny, właściwy ze względu na miejsce siedziby 

przedsiębiorcy333, natomiast wobec podmiotów, których dotyczy art. 35 ust. 1 u.p.n., jest to 

Główny Inspektor Farmaceutyczny, poprzez inspektorów do spraw wytwarzania. 

 Warto wspomnieć, że aktualnie trwa polityczna debata, w której podnosi się 

konieczność uproszczenia procedury uprawy konopi włóknistych. Postulowane zmiany 

dotyczą między innymi zwiększenia dopuszczalnej ilości THC w konopiach oraz umożliwienia 

uprawy konopi medycznej w ośrodkach badawczych kontrolowanych przez Ministerstwo 

Rolnictwa, a także pominięcie samorządu w procedurze wydawania zgody na uprawę334. 

 
329 Ibidem, s. 333. 
330 Zgodnie z art. 47 ust. 1 u.p.n. 
331 Zgodnie z art. 46 ust. 1 u.p.n. 
332 Zgodnie z art. 51 u.p.n. 
333 Zgodnie z art. 44 u.p.n. 
334 https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-do-poprawki-

chodzi-o-konopie,281660.html (dostęp: 19.05.2021). 

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-do-poprawki-chodzi-o-konopie,281660.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-do-poprawki-chodzi-o-konopie,281660.html
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4.3 Działalność edukacyjna, wychowawcza i informacyjna 

 Działania z zakresu edukacji, wychowania oraz informacji i profilaktyki przewidziano 

w art. 19 u.p.n., zgodnie z którym obejmuje ona 1) promocję zdrowia psychicznego; 2) 

promocję zdrowego stylu życia; 3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których 

używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach; 4) edukację 

psychologiczną i społeczną; 5) edukację prawną; 6) działania interwencyjne. Skonkretyzowano 

je w Narodowym Programie Zdrowia. Do najważniejszych aktów wykonawczych w tym 

zakresie, zalicza się rozporządzenie ministra do spraw oświaty i wychowania, nakładającego 

na szkoły i inne placówki systemu oświaty obowiązek systematycznego podejmowania działań 

w zakresie wychowania, edukacji, informacji i profilaktyki podopiecznych tych instytucji, a 

także ich rodziców i opiekunów, nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników335. 

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że ta forma prewencji ma ogromne znaczenie w 

kształtowaniu postaw wobec narkotyków, wśród wszystkich wymienionych grup336. Warto 

zauważyć, że w czasie poprzedzającym wejście w życie tego rozporządzenia, brak obowiązku 

prowadził do zaniedbań. Świadczą za tym również wyniki badań przeprowadzonych w latach 

2012-2017 na grupie uczniów szkół średnich i studentów, z których wynika, że w obu badanych 

grupach wiekowych intensywność używania dopalaczy jest taka sama, podobnie jak poziom 

wiedzy337. Okazuje się, że nie wzrasta on z wiekiem. 

 Szczególny charakter ma przy tym rola informacji, ponieważ jest to istotny instrument, 

pozwalający na realizację celów bez wykorzystywania środków o charakterze władczym, 

zamiast tego wykorzystując możliwość wpływania na sferę ludzkiej świadomości i kształtować 

postawy. Obowiązuje również administracyjnoprawny zakaz reklamy środków odurzających i 

substancji psychoaktywnych, poza jednym wyjątkiem, jakim jest ich obecność w składzie 

niektórych farmaceutyków, gdy adresatem reklamy jest wyłącznie podmiot profesjonalny. 

Zakaz obowiązuje także w reklamowaniu i promocji innych środków, np. produktów 

spożywczych, w sposób sugerujący, że posiadają one w składzie nielegalne substancje lub 

wywołują podobne im działanie.  

 
335 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dz.U.2015.1249). 
336 R. Mędrzycki, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 103. 
337 J. Zych, Dopalacze jako zagrożenie dla społeczności lokalnych. Wybrane aspekty raportu – ujęcie 

komparystyczne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. 18, z. 5, cz. 3 Bezpieczeństwo i zarządzanie 

kryzysowe: bezpieczeństwo społeczności lokalnych, s. 91-107. 
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 Adresatem tych działań jest przede wszystkim młodzież, podopieczni placówek 

edukacyjnych. Dotarcie do osób będących w okresie dojrzewania, buntu, usamodzielniania się 

i chęci eksperymentowania, jest wyjątkowym wyzwaniem. Aby mu sprostać można by 

organizować lokalne konkursy na atrakcyjne formy działania w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom. Jest szansa, że tego typu inicjatywy angażowałyby zarówno osoby dobrze 

zorientowane w problematyce danej społeczności jak i osoby młode, zdolne zaangażować 

swoich rówieśników i łamać w słusznym celu pewne społeczne tabu. 

4.4 Dostęp do medycznej marihuany w Polsce 

 W tym miejscu należy odnieść się do kwestii legalizacji tzw. medycznej marihuany, 

którą udostępniono w aptekach w ostatnim kwartale 2017 r.338. „Niniejsza regulacja miała 

zagwarantować lekarzowi możliwość legalnego i kontrolowanego zastosowania, w ramach 

praktyki zawodowej, niezarejestrowanych produktów z konopi u pacjentów, u których brak jest 

odpowiedzi na konwencjonalną farmakoterapię lub gdy jest ona zbyt obciążająca, o ile tylko 

wskazania wiedzy medycznej dają możliwość poprawy tym sposobem stanu zdrowia lub 

jakości życia pacjenta.”339. Surowiec jest dopuszczony do obrotu na podstawie pozwolenia 

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, a postępowanie z nim odbywa się na zasadach Dobrej Praktyki Wytwarzania 

produktów leczniczych340. Lek w tej formie jest wydawany na receptę, a więc dostęp do niego 

jest bardzo ograniczony. Stosuje się go w formie kropli, maści lub suszu (wziewnie). Medyczna 

marihuana pomaga niwelować ból przy ciężkich stanach chorobowych, a także łagodzić 

dolegliwości epilepsji, łuszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby wrzodowej, 

choroby Leśniowskiego-Crohna, a nawet jaskry341. Według Parlamentarnego Zespołu ds. 

Legalizacji Marihuany jest obarczona jest istotnymi wadami, które wymagają rychłego 

usunięcia. Należy do nich brak możliwości prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej upraw, 

z których można pozyskiwać medyczną marihuanę, brak dostępności w większej ilości 

punktów aptecznych i brak dostępności cenowej (koszt miesięcznej kuracji może wynosić 

 
338 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 7 lipca 2017 r. 

(Dz.U.2017.1458). 
339 Rzecznik Praw Obywatelskich w oficjalnym piśmie z dnia 6 września 2018 r.  

do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Zdrowia%20w%20spraw

ie%20leczniczej%20marihuany.pdf (dostęp: 10.04.2021). 
340 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 334. 
341 https://www.medme.pl/artykuly/medyczna-marihuana-w-polsce-od-kiedy-w-aptekach,69862.html (dostęp: 

10.04.2021). 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Zdrowia%20w%20sprawie%20leczniczej%20marihuany.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Zdrowia%20w%20sprawie%20leczniczej%20marihuany.pdf
https://www.medme.pl/artykuly/medyczna-marihuana-w-polsce-od-kiedy-w-aptekach,69862.html
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blisko 1000 złotych), brak refundacji nawet przy przewlekłych chorobach, brak odpowiedniego 

przygotowania lekarzy pod względem wiedzy o stosowaniu medycznej marihuany342. Taki stan 

sprawy potwierdza oficjalne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym 

stwierdzono wyraźnie, że dostęp do medycznej marihuany dla pacjentów nie ulega zasadniczej 

poprawie od czasu podjęcia uchwały o jej legalizacji343. Aktualnie na rynku zarejestrowane są 

tylko dwa gotowe leki: Sativex i Epidyolex344. Być może zwiększenie się dostępu do medycznej 

marihuany jest tylko kwestią czasu, ponieważ to wciąż nowa regulacja w Polsce. Jak dotąd pod 

względem powszechności stosowania medycznej marihuany pozostajemy daleko w tyle za 

takimi krajami jak Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Czechy czy Portugalia, a 

potrzebujących jest tu niemniej.  

 Nie ulega wątpliwości, że postępujące zmiany w tym przedmiocie, powinny dokonywać 

się z korzyścią dla potrzebujących. Powód tego jest prosty: „Jeśli bowiem są lub będą dowody 

naukowe, że marihuana zmniejsza ból, wymioty, poprawia samopoczucie spowodowane 

chemioterapią […] to dlaczego urzędowo mamy tego zabraniać”345 lub też ograniczać. 

4.5 Państwowa Inspekcja Sanitarna wobec nowych substancji psychoaktywnych 

 Jak opisano w poprzednim rozdziale, problem nowych substancji psychoaktywnych na 

polskim rynku narkotykowym, od momentu pojawienia się jest wyjątkowo uciążliwym 

zjawiskiem. Z tego względu organy administracji publicznej zmieniały na przestrzeni lat 

sposób walki z dopalaczami. Pierwsze próby likwidowania z obrotu tych szkodliwych 

substancji oraz oferujących je sklepów, zaczęły być podejmowane na masową skalę od 2009 r., 

kiedy to organy administracji skarbowej zaczęły korzystać ze swoich władczych uprawnień w 

ramach czynności nadzorczych i kontrolnych346. Organy administracji publicznej posiłkowały 

się nawet przepisami prawa budowlanego oraz regulacji dotyczących bezpieczeństwa 

żywności. Najbardziej efektywne było korzystanie z władztwa przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego, który razie wystąpienia naruszeń co do wymagań higienicznych i zdrowotnych, 

mógł unieruchomić zakład pracy lub jego część, a przy tym wycofać z obrotu środek lub wyrób 

 
342 Marihuana medyczna, założenia do zmian ustawowych przygotowane przez Parlamentarny Zespół ds. 

Legalizacji Marihuany http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1666_20210115/$file/1666_20210115.pdf 

(dostęp: 10.04.2021). 
343 Rzecznik Praw Obywatelskich w oficjalnym piśmie z dnia 6 września 2018 r. do Ministra Zdrowia prof. 

Łukasza Szumowskiego, op. cit. 
344 https://e-dtp.pl/medyczna-marihuana-aspekty-prawne-i-lecznicze/ (dostęp: 10.04.2021). 
345 Wypowiedź posła Czesława Hoc z dnia 12 lutego 2019 r. w europejskiej debacie na temat stosowania 

marihuany w celach medycznych https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2019-02-12-INT-2-

732-7500_PL.html (dostęp: 10.04.2021). 
346 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 344. 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1666_20210115/$file/1666_20210115.pdf
https://e-dtp.pl/medyczna-marihuana-aspekty-prawne-i-lecznicze/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2019-02-12-INT-2-732-7500_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2019-02-12-INT-2-732-7500_PL.html


 93 

sprowadzający niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, przy czym jego decyzje podlegały 

natychmiastowemu wykonaniu347.  

 Przełomowa okazała się decyzja administracyjna GIS z dnia 2 października 2010 r., na 

mocy której na terenie całego kraju został wycofany z obrotu środek o nazwie „Tajfun” oraz 

wszystkie podobne do niego wyroby. Od tego momentu nastąpiło natychmiastowe zaprzestanie 

działalności obiektów, w których produkowano lub sprzedawano hurtowo i detalicznie 

dopalacze. Pomimo pojawienia się licznych skarg na decyzje doręczone do zakładów w asyście 

Policji z powodu braku jednoznacznego oznaczenia stron, została ona zaakceptowana przez 

orzeczenia sądów administracyjnych, mimo że w wielu przypadkach ją uchylono, bowiem 

decyzja GIS nie posiadała dostatecznych cech generalnych aktów administracyjnych348. W 

ocenie sądów odformalizowanie w pewien sposób treści tej decyzji, było uzasadnione 

wyjątkowością sytuacji faktycznej, która towarzyszyła jej wydaniu. Warto przy tym 

wspomnieć, że już podczas posiedzenia sejmu w sprawie prac nad nowelizacją do u.p.n. oraz 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 2010 r., prezes Rady Ministrów jednoznacznie stwierdził, 

że nie uda się wyeliminować dostępu do dopalaczy bez natychmiastowych zmian w prawie349. 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w latach 2011-2013 ujawniły dynamikę rozwoju 

zjawiska, chociażby w liczbie zatruć środkami zastępczymi, których liczba 176 zwiększyła się 

w tym czasie do 721 w skali roku, czy liczba zabezpieczonych produktów, która w październiku  

2013 r. przekroczyła liczbę 20 tysięcy350. Oczywiście stosunkowo do tego wzrosła dwukrotnie 

również ilość kontroli. 

 
347 Ibidem, s. 345. 
348 „Charakter przedmiotowej decyzji zbliża ją bowiem w ocenie Sądu do kategorii aktów o charakterze 

generalnym. Zarówno w praktyce stosowania prawa, jak i doktrynie oraz orzecznictwie sądowoadministracyjnym 

występuje pojęcie generalnego aktu administracyjnego, który może posiadać cechy władcze i służyć realizacji 

celów organu administracji publicznej w granicach umocowania ustawowego.” oraz „W konsekwencji należy 

przyjąć, że decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) października 2010 r. nakazująca wycofanie z 

obrotu na terenie całego kraju wyrobu o nazwie "T." określonego jako przeznaczony do celów kolekcjonerskich 

oraz wszystkich podobnych wyrobów mogących mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 

oraz zaprzestanie działalności obiektów służących produkcji, obrotowi hurtowemu lub detalicznemu ww. 

wyrobami zawierała pewne cechy aktu o charakterze generalnym, gdyż odnosiła się do grupy produktów 

produkowanych i dystrybuowanych na terenie całego kraju. W tym zakresie zgodzić się należy z twierdzeniem 

Głównego Inspektora Sanitarnego, że tego rodzaju decyzje, choć skierowane są do indywidualnie określonych 

adresatów, mają jednak w znacznym stopniu charakter rzeczowy, w którym podstawowe znaczenie ma przedmiot 

rozstrzygnięcia, zaś indywidualizacja stron następuje dopiero po doręczeniu egzemplarza decyzji podmiotom 

zobowiązanym do jej wykonania.”, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

20.02.2012 r. VII SA/Wa 2391/11, LEX nr 1275797. 
349 A. Bukowski, Państwowa Inspekcja Sanitarna w walce z dopalaczami – niedozwolone wytwarzanie i obrót 

środkami zastępczymi, [w:] M. Repetowska-Nyc (red.), Kontrola Państwowa, 60/2015 nr 6 (365), Warszawa 2015, 

s. 136. 
350 Ibidem, s. 138. 
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 Co do zasady, GIS posługuje się niewładczymi społeczno-organizatorskimi prawnymi 

formami działania oraz prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną. Uprawnienia władcze 

powinny być przez niego stosowane w sposób uzupełniający. Administracyjne akty rzeczowe 

to wyjątkowo stosowany instrument regulujący tzw. administracyjnoprawne stosunki 

rzeczowe, w pewnym oderwaniu od ich osobowego aspektu351. W tym przypadku dopalacze 

miały być taką rzeczą o szczególnym statusie podyktowanych wiarygodnym zagrożeniem. 

Argumentem koronnym przemawiającym za omawianą decyzją, jest treść ustawowych 

obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do których należy przede wszystkich ochrona 

zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, 

żywienia i przedmiotów użytku w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 

wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób352. 

Realizując te zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna może podejmować działania o 

charakterze nadzwyczajnym, przyspieszonym, gdyż podejmowanie długotrwałych postępowań 

administracyjnych prowadziłoby do zwiększenia strat.  

 Wobec powyższego należy przyznać, że wykorzystanie kompetencji związanych z 

władztwem administracyjnym GIS było w pełni zasadne i sensowne, zarówno ze względu na 

ochronę zdrowia publicznego jak i szczególnie chronionej grupy - młodzieży. 

 Dostrzec należy mimo wszystko i ciemniejszą stronę decyzji GIS z 2010 r. Jako że była 

ona wyrazem polskiej prohibicji, odniosła również dalekosiężny skutek wyrażający bezsens 

tego systemu. W dużej części został osiągnięty cel szybkiego ograniczenia podaży na 

dopalacze, ale jednocześnie producenci i handlarze, zepchnięci do podziemia, równe szybko 

dostosowali się do nowej sytuacji, wykorzystując cały swój potencjał na wytworzenie i 

rozpowszechnienie nowych, dużo silniejszych środków, które pozwoliły im „podźwignąć się” 

z chwilowego kryzysu353. GIS sam przyznał po latach, że gwałtowna delegalizacja dopalaczy 

wpłynęła na wzrost zagrożenia powodowanego przez te środki354. 

5. Wnioski 

 Podsumowując rozważania niniejszego rozdziału należy rozpocząć od metody 

regulacji. Jej odpowiedni dobór do danej dziedziny życia społecznego pozwala urzeczywistniać 

ustawę wraz ze wszystkimi jej założeniami, celami, zadaniami itp. Trzeba w tym miejscu 

 
351 M. Koszowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 351. 
352 Art. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. 1985.12.49). 
353 https://mises.pl/wp-content/uploads/2015/07/Siero%c5%84_Ekonomia-dopalaczy.pdf (dostęp: 11.04.2021). 
354 Ibidem. 

https://mises.pl/wp-content/uploads/2015/07/Siero%c5%84_Ekonomia-dopalaczy.pdf
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zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję normatywną prawodawcy w regulacjach 

przeciwdziałania uzależnieniom. Chociaż administracyjnoprawna metoda regulacji ma 

zastosowanie do wszystkich trzech ustaw powstałych w celu przeciwdziałania uzależnieniom, 

to ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii istotnie wyróżnia się na tle pozostałych. Nie została 

ona opatrzona instrumentami normatywnymi związanymi z celami ustawodawcy, które 

mogłyby w sposób znamienny przyczynić się do realizowania idei porządku i właściwego 

sterowania życiem społecznym (preambuła). Brak doprecyzowania celu to odczuwalny brak w 

stosowaniu tej regulacji, mimo że zawarte w niej inne rodzaje norm pozwalają ją realizować. 

 Tendencje prohibicyjne są obecne w polskim ustawodawstwie, choć nie można mówić 

o typowym modelu prohibicyjnym. Ustawodawca odwołuje się do innych działań niż władcze, 

by przekonywać jednostki do niekorzystania z pewnego rodzaju szkodliwych wyrobów. Po raz 

wtóry dowodzi to wyjątkowości prawa antynarkotykowego, które jako jedyne w swojej 

dziedzinie posługuje się bezwzględnymi zakazami, czyli realizuje model prohibicyjny oparty 

na metodzie karnej. 

 Kluczową rolę odgrywają wartości chronione przez prawo administracyjne, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę zdrowia, mającą wymiar zarówno gospodarczy, jak 

i społeczny. Zdrowie i życie jednostki dotkniętej uzależnieniem czy też nie, jest najważniejszą 

wartością chronioną, dlatego trzeba patrzeć na nią z dwojakiej perspektywy: z jednej strony to 

perspektywa osoby uzależnionej, której autonomia może zostać ograniczona ze względu na stan 

zdrowia, z drugiej strony to perspektywa osób, które mogą być zagrożone potencjalnym 

uzależnieniem, bądź uzależnieniem innej osoby. Kolejną istotną kwestią jest nieustanne 

zapewnianie bezpieczeństwa tym osobom i przestrzeni publicznej. 

 Przechodząc do struktury podmiotów, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie 

narkomanii, mają one charakter multicentryczny. Ich liczba jest zdecydowanie za duża, a tak 

rozbudowana struktura nie przynosi wymiernych rezultatów, natomiast generuje koszty i inne 

zasoby, które można by wykorzystać w bardziej efektywny sposób. Podmioty współpracując 

ze sobą realizują zasadę pomocniczości. Najbardziej oczywisty i konieczny jest udział 

jednostek samorządu terytorialnego, znajdujących się najbliżej obywateli i ich potrzeb. 

Przekazanie licznych kompetencji szczególnie organom gminy, świadczy o nadawaniu 

wyższego priorytetu reagowaniu na potrzeby danego obszaru niż ujednolicaniu strategii 

przeciwdziałania w ogóle. 
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 Należy zwrócić uwagę na działalność Biura do spraw przeciwdziałania Narkomanii, 

która sprawdza się we współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom, ale za to przestała dostarczać aktualnej wiedzy obywatelom. 

 Do instytucji zajmujących się ochroną praw osób dotkniętych problemami na tle 

narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych jest z mocy ustawy Rzecznik Praw 

Obywatelskich oraz niezależny NGO - Rzecznik Praw Osób Uzależnionych. Oba te podmioty 

działają prężnie i starają się odpowiadać potrzebom zgłaszających się do nich osób, jednak 

faktyczne zmiany są niemożliwe, dopóki ustawodawca nie zareaguje na apele obu Rzeczników. 

Na niektóre z nich pozostaje głuchy. 

 Sposób ukształtowania reglamentacji świetnie ukazuje specyfikę regulacji 

uzależnieniom – nie tylko posługuje się ona systemem zakazów, ale posiada także cechę 

elastyczności, uwzględnia inne aspekty niż ekonomiczne, w tym aspekt pewnych tradycji 

danego obszaru. Dowodzi to także istoty współdziałania wielu organów administracyjnych, 

chociażby w kwestii samych upraw. W tym temacie dużo zastrzeżeń budzi brak możliwości 

prowadzenia upraw, z których można pozyskiwać medyczną marihuanę, której zastosowanie 

w celach leczniczych jest w pełni uzasadnione, a jest to istotny czynnik ograniczający dostęp 

do niej i jednocześnie powodujący utrzymującą się wysoką cenę tego towaru, ze względu na 

konieczność sprowadzania go zza granicy. 

 Na uznanie z wszech miar zasługują działania podejmowane na przestrzeni lat przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz pozostałe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Zaaprobować należy zarówno szybkość reakcji podejmowanych w celu ochrony zdrowia 

publicznego, jak i sposób korzystania z władczych form prawa administracyjnego. Jest to jedna 

z nielicznych zalet prohibicyjnego modelu prawa antynarkotykowego. 
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Podsumowanie 

 

 Przechodząc do konkluzji niniejszego opracowania, należy stwierdzić, że aktualnie 

obowiązująca regulacja prawna przeciwdziałania uzależnieniom daje podstawy do 

zidentyfikowania i opisania istotnych problemów prawno-społecznych, co potwierdza 

postawioną we wstępie pracy hipotezę. Treść poszczególnych rozdziałów pracy pozwoliła 

odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. 

 Podsumowując rozważania przeprowadzone w niniejszym opracowaniu należy mieć na 

względzie, że wszystkie badania przeprowadzono w konfrontacji z zagadnieniem uzależnienia, 

które to samo w sobie jest problemem z tzw. pogranicza prawa administracyjnego, stąd też 

przeprowadzona analiza wymagała podejścia interdyscyplinarnego, uwzględniającego dorobek 

nauk prawniczych medycznych i społecznych. W ocenie autorki ustawa o tzw. dopalaczach i 

jej dysfunkcje stanowią kwintesencję problemów związanych z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom.  W drodze przeprowadzonych badań ukazane zostały pewne elementy 

uniwersalne właściwe dla różnych uzależnień, nie tylko w kontekście wskazanej ustawy. 

Ponadto w nawiązaniu do tytułu pracy należy podkreślić, że uzależnienie określane jako 

narkomania nie jest uzależnieniem jednolitym, bowiem składa się na nie zarówno uzależnienie 

od tzw. klasycznych narkotyków, jak i uzależnienie od środków zastępczych, uzależnienie od 

nowych substancji psychoaktywnych, uzależnienie od leków i powiązane z nimi uzależnienia 

behawioralne. W tym sensie należy mówić o narkomanii jako o uzależnieniach, a nie 

pojedynczej jednostce chorobowej.  

 We wstępnym zarysie tematyki poddano pod rozwagę podstawy pojęciowe regulacji 

przeciwdziałania uzależnieniom, umożliwiające dalsze analizy systemu prawnego 

poświęconego walce z narkomanią. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. nie jest 

szczególnie długim aktem prawnym w stosunku do niezwykle złożonego przedmiotu swojej 

regulacji. Z racji faktu, że w polskim porządku prawnym niestety nie jest zwyczajem 

formułowanie przez prawodawcę preambuł aktów normatywnych, zatem nie nadaje się im 

wyraźnego określenia realizowanych za ich pomocą celów oraz nie wyjaśnia się uwarunkowań 

społeczno-politycznych w jakich mają obowiązywać, pozbawione są one istotnego źródła 

dyrektyw wykładni prawa, w sposób jasny nierozstrzygniętych. Kolejny ważny element 

ustawy, jakim jest zbiór definiowanych pojęć związanych z przedmiotem regulacji  nie 

wyczerpuje lege artis jej przedmiotu. Po pierwsze ze względu na pominięcie definicji 
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uzależnienia od substancji złożonych jakimi są leki. Nieuwzględnienie w materii ustawy tak 

powszechnego uzależnienia, jak uzależnianie od leków oraz jego elementów składowych 

sprawia, że nie można uznać regulacji za kompleksową i wystarczającą dla wszystkich 

przypadków, jakie są na jej gruncie rozpatrywane. Po drugie, użyta w ustawie definicja 

substancji psychoaktywnej obejmuje swoim zakresem substancje, które podlegają regulacji 

innych aktów prawnych (alkohol, tytoń), przy czym nie dokonano wprost żadnego ich 

wyłączenia. Stąd wynika, że ustawodawca niejednolicie traktuje surowce i produkty, które 

podlegają wspólnej definicji substancji psychoaktywnej. Te braki można uznać za problem 

nieostrości prawa, czego następstwem może być utrudniona interpretacja i stosowanie 

niektórych przepisów, szczególnie tych wchodzących w zakres regulacji prawnokarnej. 

 Kolejną część rozważań poświęcono analizie źródeł standardów prawa narkotykowego, 

czyli regulacji prawa międzynarodowego współkształtujących ustawodawstwo krajowe oraz 

prześledzeniu stopniowej ewolucji polskiego prawa  narkotykowego XX w. wraz z określeniem 

jego specyfiki. Największe znaczenie dla tej części pracy mają regulacje prawa 

międzynarodowego, które w zakresie ich implementacji do porządku krajowego stanowią 

źródło ogólnych zasad w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz podstawę do 

realizowania celów w wymiarze ponadnarodowym. Cele te sprowadzają się przede wszystkim 

do ograniczania przemytu narkotykowego i zwalczania przestępczości zorganizowanej 

związanej z czarnym rynkiem substancji psychoaktywnych. Co więcej, współpracujące na 

terytorium Unii Europejskiej państwa-strony poszczególnych porozumień uznano gwarantem 

bezpieczeństwa obywateli Wspólnoty. Zacieśnianie tej współpracy jest niezbędne do 

minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniem, jakim jest narkomania w dobie 

postępującej globalizacji. Celowym jest dążenie do modernizacji polskiego prawa 

narkotykowego z uwzględnieniem dorobku systemów przeciwdziałania uzależnieniom w 

poszczególnych państwach europejskich, gdyż  ich doświadczenia mogą znacząco przyczynić 

się do wzrostu efektywności działań krajowych, przy mniejszym nakładzie czasu i środków 

finansowych. Na szczególną uwagę zasłużyła stabilna i sprawdzona strategia Republiki 

Czeskiej, niestroniąca od innowacyjności. Następnie w obliczu  zarysowanych standardów, 

pogłębionej analizie poddano prawo administracyjne, jako tę gałąź prawa, która dysponuje 

środkami i doświadczeniem, dzięki którym można realizować je w zakresie całego obszaru 

przeciwdziałania narkomanii. 

 Na podstawie kolejnych badań omówiono współczesny krajowy model 

przeciwdziałania uzależnieniom. Szczególnym zainteresowaniem objęto wielokrotnie 
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nowelizowane przepisy ustawy, na gruncie których dostrzeżono zarówno istotne problemy, jak 

i cenne rozwiązania. Dostrzeżono znaczącą dysproporcję pomiędzy regulacją karnoprawną a 

administracyjnoprawną, na tle której daje się stwierdzić pewien „niedorozwój” prawa 

administracyjnego w stosunku do prawa karnego i de facto przerzucenie ciężaru zwalczania 

uzależnień z organów administracji państwowej na służby ścigania. Taki stan rzeczy jest 

archaiczny, nie sprzyja realizacji celów ustawy i urzeczywistnianiu idei administracji 

świadczącej. Przedmiotowo istotne z punktu przeprowadzanych badań okazały się w 

szczególności przepisy m.in. z zakresu lecznictwa (art. 72 i 73 u.p.n.) i przestępstw 

popełnianych na gruncie ustawy (art. 52a i 62 u.p.n.). Na tej podstawie uznano za 

niedostateczny jest poziom realizacji ustawowych zadań z zakresu redukcji szkód oraz 

przedstawiono wnioski de lege ferenda.  W ocenie autorki ustawodawca powinien podjąć 

działania zmierzające do ograniczenia ocennego charakteru znamion przestępstw 

narkotykowych, zrewidowania konstrukcji administracyjnej kary pieniężnej funkcjonującej na 

gruncie u.p.n. oraz wzmacniania aspektu racjonalności regulacji przeciwdziałania 

uzależnieniom w wymiarze administracyjnoprawnym. 

 Następnie kompleksowo zbadano administracyjnoprawny model przeciwdziałania 

narkomanii uwzględniając w dokonanej analizie zarówno jego podstawy teoretyczne i 

aksjologiczne, jak również  funkcjonowanie tego modelu w rzeczywistości. Na tej podstawie 

zidentyfikowano pewne problemy w realizacji porządku społecznego i sterowaniu życiem 

społecznym. Kluczową rolę w ich zwalczaniu przypisano realizacji wartości prawnie 

chronionych, takim jak ludzkie zdrowie i życie oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. 

Zwrócono uwagę na wady multicentrycznego charakteru tego modelu, który przejawia się w 

rozbudowanej strukturze podmiotów administracyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii i pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem, a 

następnie poddano w wątpliwość zasadność zastosowania takiego rozwiązania, za czym 

przemawia brak dostatecznej efektywności regulacji. Podkreślono znaczenie samorządu 

terytorialnego, którego jednostki jako najbliższe lokalnym społecznościom, są zdolne w 

największym stopniu odpowiadać ich potrzebom. Za niezwykle cenną uznano działalność 

Rzecznika Praw Obywatelskich i Głównego Inspektora Sanitarnego. Podejmowane w ciągu 

ostatnich lat przez te organy i urzędy kroki, słusznie wskazują kierunki zmian, jakim powinna 

zostać poddana w niedalekiej przyszłości ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 Hipoteza została poddana weryfikacji na podstawie założeń metodologicznych 

określonych we wstępie. Literatura przedmiotu obejmująca tematykę polskiego modelu 
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przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności narkomanii została poddana analizie za 

pomocą metody teoretycznoprawnej, natomiast model systemu prawnego przeciwdziałania 

narkomanii co do struktury i funkcjonowania został poddany fragmentaryzacji i opisany na 

podstawie metody analizy systemowej. Posłużenie się tymi dwoma metodami umożliwiło 

lepsze zrozumienie zjawiska społecznego, jakim jest narkomania i innych zjawisk mu 

towarzyszących w zmieniających się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci warunkach 

politycznych, gospodarczych i kulturowych w wymiarze prawnym. Metoda teoretycznoprawna 

posłużyła również scharakteryzowaniu poszczególnych instytucji prawnych. Wszelkie 

przytoczone akty prawne oraz konkretne zawarte w nich przepisy oraz odczytane z nich normy 

i kwestie ich interpretacji zostały poddane badaniom za pomocą metody dogmatycznoprawnej. 

Celem scharakteryzowania po krótce procesu ewolucyjnego polskiej regulacji przeciwdziałania 

uzależnieniom, posłużono się metodą historyczno-prawną, co pozwoliło uzasadnić w 

dostatecznym stopniu kształt aktualnej regulacji.  Analiza elementów strategii przeciwdziałania 

uzależnieniom realizowanej w Republice Czeskiej, została przeprowadzona za pomocą metody 

prawno-porównawczej, co pozwoliło wykazać, że zasadna jest implementacja pewnych 

osiągnięć czeskiej narkopolityki do ustawodawstwa krajowego, z uwagi na ich skuteczność w 

podobnych uwarunkowaniach. W pewnym zakresie posłużono się również metodą 

socjologiczną, na potrzeby wzbogacenia tradycyjnych metod badań prawoznawstwa o 

dodatkowe spojrzenie na wymiar praktyczny badanej regulacji prawnej, jako że Ius est ars boni 

et aequi i korzysta z dorobku innych nauk. 

 W toku przeprowadzanej analizy  zidentyfikowano i wstępnie scharakteryzowano takie 

problemy regulacji prawnej przeciwdziałania uzależnieniom, jak: spory interpretacyjne wokół 

pojęć nieostrych prowadzące do niejednolitego stosowania prawa; brak regulacji w zakresie 

uzależnienia od substancji złożonych, jakimi są leki; niedostateczna realizacja zadań 

związanych z redukcją szkód, spowodowana między innymi ocennym charakterem znamion 

przestępstw narkotykowych; stosowanie przez organy ścigania kar niewspółmiernych w swej 

dolegliwości do popełnionych na tle ustawy czynów przestępnych; stosowanie nieefektywnych 

rozwiązań o charakterze prohibicyjnym (postępujące „zaostrzanie” prawa narkotykowego 

pomimo istnienia dowodów na osiąganie przez to rezultatów odwrotnych do zamierzonych 

przez ustawodawcę); dysproporcja pomiędzy stosowaniem prawa karnego i administracyjnego 

na potrzeby realizacji celów ustawowych; nadto multicentryczny charakter struktury organów 

administracji publicznej podług pełnionych przez nie funkcji i realizowanych przez 

poszczególne podmioty odpowiedzialne zadań; powszechność naruszania praw osób 
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uzależnionych i im bliskich oraz niedostateczne środki przeciwdziałania temu zjawisku; 

skostniały model edukacji narkotykowej wśród dzieci i młodzieży, poparty utartymi 

schematami, a nie wiedzą naukową w zakresie nowych substancji psychoaktywnych; 

niewystarczalna w stosunku do potrzeb pacjentów dostępność do leczenia substytucyjnego i 

leczenia z zastosowaniem medycznej marihuany. Wobec powyższego cel opracowania należy 

uznać za osiągnięty. 

 W świetle przedstawionych wyników przeprowadzonych analiz wykazano liczne 

problemy regulacji wymagające głębszych badań administracyjnoprawnych oraz adekwatnej i 

racjonalnej reakcji ustawodawcy. W odpowiedzi na dostrzegalną ich skalę, nauka prawa 

powinna w znacznie większym niż dotychczas stopniu korzystać z dorobku innych nauk, by 

zwiększyć skuteczność i efektywność państwa w „walce” z narkotykami i uzależnieniem od 

nich. Należy kontynuować badania obszaru przedstawionej w ogólnym zarysie problematyki 

prawnej przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności narkomanii oraz poszukiwać 

nowych i efektywnych rozwiązań. Powinnością ustawodawcy jest podejmowanie dalszych 

kroków w kierunku obniżenia popytu i podaży na substancje psychoaktywne, które w Polsce 

cieszą się niestety wciąż dużą popularnością. We współczesnym społeczeństwie dotkniętym 

licznymi uzależnieniami należy obniżyć wskaźnik ilości osób uzależnionych od narkotyków, a 

także poprawić jakość życia i możliwości terapii osób dotkniętych tym uzależnieniem oraz osób 

im bliskich. Umożliwić ten postęp może przede wszystkim wzmożona aktywność organów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwój ich współpracy z NGO-sami na przystępnych 

zasadach dla obu współrealizatorów zadań. W ramach tego warto zwiększyć ilość kampanii 

społecznych oraz konkursów na atrakcyjne formy przeciwdziałania uzależnieniom, podnoszące 

poziom wiedzy i świadomości społecznej. Należy poddać pod rozwagę zmniejszenie ilości 

podmiotów realizujących tożsame bądź bardzo zbliżone zadania, na rzecz jednego podmiotu o 

profesjonalnie przygotowanej kadrze pracowniczej, celem minimalizacji nakładów 

finansowych na ich utrzymywanie i funkcjonowanie, na rzecz maksymalizacji efektywności i 

racjonalności podejmowanych przedsięwzięć. Trzeba także pochylić się z perspektywy 

administracyjnoprawnej nad kwestią skuteczności kryminalizacji czynów popełnionych na tle 

NSP w obowiązującym kształcie, która w literaturze przedmiotu wielokrotnie poddawana jest 

w wątpliwość, zarówno co do konstrukcji przepisów jak i ich stosowania. W tym zakresie 

należy się powtórnie odwołać do założeń o racjonalności ustawodawcy i kłaść nacisk na jedną 

z naczelnych zasad konstytucyjnych jaką jest zasada proporcjonalności.  
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