Przeciwdziałanie uzależnieniom.
Aspekty prawne.
Wydział Prewencji.
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Przeciwdziałanie narkomanii.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485) z późn.
zm. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669)
Definicje.
Narkomania – 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;
nowa substancja psychoaktywna – każda substancja lub grupa substancji pochodzenia naturalnego
lub syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na ośrodkowy układ nerwowy,
inna niż substancja psychotropowa i środek odurzający, stwarzająca (…) zagrożenia dla zdrowia lub
zagrożenia społeczne porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez substancję psychotropową lub
środek odurzający, lub które naśladują działanie tych substancji, USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485) z późn. zm. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030,
1490, 1669)
środek zastępczy – produkt zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który
może być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa
substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na
podstawie przepisów odrębnych;

Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub
substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
1a. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia nowe substancje
psychoaktywne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
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.
Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności
wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub
przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji
psychoaktywnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
Art. 55. 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.

Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji
psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo
nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji
psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do użycia
takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka
odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo
nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat
10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji
psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go
do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od
lat 3.

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.
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.

„Dopalacze”
Art. 62b. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada nowe substancje psychoaktywne, podlega
grzywnie.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość nowych substancji
psychoaktywnych sprawca, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest nowa substancja psychoaktywna w ilości
nieznacznej, przeznaczonej 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.
Gdzie szukać pomocy?
Telefony Zaufania:

Narkomania 800 199 990 czynny codziennie w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17-22

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
art. 46. Pojęcie napoju alkoholowego, stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości:

1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia
zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 %
objętościowych alkoholu.
2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1)
stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg
do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 .
3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1)
stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25
mg alkoholu w 1 dm3 .

art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i sprzedawania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i
domów studenckich;
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4) w środkach i obiektach transportu publicznego, z wyjątkiem:
a) wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach komunikacji krajowej (…)
b) pociągów komunikacji międzynarodowej (…)
c) międzynarodowych portów lotniczych (…)
d) statków i portów morskich;
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc
przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje
alkoholowe uprawniony jest do zażądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. art. 16. 1.
Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i obiektów, w

których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe , a także obiektów lub miejsc objętych zakazem
wnoszenia napojów alkoholowych.
Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez
wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. (art.43.1.)

Przesłanki doprowadzenia do wytrzeźwienia art. 40 ust. 1
Osoby w stanie nietrzeźwości mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki,
podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. W razie braku izby wytrzeźwień lub
placówki - do jednostki Policji (art.40 ust. 2) jeżeli:
- swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy,
- znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu
innych osób.

Podstawą przyjęcia osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji jest
wynik badania na zawartość alkoholu w organizmie tej osoby wskazujący na stan nietrzeźwości.
Badanie przeprowadza się za zgodą osoby doprowadzonej do IW, placówki lub jednostki Policji. (art.
40¹ ust. 1 i 2). W przypadku braku zgody na przeprowadzenie badania osobę doprowadzoną
przejmuje się do IW lub placówki albo zatrzymuje w jednostce Policji wyłącznie w przypadku
występowania symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości, potwierdzonych pisemnie przez
lekarza lub felczera izby wytrzeźwień lub placówki, a w przypadku osób doprowadzonych do
jednostki Policji–przez upoważnionego funkcjonariusza Policji. (art. 40¹ ust. 3);
Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje tam aż do
wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny - art. 40 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…)
Za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji od osoby przyjętej pobierana jest opłata
(art.422 . 1) – maksymalna wysokość opłaty wynosi 300 zł.
Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jej uiszczenia.

Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych.
art. 40 ust.11. O przyjęciu do izby wytrzeźwień lub placówki albo o zatrzymaniu w jednostce Policji
zawiadamia się niezwłocznie:
1) w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy.
2) art. 40.4 . Osoba małoletnia doprowadzona do izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki
Policji może być zwolniona, niezwłocznie po udzieleniu jej niezbędnych świadczeń
zdrowotnych, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.
3) art. 42.1 ust.4. Osobę małoletnią po wytrzeźwieniu przekazuje się rodzicom lub opiekunom, a
w przypadku ich niezgłoszenia się – najbliższej placówce interwencyjnej.

