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OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury Gene-

ralnej
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, Seria A
Pal. – Palestra
PiP – Państwo i Prawo
PPiA – Problemy Prawa i Administracji
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
PS – Przegląd Sądowy
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy

Inne skróty

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
UE – Unia Europejska
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Wstęp

Narkomania jest zjawiskiem powszechnie znanym i niemal na trwałe wpisała się w kraj-
obraz życia ludzkiego. Podobno jest prawie tak stara jak człowiek, co oznacza, że istniała 
niemal od początków ludzkości. Dopiero jednak w XX w. problem ten rozwinął się tak 
dalece, że  zaczęto się go naprawdę obawiać. Według encyklopedii Gutenberga narko-
mania to: „używanie nielegalnie zdobytych narkotyków lub legalnie przepisanych leków 
w sposób odbiegający od dopuszczalnej praktyki medycznej w celu odurzenia się. Uza-
leżnienia tego cechami są: niepohamowana chęć lub przymus dalszego przyjmowania 
środka i zdobycia go za wszelką cenę; tendencja do zwiększania dawek; psychiczne i na 
ogół fi zyczne uzależnienie od jego działania; upośledzający wpływ na jednostkę i społe-
czeństwo. Z zaburzeń psychicznych występujących u osób narkotyzujących się wymienia 
się: degradację osobowości, stany depresyjne, próby samobójcze, zaburzenia seksualne, 
halucynozy”1. Trudno odmówić racji i precyzji zaprezentowanej defi nicji.

Nie może rodzić jakichkolwiek wątpliwości fakt, że  narkomania jest zagrożeniem nie 
tylko dla narkomanów, lecz także dla ich najbliższego, a nawet dalszego środowiska. Jed-
nym ze  sposobów przeciwdziałania narkomanii jest zakładanie ośrodków profi laktyki 
uzależnień. Osoby pracujące w  takich instytucjach powinny często odwiedzać szkoły, 
zaczynając od najmłodszych klas, i prowadzić zajęcia ukierunkowane na metody obro-
nienia się przed zgubnym nałogiem związanym z używaniem narkotyków. Osoby pro-
wadzące określone zajęcia muszą być profesjonalistami – nie ma tu wszakże miejsca na 
improwizację. W  toku zajęć powinno się mówić nie tylko o  zagrożeniach, jakie niosą 
ze  sobą narkotyki, lecz także –  a  może przede wszystkim –  należy wskazywać drogę 
właściwego rozwoju psychofi zycznego oraz korzyści z tym związane. Jakie są to korzyści? 
Takie, że umysł rozwija się prawidłowo, człowiek rozwija się intelektualnie, nie ma prob-
lemów z  nauką, osiąga sukcesy, a  wreszcie uszczęśliwia najbliższe osoby i  ma zdrowe 
potomstwo. Są to niewymierne korzyści rodzące się tylko w warunkach akceptacji zdro-
wego stylu życia. Dzięki nim pokonamy stres i rozwiniemy samokrytycyzm, który prowa-
dzi do wyboru drogi właściwej i jedynej, a więc bez środków odurzających.

 1 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, Kraków 1929–1938.
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Z narkomanią spotykamy się, niestety, wszędzie: w szkole, na ulicy, w domu. Niektórzy 
z nas boją się jej, dla innych stanowi ona nieodparty smak zakazanego owocu. W wielu 
domach – wiadomo z kontaktów międzyludzkich – narkomania jest stale tematem, któ-
rego nie należy poruszać z prostego powodu, aby nie rozbudzać w dziecku zaintereso-
wania, które będzie prowadziło do nadmiernej ciekawości skutkującej próbą zetknięcia 
się z narkotykiem. Nie zawsze jest to słuszna metoda działania rodziców. Chodzi o  to, 
że niewiedza ta służy najlepiej producentom i handlarzom narkotyków. Z łatwością udaje 
się im przekonać nieświadomego nastolatka do kupna środka odurzającego. Wystarczy 
roztoczyć przed nim wizję ogromnych korzyści, jaką jest m.in. poprawa samopoczucia 
występująca po zażyciu danej substancji oraz nabranie pewności siebie. Handlarze nie 
wspominają jednak o kosztach, nie mówią o uzależnieniu i o  złudzeniach, które tylko 
zabijają. Ich celem jest uzyskanie możliwie największych pieniędzy. Są przy tym wyzuci 
z  jakichkolwiek wyrzutów sumienia, a  więc nie dbają o  konsekwencje wynikające 
ze szkód, jakie wyrządzili.

Za słuszną należy uznać decyzję o  ustanowieniu 26  czerwca Międzynarodowym 
Dniem Zapobiegania Narkomanii. W tym dniu, w wielu miejscowościach, odbywają 
się koncerty i  happeningi, w  których młodzież chce zamanifestować swój sprzeciw 
wobec zagrożeń, jakie niosą narkotyki. Dla dzieci przygotowywane są gry, zabawy 
i konkursy: malarskie, sprawnościowe, wiedzy o życiu, poprawnej mowy itp., a także 
zgadywanki, piosenki solowe i grupowe, tańce, zabawa w pociąg. Dla dorosłych orga-
nizowane są konferencje, na które zaprasza się wielu ważnych i  znakomitych gości. 
Istotne jest wypowiadanie się m.in. na takie tematy jak: rodzina w profi laktyce uzależ-
nień, wpływ środowiska rodzinnego na orientację życiową dzieci i młodzieży, odbiór 
oddziaływań profi laktycznych przez młodzież (brzmi to pretensjonalnie, lecz ma 
sens), jak rozpoznać narkomanię we wczesnym stadium, a także do kogo zwrócić się 
z prośbą o pomoc.

Kolejnym sposobem przeciwdziałania jednemu z  największych problemów społecz-
nych jest wydawanie czasopism i książek poświęconych temu tematowi. Ma ono na celu 
pokazanie zagubionym opiekunom i  rodzicom, co  należy uczynić, to znaczy: jak  roz-
poznać, że  twoje dziecko używa narkotyków i  jaki jest to rodzaj środka odurzającego, 
w  jaki sposób pokierować leczeniem uzależnionego dziecka –  nawet wtedy, gdy ono 
samo nie chce współpracować i nie życzy sobie żadnych ingerencji w  jego „prywatne” 
sprawy, jak pomóc dziecku w trakcie terapii, a także później, kiedy już wraca do zdrowia, 
jak pomóc zrozpaczonym i  zagubionym rodzicom. Celem każdej takiej książki, czaso-
pisma czy broszury jest nie tylko podnoszenie na duchu strapionych rodziców i nauczy-
cieli, lecz przede wszystkim udostępnienie potrzebnej wiedzy, dzięki której będą mogli 
uwolnić się od poczucia winy i niekompetencji, pomóc dziecku, a czasem nawet – urato-
wać życie. Z reguły są w nich także zamieszczone aktualne adresy instytucji, do których 
w każdej chwili rodzice i nauczyciele mogą się zwrócić po poradę lub skierować dziecko 
po pomoc i na leczenie.
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Ostatnim sposobem jest detoksykacja. W stosunku do nieletnich obowiązuje przymu-
sowe leczenie. Powinno jednak ustawowo dotyczyć de lege ferenda również dorosłych. 
Nie chodzi przecież o  ograniczanie praw obywateli, ale uzdrowienie naszego społe-
czeństwa.

Prawo powinno traktować omawiane zagadnienie priorytetowo. W przeciwdziałanie zja-
wisku narkomanii trzeba zaangażować wszystkie możliwe siły: Policji, Straży Granicznej, 
Żandarmerii Wojskowej, a nawet straży gminnej (miejskiej).

Komentowana ustawa została uchwalona 29.07.2005 r. Była wielokrotnie zmieniana, by 
doczekać się tekstu jednolitego, opublikowanego 29.05.2018  r., którego ogłoszenie nie 
powoduje zmiany treści normatywnej ustawy. Jest oczywiste, że nowelizacje były podyk-
towane potrzebą znalezienia lekarstwa na powstrzymanie tego rozwijającego się do nie-
bezpiecznych rozmiarów zjawiska.

Ostatnia nowelizacja ustawy była niezbędna ze  względu na pilną potrzebę wdrożenia 
kolejnych działań ograniczających zjawisko wytwarzania i  wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, w tym wynikających z przy-
jęcia na poziomie Unii Europejskiej nowych rozwiązań prawnych umożliwiających obję-
cie nowych substancji psychoaktywnych procedurą oceny zagrożeń na poziomie Unii 
Europejskiej i  procedurą poddania danej substancji środkom kontroli i  sankcjom kar-
nym takim samym, jak przewidziane w prawie krajowym wobec substancji psychotropo-
wych (narkotyków). Zostało to również uwzględnione w odnośniku drugim do projektu 
ustawy2 oraz w zmianie art. 1 ustawy przez odesłanie do odpowiedniego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zmiany te zostały wprowadzone ogłoszonymi w dniu 21.11.2017 r. następującymi aktami:
 1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2101 z 15.11.2017 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, 
systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny zagrożeń w  odniesieniu do 
nowych substancji psychoaktywnych (Dz. Urz. UE L 305, s. 1);

 2) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z 15.11.2017 r. zmie-
niającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substan-
cji psychoaktywnych do defi nicji narkotyku i  uchylającą decyzję Rady 2005/387/
WSiSW (Dz. Urz. UE L 305, s. 12).

 2 Rządowy projekt ustawy o  zmianie ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o  Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, VIII kadencja, druk sejm. nr 2746.



Wstęp

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest tak skonstruowana, że jeżeli wszystkie pod-
mioty, które zostały w  niej wymienione jako zobowiązane do wykonania określonych 
czynności, wykonywałyby je sumiennie i z najwyższą starannością, to problem narkoma-
nii w naszym kraju przestałby być jakimkolwie k dylematem.

Mamy nadzieję, że  w  realizacji zamysłu skutecznego przeciwdziałania narkomanii 
pomoże ten komentarz.

Autorzy



USTAWA

z 29.07.2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1490, poz. 1669)
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa:
 1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
 2) zadania i  uprawnienia organów administracji rządowej i  jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz innych podmiotów w  zakresie przeciwdziałania 
naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, prze-
robu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narko-
manii;

 3) organy lub podmioty właściwe do wykonania:
a) rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 

11  lutego 2004  r. w  sprawie prekursorów narkotykowych (Dz.  Urz. WE 
L 047 z 18.02.2004), zwanego dalej „rozporządzeniem 273/2004”,

b) rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określa-
jącego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy 
Wspólnotą a  państwami trzecimi (Dz.  Urz. WE L  22 z  26.01.2005, str.  1; 
Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005 r., t. 48, str. 1), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 111/2005”,

c) rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i  Rady nr  1920/2006 
z  dnia 12  grudnia 2006  r. w  sprawie Europejskiego Centrum Monitoro-
wania Narkotyków i  Narkomanii (Dz.  Urz. UE L  376 z  27.12.2006, str.  1, 
z późn. zm.);

 4) kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i  rozporządzeń wymienionych 
w pkt 3.

 1. Rola, waga i  znaczenie komentowanej ustawy są niezaprzeczalne. Chodzi jednak o  to, 
że  żadne, nawet najbardziej precyzyjne regulacje prawne zawierające przepisy, które 
– z natury rzeczy – powinny stanowić skuteczną barierę odstraszającą i tym samym eli-
minującą rozwój narkomanii, w istocie nie są wystarczające.
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 2. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, przyjmując rozporządzenie wymienione 
w  pkt  3 lit.  a  art.  1  ustawy, uwzględniły Konwencję Narodów Zjednoczonych  o  zwal-
czaniu nielegalnego handlu środkami odurzającymi i  substancjami psychotropowymi, 
sporządzoną w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69), która 
została przyjęta przez Wspólnotę Europejską decyzją Rady 90/611/EWG z 22.10.1990 r. 
(Dz.Urz. WE L 326, s. 56). Wymogi art. 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych doty-
czące handlu prekursorami  (tj. substancjami czę sto używanymi do nielegalnego wytwa-
rzania środków odurzających i substancji psychotropowych) są spełniane w odniesieniu 
do wymiany handlowej między Wspólnotą a państwami trzecimi na skutek przyjęcia roz-
porządzenia Rady (EWG) nr 3677/90/EWG z 13.12.1990 r. ustanawiającego środki, które 
powinny być podjęte w celu uniemożliwiania wykorzystywania niektórych substancji do 
nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych (Dz.Urz. 
WE L  357, s.  1). Rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1232/2002 z 9.07.2002 r. (Dz.Urz. WE L 180, s. 5).

 3. Substancjami sklasyfi kowanymi są:

Kategoria 1

Substancja Na zewnictwo NS 
(jeśli odmienne)

Kod NS(1) Nr CAS(2)

1-fenylo-2-propanon Fen yloaceton 2914 31 00 103-79-7

Kwas N-acetyloantranil owy Kwas 2-acetamido-
benzoesowy

2924 23 00 89-52-1

Izosafrol (cis + trans) 2932 91 00 120-58-1

3,4 metyleno-metylenodioksy-
fenylopropan-2-on

1-(1, 3-benzodioksol-5-yl) 
propan-2-on

2932 92 00 4676-39-5

Piperonal 2932 93 00 120-57-0

Safrol 2932 94 00 94-59-7

Efedryna 2939 41 00 299-42-3

Pseudoefedryna 293 9 42 00 90-82-4

Norefedryna dawny 2939 44 00 14838-15-4

Ergometryna 2939 61 00 60-79-7

Ergotamina 2939 62 00 113-15-5

Kwas lizergowy 2939 63 00 82-58-6

(1R,2S)-(-)-chloroefedryna 2939 99 00 110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroefedryna 2939 99 00 1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudo-
efedryna

2939 99 00 73393-61-0
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Substancja Na zewnictwo NS 
(jeśli odmienne)

Kod NS(1) Nr CAS(2)

(1R,2R)-(-)-chloropseud o-
efedryna

2939 99 00 771434-80-1

Alfa-fenyloacetyloacetonitryl NS 2926 90 95 4468-48-8

Formy stereoizomeryczne substancji wymienionych w  tej kategorii, niebędące katyną(3) w  każdym 
przypadku, gdy występowanie takich form jest m ożliwe.

Sole substancji wymienionych w  tej ka tegorii, niebędące so lami katyny w każdym przypadku, gdy 
istnienie takich soli jest możliwe.

(1) Dz.Urz. WE L 290 z 2002 r., s. 1.
(2) Numer CAS oznacza numer ewide ncyjny nadany przez Chemical Abstract Service, będący unikalnym 
identyfi katorem cyfrowym, innym dla każdej substancji oraz jej struktury. Numer CAS jest odmienny 
dla każdego izomeru oraz każdej soli każdego izomeru. Należy rozumieć, że numery CAS dla soli sub-
stancji wymienionych powyżej będą się różniły od numerów tu podanych.
(3) Nazywaną również (+) – norpseudoefedryną, kod NS 2939 43 00, nr CAS 492-39-7.

Kategoria 2

Podkategoria 2A

Substancja Nazewnictwo NS 
(jeśli odmienne)

Kod NS(1) Nr CAS(2)

Bezwodnik octowy 2915 24 00 108-24-7

Sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy ich istnienie jest możliwe.

Podkategoria 2B

Substancja Nazewnictwo NS 
(jeśli odmienne)

Kod NS(1) Nr CAS(2)

Kwas fenylooctowy 2916 34 00 103-82-2

Kwas antranilowy 2922 43 00 118-92-3

Piperydyna 2933 32 00 110-89-4

Nadmanganian potasu 2841 61 00 7722-64-7

Sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy ich istnienie jest możliwe.
(1) Dz.Urz. WE L 290 z 2002 r., s. 1.
(2) Numer CAS oznacza numer ewidencyjny nadany przez Chemical Abstracts Service, będący niepo-
wtarzalnym identyfi katorem cyfrowym dla każdej substancji i jej struktury. Numer CAS jest odmienny 
dla każdego izomeru oraz dla każdej soli każdego izomeru. Należy rozumieć, że numery CAS dla soli 
substancji wymienionych powyżej będą się różniły od numerów tu podanych.



W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.:
– penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających 
i substancji psychoaktywnych,
–  postępowanie z osobami uzależnionymi,
–  zakres zadań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii,
–  prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej.

Nowe wydanie komentarza zawiera omówienie m.in. ostatniej ważnej zmiany do ustawy dotyczącej 
penalizacji czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją tzw. dopalaczy. Nowelizacja 
ta wprowadziła m.in.:
–  obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym 

lub nową substancją psychoaktywną,
–  kary za posiadanie znacznych ilości dopalaczy w wysokości do trzech lat więzienia oraz za handel 

nimi do lat dwunastu.

W książce znajduje się ponadto wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych.

Komentarz będzie pomocny w pracy prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych. 

Wojciech Kotowski – sekretarz redakcji miesięcznika „Prokuratura i Prawo”; redaktor naczelny cza-
sopism „Przedsiębiorstwo i Prawo” i „Paragraf na Drodze”; członek rady naukowej miesięcznika 
„Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”; autor ponad 100 publikacji książkowych, w tym komentarzy do: 
Prawa o ruchu drogowym (Warszawa 2011), Kodeksu wykroczeń (Warszawa 2009), ustawy o Policji 
(Warszawa 2012) oraz opracowania Problematyka wypadków drogowych (Warszawa 2016).  
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