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Problem narkomanii 

– wybrane aspekty społeczne i prawne

Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest naświetlenie niektórych zagadnień związanych z narko-
manią jako problemem społecznym, powodującym dotkliwe konsekwencje, na których koszty 
składają się zarówno mniejsza społeczna aktywność jak i pogarszający się lub zły stan zdrowia 
osób zażywających substancje zabronione, a także konkretne koszty ich leczenia i rehabilitacji. 
Społeczną przydatność osób silnie uzależnionych można przywrócić dopiero po długotrwałym 
leczeniu. Ogromne znaczenie ma tu także postawa ustawodawcy, który tak jak to ma miejsce 
w Polsce, utrzymując zasadę nielegalności dostępu i posiadania narkotyków, poszukuje roz-
wiązań, umożliwiających odstąpienie od penalizacji posiadania narkotyków, w zamian za zgodę 
na uczestniczenie w leczeniu osoby, u której stwierdzono posiadanie narkotyku.

Narkomania jest zjawiskiem bardzo złożonym, wiążącym się ze znacznymi kosztami społecz-
nymi. Nie chodzi tylko o wspomniane już koszty długotrwałego leczenia osób uzależnionych, 
lecz także o społeczne koszty podejmowanych przez nie działań lub, co gorsza, wielokrotnych, 
dotkliwych dla otoczenia rodzinnego zaniechań, całkowicie podporządkowanych chęci zdobycia 
narkotyku za wszelką cenę, co prowadzi do patologicznych zjawisk w ich relacjach z ludź-
mi, i co ważniejsze, z najbliższymi. To oni ponoszą największe straty. Skuteczność działań 
profilaktycznych i leczniczych w tym obszarze nie zawsze jest zadowalająca.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyczyny narkomanii, trzeba mieć świadomość, że 
udzielenie pełnej odpowiedzi, a właściwie naświetlenie wszystkich aspektów, może być trud-
ne. Odpowiedź na pytanie o przyczyny zjawiska jest z konieczności ogólna, ponieważ w przy-
padku każdego człowieka przyczyny te są inne, choć nie różnią się diametralnie. W sferze 
emocji, w podstawowych ich obszarach, wszyscy reagujemy właściwie w sposób podobny, 
a jednak różnie wpływają one na podejmowane decyzje.

Duże znaczenie z punktu widzenia pogłębiania się zjawiska narkomanii ma także manifesto-
wane przez najmłodsze pokolenia zniechęcenie do tradycyjnych wartości i wzorców. Ze strony 
reprezentantów młodego pokolenia odpowiedzią na wyczuwaną przez nich dewaluację wartości, 
stopniową ich utratę, jest właśnie ucieczka we własny zamknięty świat, w którym obowiązują już 
inne zasady, w żaden sposób nie podlegające normom realnego świata. W wielu przypadkach 
chodzi tu o brak zasad, który staje się jednym z najważniejszych czynników prowadzących do 
uzależnienia.
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U starszych osób przyczyny mogą być nieco inne, związane ze świadomością, że nie da się już 
zrealizować wcześniej założonych celów życiowych, ale wspólnym elementem jest tu nie tylko 
pragnienie ucieczki od realnego świata i jego problemów, lecz także świadomość przegranej. 
Podobne przyczyny występują w przypadku innych uzależnień. Tak przedstawione przyczyny nie 
są próbą usprawiedliwienia takich postaw czy wyborów, bo przecież większość osób doświad-
czających przytoczonych tu niekorzystnych doznań czy przeżyć nie popada w uzależnienie od 
narkotyków. Wspomniane czynniki i okoliczności mogą bywać rzeczywistą przyczyną utraty 
kontroli nad samym sobą ponieważ w sposób subiektywny są odbierane jako decydujące. Ludzka 
wrażliwość jest czymś, poprzez jej zindywidualizowanie, bardzo złożonym.

Odrębną grupę stanowią osoby, które sięgają po narkotyk od czasu do czasu, traktując to tylko 
jako sposób na rozrywkę, jako sposób na poprawienie sobie samopoczucia, dla zabawy. W ter-
minologii naukowej używa się w tym przypadku określenia, że osoby te „...zażywają rekre-
acyjnie”.1 I chociaż nie jest to zażywanie nałogowe, to jednak wyraża chęć zamknięcia się we 
własnym świecie, ale bez zamiaru częstego brania narkotyku. Jest to specyfi czna grupa, której 
członkowie bardzo dbają o swoją sytuację materialną i są z niej zadowoleni. Podobną dbałość 
wykazują jeśli idzie o pozycję społeczną, w tym także jej atrybuty, m.in. możliwość zawodowej 
samorealizacji, co znajduje wyraz w wynikach badań. Jest to zatem grupa, której zażywanie  
narkotyków (marihuany i amfetaminy) nie rujnuje fi nansowo i nie powoduje wyraźnych oznak 
destrukcji osobowości, jak ma to miejsce w przypadku osób silnie uzależnionych.

W opracowaniu znajdzie się też przeglądowe przedstawienie europejskich regulacji związa-
nych z zapobieganiem narkomanii, wybrane zagadnienia i rozwiązania medyczne stosowane 
w leczeniu osób uzależnionych oraz działania z zakresu profi laktyki.

Nie zostanie natomiast szerzej zrelacjonowana dyskusja wokół częściowej lub całkowitej le-
galizacji wybranych substancji narkotycznych, co najwyżej, w podsumowaniu problem ten zo-
stanie omówiony jedynie w nawiązaniu do wniosków płynących z całości opracowania. Na tle 
wszystkich ważniejszych problemów związanych z narkomanią problem przyzwolenia czy 
zakazu jest w każdym razie jednym z istotniejszych. Warto tu zwrócić uwagę na pewną tendencję 
w sposobie patrzenia na problem jako całość. Wynika z niej, że w tej dziedzinie ustalenia 
radykalne, zupełnie jednoznaczne w swej wymowie, odchodzą na plan dalszy, zwłaszcza wobec 
przyjętego stanowiska ustawodawcy, które można przedstawić słowami „lepiej leczyć niż karać”. 
Podejście to znalazło wyraz w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „nowelizacją” (Dz. U. Nr 117, 
poz. 678). Zdaniem ekspertów jest to rozsądna reakcja na istniejący na rynku stan rzeczy: mimo, 
że substancje o których mowa są zabronione, to i tak trafi ają do szerokiego kręgu odbiorców. 
Odbiorcy ci, po upływie jakiegoś czasu, stają się bardziej uzależnieni. Ustawodawca zaś, nakła-
niając do wyrażenia zgody na leczenie osobę, która posiadała środki odurzające lub substancje 
psychotropowe, działa w wielu przypadkach skutecznie.

Warto tu przytoczyć wypowiedź Janusza Sierosławskiekiego, specjalisty z Instytutu Psy-
chiatrii i Neurologii w Warszawie, która jest w istocie interesującą, rozbudowaną defi nicją, a jed-
nocześnie potwierdzeniem akceptowanego przez specjalistów kierunku myślenia na temat po-
dejścia do narkomanii: „Problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się on 
w polu zainteresowania różnych służb, takich jak lecznictwo, oświata, pomoc społeczna, organy 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, media. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem od innej 

1 Grażyna Świątkiewicz, Michał Bujalski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Społeczne koszty ponoszone przez 
warszawskich konsumentów narkotyków, Poradnia.narkomania.org.pl,

http://www.narkomania.prg.Pt/czvtelnia/l ló.Spoleczne-koszty-ponoszone-przez-warszawskich-konsumentow nar-
kotyków 
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strony. Stąd też zapewne wiele różnych sposobów rozumienia pojęcia narkoman. Dla jednych 
narkoman to ktoś uzależniony od narkotyków, dla innych to osoba, która czasami używa nar-
kotyków, dla jeszcze innych ktoś, kto obraca się w kręgach subkultury towarzyszącej narkoty-
kom. Spośród różnych perspektyw, z jakich patrzeć można na to zjawisko, wybierzmy spojrzenie 
społeczne i potraktujmy narkomanię jako problem społeczny. W takim ujęciu narkoman to 
ktoś, kto regularnie używa narkotyków i w związku z tym doświadcza różnych poważnych 
problemów – zdrowotnych, prawnych, psychologicznych czy – ogólnie mówiąc – życiowych. 
Innymi słowy narkoman to ktoś, dla kogo narkotyki stały się stałym elementem stylu życia, za-
kłócającym normalne funkcjonowanie społeczne. Przyjmując taką defi nicję, kładziemy nacisk na 
szkody doświadczane czy powodowane przez osobę używającą narkotyków związane z ich przyj-
mowaniem. Defi nicja ta jest szersza niż medyczna, zakładająca uzależnienie i węższa niż przyj-
mowana niekiedy przez publicystów czy wychowawców, którzy widzą narkomana w każdym, 
kto sięga po narkotyki, choćby incydentalnie. Warto zauważyć, że zaproponowane tu rozumie-
nie pojęcia narkomanii i co za tym idzie terminu narkoman integruje wyróżnione wcześniej 
perspektywy. Stanowi ono dogodny punkt wyjścia do racjonalnych działań zapobiegawczych 
i pomocowych, pozostawiając z boku kwestię moralnej oceny narkotyków i ich używania, na grun-
cie której łatwo o stygmatyzację utrudniającą takie działania. Podstawą takich działań powinno 
być oszacowanie rozmiarów i dynamiki problemu”.2

Wydaje się, że to jest właśnie istota dylematów walki ze skutkami narkomanii: pro-
fi laktyka i leczenie, natomiast karanie za posiadanie niesie wprawdzie efekt odstraszania, ale 
uniemożliwia skuteczne leczenie osób silnie uzależnionych. Trudno jest bowiem sobie 
wyobrazić skuteczne leczenie w warunkach zakładu karnego, co sprawia, że trzeba się liczyć 
z utratą poważnej szansy przywrócenia zdrowia osobie uzależnionej. Poza tym, zdaniem 
specjalistów, dłuższy okres abstynencji bez leczenia tym bardziej skłania do powrotu do nałogu. 
Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że poważnym problemem jest handel narkotykami odby-
wający się na wielką skalę w zakładach karnych, co pogłębia stan już uzależnionych i sprzyja 
inicjacji narkotykowej.3

Narkotyki z założenia wzmacniają chęć pozostawania przez osoby zażywające w ich wła-
snym świecie i co gorsza, osamotnienie to wzmacniają. Osoby uzależnione — zależnie od jego 
stopnia – kierują się pragnieniem odizolowania się od świata zewnętrznego nie tylko w aspekcie 
wymknięcia spod presji codziennych problemów, czy stawianych im oczekiwań. W większości 
przypadków maleje ich aktywność i zainteresowanie sprawami społecznymi. Z czasem spada 
też ich aktywność z zakresie dbania o własne sprawy życiowe. Kolejny krok to próba coraz 
pełniejszego korzystania z pomocy rodziny i przyjaciół. Potem przychodzą ośrodki pomocy 
i ośrodki terapeutyczne. Pojawia się kwestia kosztów, które – z konieczności – trzeba będzie 
ponieść na większą aktywność służby zdrowia, co będzie konieczne w związku z coraz więk-
szą skalą zjawiska. Kwestię następstw takich decyzji należy oczywiście rozpatrywać szerzej, 
w aspekcie ogólnospołecznym, ponieważ to całe społeczeństwo jest narażone na koszty – właści-
wie trudne do przewidzenia.

2 Janusz Sierosławski, Problem narkotyków i narkomanii w Polsce. Rozmiary i trendy zjawiska, 
http://www-narkomania.oru.pl/czytelnia/86.Problem-narkotvkow-i-narkornanii-w-PoIsce-Rozmiarv-i-
trendyziawiska 

3  httD://hyperreaI.info/node/5198#axzzlvbBU50fa
http://www.narkomania.org.pl/czytelni a/73,Problematyka-narkomanii-w-izolacii-wieziennej
http://polskalokalna.pl/wiadomosci/iodzkie/sieradz/news/25-osob-podejrzanych-ws-hand1u-
narkotvkami-w-wiezieniu.1650301.4582
http://www.rm f24.pl/faktv/poiska/news-cbs-rozbilo-wieziennv-gang-narkotykowy,nld. 209007



6

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

Prawne aspekty zwalczania narkomanii

Analizując, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 124), zwanej dalej ustawą, prawne aspekty zwalczania narkomanii, nale-
ży zwrócić uwagę na główne grupy adresatów przepisów oraz na zróżnicowane podejście 
ustawodawcy do tych grup. Do grupy pierwszej należą osoby zażywające narkotyki, choć nie 
zawsze uzależnione. Kolejna grupa, to producenci i dystrybutorzy (dilerzy) substancji za-
kazanych. Łagodzenie penalizacji ewoluowało w kierunku możliwości odstąpienia od karania 
za posiadanie niewielkich ilości substancji zakazanych na własny użytek, zaś stanowisko wobec 
producentów, importerów i dilerów nie uległo zmianie.

W Polsce problemy związane z narkomanią reguluje ponad 30 aktów prawnych. Najistot-
niejsze znaczenie ma wspomniana powyżej ustawa. Ustawa reguluje kompleksowo kwestie 
związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej omówiono najistotniejsze uregulowa-
nia, mając na uwadze jej szeroki zakres. Artykuł 2 zawiera przepisy dotyczące przeciwdziałania 
narkomanii. Są to: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, dalej 
– leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych. Ustawodawca wypowiada się także 
o ograniczaniu szkód społecznych i zdrowotnych, o nadzorze nad substancjami, których 
używanie może doprowadzić do uzależnienia, o zwalczaniu niedozwolonego obrotu, wy-
twarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić 
do uzależnienia. Mowa także o nadzorze nad uprawami roślin zawierających substancje, któ-
rych używanie może prowadzić do narkomanii.

Jest to pełne ujęcie działań służących przeciwdziałaniu narkomanii. Ich skuteczna realiza-
cja wymaga jednak bardzo dużych nakładów sił i środków. Wymienione powyżej działania 
wiążą się z tezą, która może być uznana za myśl przewodnią niniejszego opracowania: zapobie-
ganie i zwalczanie narkomanii jest w istocie jednym z trudniejszych do rozwiązania problemów 
społecznych i zdrowotnych właśnie ze względu na interdyscyplinarność narkomanii, o której 
wspomniał cytowany wcześniej Janusz Sierosławski.

Artykuł 4 ustawy określa pojęcia użyte w ustawie; m.in. definiuje czym są grzyby 
halucynogenne, konopie Cannabis L, konopie włókniste. Mowa też o tym, do czego spro-
wadza się leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań wynikających z używa-
nia środków odurzających lub substancji psychotropowych. W artykule 4 ustawodaw-
ca zawarł również definicję uzależnienia: „...uzależnienie od środków odurzających lub 
substancji psychotropowych – zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynika-
jących z działania środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm 
ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi 
i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków w celu doznania ich wpływu 
na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem”. To bardzo ważna 
definicja. Zawiera ona rozszerzenie pojęcia narkomanii o używanie substancji psycho-
tropowych, które są dostępne mimo ścisłej reglamentacji lekarskiej i farmakologicznej, 
zaś ich zażywanie jest niezgodne z przeznaczeniem i nielegalne, podobnie jak innych 
środków odurzających. Dodatkowy problem z lekami psychotropowymi polega na tym, 
że trudno wykryć ich obecność w organizmie. O ile obecność podstawowych narkotyków 
(amfetaminy, kokainy, morfiny, czy THC w ludzkim moczu jest możliwa do wykrycia 
przy pomocy stosunkowo łatwo dostępnych testów, o tyle wykrycie leków psychotropo-
wych wymaga prac laboratoryjnych. Oczywiście przy założeniu, że wiadomo jakiego leku 
należy szukać.4

4  http://narkotvki.esculap.pl/testv.htm
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Kolejne istotne defi nicje dotyczą osoby zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej. W pierw-
szym przypadku może dojść do uzależnienia z powodu sporadycznego zażywania środków odu-
rzających lub leków psychotropowych, w drugim zaś mowa o uzależnieniu. Rozróżnienie to ma 
duże znaczenie z punktu widzenia profi laktyki. Istotną defi nicją jest określenie prekursora – cho-
dzi tu o substancję naturalną lub syntetyczną, która może być przetworzona na substancję 
odurzającą. W artykule 4 zdefi niowane są również pojęcia rehabilitacji i reintegracji. Przez reha-
bilitację należy rozumieć zespół takich działań, w wyniku których osoba z zaburzeniami psychicz-
nymi spowodowanymi przyjmowaniem substancji odurzających osiąga optymalny stan zdrowia; 
dobrze funkcjonuje też psychicznie i społecznie. Reintegracja zaś jest procesem wiodącym do 
powrotu osoby uzależnionej do funkcji i zachowań społecznych.

Pojęcie środka odurzającego, jednego z ważniejszych pojęć ustawy, oznacza każdą sub-
stancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy 
„... określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik do ustawy.” Warto 
zwrócić uwagę na to, że precyzyjne określenie wykazu środków odurzających jest podstawą eg-
zekwowania przepisów ustawy. W artykule 4 zdefi niowano także m.in. najczęściej używane sub-
stancje narkotykowe: „ziele konopi – kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z których 
nie usunięto żywicy, a w przypadku roślin w stadium przed zawiązaniem wiechy – liście i łodygi 
konopi” i „żywica konopi i inne produkty konopi zwierające delta-9-tertrahydrokannabinol lub 
inne aktywne biologicznie kannabinole”.

W rozdziale 2 ustawy, w artykule 5, wymienione są podmioty realizujące zadania w zakre-
sie przeciwdziałania narkomanii. Najważniejsze z nich to szkoły, szkoły wyższe, zakłady opie-
ki zdrowotnej i podmioty działające w ochronie zdrowia, jednostki Wojska Polskiego, Policji 
i Straży Granicznej, organy celne, jednostki organizacyjne Służby Więziennej, ośrodki pomocy 
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej, or-
ganizacje pozarządowe, środki masowego przekazu, a także inne podmioty, których działalność 
obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, działalności charytatywnej.

Należy dodać, że prewencyjne działanie środków masowego przekazu w tym zakresie, w spo-
sób paradoksalny, działa wbrew przepisom ustawy. Dochodzi do sytuacji, w których częste publi-
kacje prasowe, zawierające wyniki badań opinii społecznej na temat wskaźników poparcia dla 
zażywania poszczególnych narkotyków, najczęściej wśród młodzieży, powodują zwiększone za-
interesowanie narkotykami i prowadzą do upowszechnienia się mylnych wyobrażeń na temat uza-
leżniającego działania np. marihuany. Wzrost zainteresowania wynika z kampanii informa-
cyjnej, która miała na celu wysondowanie opinii publicznej w sprawie legalizacji miękkich 
narkotyków. Zwrócił na to uwagę m.in. prof. Mariusz Jędrzejko, socjolog z SGGW, dyrektor 
Mazowieckiego Centrum Profi laktyki Uzależnień.5 Prasa i szerzej, środki masowego przekazu, 
powinny wypełniać nałożony na nie obowiązek pełnego i skutecznego informowania i działania 
prewencyjnego w związku z narkotykami. W większości przypadków są to publikacje zawierają-
ce wyniki badań opinii społecznej w poszczególnych grupach wiekowych, które potwierdzają, 
że coraz więcej młodzieży popiera legalizację marihuany, oraz że młodzież najczęściej niewie-
le wie o tym narkotyku. Wie zapewne jedno: marihuana jest najtańszym narkotykiem na rynku, 
a zatem akurat dla młodzieży jest łatwo dostępna. Czynnik ten, wraz z obiegową opinią, że mari-
huana jest narkotykiem „miękkim”, wpływa na jej popularność.

Nieracjonalne postępowanie osób, które zażywają narkotyki, koszty społeczne związane z ich 
leczeniem, zagrożenia dla stanu zdrowia społeczeństwa – to czynniki składające się na częścio-
we lub całkowite wykluczenie społeczne osób uzależnionych. Wyższa świadomość związana 

5  „Rzeczpospolita”, Marihuana atrakcyjna dla młodych, PAP, 24.01.2012, http://www.pap.pl/
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z narkomanią i narkomanami, a zatem myślenie przede wszystkim o ich leczeniu to podejście 
występujące zapewne nie wszędzie, to jest nie we wszystkich grupach społecznych.

W artykule 6 ustawy przedstawione są zadania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia-
łania Narkomanii (dalej: Krajowe Biuro), któremu poświęcono nieco więcej uwagi w na-
stępnym rozdziale. Jest to jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia. Spośród zadań powierzonych Krajowemu Biuru na uwagę zasługuje: opracowanie 
projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynowanie i monitoro-
wanie jego wykonania, wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, co ozna-
cza m.in. powierzanie i wspieranie wykonywania zadań publicznych, udzielanie dotacji na ich 
wykonywanie, które pochodzą ze środków resortu zdrowia. Kolejnym celem wyznaczonym 
przez ustawodawcę jest inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych. Jest to jednocześnie jedno 
z najtrudniejszych zadań Krajowego Biura. Wydaje się, że właśnie ten obszar działania wyma-
ga najbardziej skoordynowanych działań, w ramach których bardzo istotne znaczenie ma pro-
fi laktyka, dziedzina niełatwa ze względu na stosunkowo niski poziom wiedzy społeczeństwa 
o skutkach zażywania substancji odurzających, nawet tzw. miękkich.

Społeczeństwo wciąż wie zbyt mało na temat szkodliwości marihuany. Niektórzy błędnie sądzą, 
że narkotyk ten nie uzależnia, gdy tymczasem uzależnia psychiczne, a nie fi zycznie, jak alkohol. 
O tym jakie ryzyko niesie jej zażywanie informują m.in. specjaliści z Mazowieckiego Centrum 
Profi laktyki Uzależnień. Marihuana wywiera szkodliwy wpływ na układ krążenia, ponieważ dym 
i jego składniki sprzyjają powstawania zakrzepów krwi; układ rozrodczy, ponieważ palenie nega-
tywnie wpływa na produkcję jajeczek u kobiet oraz plemników u mężczyzn – prowadzi to w efek-
cie do impotencji i bezpłodności; na układ oddechowy – palenie wywołuje chroniczny bronchit. 
Substancje smoliste zawarte w dymie mogą też być przyczyną rozwoju nowotworów. Palenie po-
woduje także zaburzenia pracy serca i zmniejsza jego wydolność. Wiąże się także z ryzykiem za-
chorowania na schizofrenię i powstawania psychoz. Coraz częściej na polski rynek – piszą eksperci 
– trafi a marihuana o dużej zawartości THC6, co zwiększa niebezpieczeństwo powikłań zdrowot-
nych i zachowań ryzykownych.7 Są to jedynie wybrane aspekty tego zagadnienia, poniżej zostaną 
opisane jeszcze dodatkowe kwestie szkodliwości marihuany. Warto o tym pisać, gdyż może to 
być przyczynek do rozważań o ewentualnej legalizacji marihuany, która w terminologii fachowej 
określana jest jako narkotyk miękki. Sondaże na ten temat pojawiają się również na portalach me-
dycznych i społecznościowych, np. na łamach portalu Psychologia.net.pl zamieszczono ankietę, 
z której wynika, że 46% respondentów opowiedziała się za legalizacją marihuany8.

Ważnym zadaniem Krajowego Biura jest inicjowanie prac nad nowymi rozwiązaniami legisla-
cyjnymi służącymi przeciwdziałaniu narkomanii. Na uwagę zasługuje też udzielanie przez Kra-
jowe Biuro pomocy fachowej podmiotom realizującym zadania związane z przeciw-
działaniem narkomanii (jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące działalność 
o światowo-wychowawczą, badawczą profi laktyczną i leczniczą). Profi laktyka jest również bar-
dzo ważnym obszarem w dziedzinie walki z narkomanią – Krajowe Biuro, w ramach wyznaczo-
nych mu zadań, opracowuje standardy w zakresie profi laktyki, a także leczenia i rehabilitacji 
osób uzależnionych.

Odrębną działalnością Krajowego Biura jest prowadzenie krajowego systemu informacji 
o narkotykach i monitorowanie działań podejmowanych z myślą o przeciwdziałaniu narkomanii 
na poziomie krajowym i międzynarodowym. W dalszej części artykułu 6 wymienione są kolej-

6  http://zieionemitv.republika.Dl/niitv.html
7  http://www.mcDu.edu.pl/download/MCPU%20-%202011 -0S%20Marihuana.pdf
8  Portal Psychologia.net.pl http://www. psychologia, net. Dl/ankieta.php?sonda=:3&level=- 1
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ne zakresy działań Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, niekiedy dość 
szczegółowe. Krajowe Biuro pełni także rolę punktu obserwacyjnego (Focal Point) Euro-
pejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.9

Artykuł 7 ustawy stanowi m.in., że podstawą do działań w zakresie przeciwdziałania narkoma-
nii jest Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego określane są kierunki 
i rodzaje działań oraz sposoby ich osiągania, oraz określani są ministrowie odpowiedzialni 
za ich realizację a także podmioty właściwe do wykonania określonych zadań. Koszty realizacji 
zadań, które wynikają z fi nansowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii po-
chodzą z budżetu państwa; środkami tymi dysponują ministrowie odpowiedzialni za realizację 
określonych zadań. Program realizowany jest na szczeblu województw, zaś organami wyko-
nawczymi są samorządy województw.

Równolegle ze wspomnianym Programem, powołuje się Radę do Spraw Przeciwdziałania Nar-
komanii, która działa przy Prezesie Rady Ministrów i która jest ciałem koordynacyjno-dorad-
czym. Rada do Spraw Narkomanii liczy trzynastu członków, w większości są to sekretarze lub 
podsekretarze stanu w urzędach obsługujących ministra właściwego do spraw zdrowia i mini-
strów z wybranych innych resortów. Do zadań Rady należy monitorowanie i koordy-
nowanie działań w obszarze realizacji polityki z zakresu środków odurzających, psychotro-
powych, prekursorów i środków zastępczych. Rada występuje też do ministra właściwego 
do spraw zdrowia z propozycjami dotyczącymi zmian w Krajowym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W rozdziale 3 ustawy ujęte zostały m.in.: działalność wychowawcza, edukacyjna, informa-
cyjna i zapobiegawcza. Obejmują one m.in. promocję zdrowia psychicznego i zdrowego trybu 
życia, informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowa-
dzić do narkomanii, informowanie o szkodliwości narkomanii. Środki prowadzące do osiągnię-
cia tych celów to m.in. wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów 
wychowawczych w oświacie, do programów przygotowania zawodowego osób zajmujących się 
wychowaniem i profi laktyką w szkołach i placówkach oświaty oraz w szkołach wyższych. Bardzo 
istotna jest rola radiofonii i telewizji w zapobieganiu narkomanii. Złożoność problematyki spra-
wia, że jest to trudny obszar. Wydaje się, że ilość specjalnych programów o tej tematyce mogłaby 
być większa. Trudność polega na tym, że dzięki portalom społecznościowym część młodzieży 
ma właściwie sporą wiedzę o narkotykach, albo jej się wydaje, że ma, więc jest wymagającym 
odbiorcą, jeżeli w ogóle będzie zwracać uwagę na tego typu programy radiowe i telewizyjne, 
zgodnie z zasadą, że na ogół niechętnie słucha się o szkodliwości czegoś, co jest dla wspomnia-
nego odbiorcy przyjemne.

Bardzo istotne treści są zawarte w artykule 20 – stanowi on m.in., że zabrania się reklamy 
i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających. Zabrania się również rekla-
my i promocji środków spożywczych i innych produktów przez sugerowanie, że działają one 
jak substancje psychotropowe lub środki odurzające, lub też, że ich użycie, nawet niezgodne 
z przeznaczeniem, może powodować skutki takie, jakie powodują środki psychotropowe lub 
substancje odurzające. Dobrym przykładem może tu być ostrożnie formułowana informacja 
handlowa dotycząca napojów zawierających taurynę, która jest silnym środkiem pobudzającym.

Rozdział 4 zawiera informacje o postępowaniu z osobami uzależnionymi. W tym przypad-
ku sprawą podstawową jest to, że leczenie oraz rehabilitacja osób uzależnionych odbywa się na 
zasadzie dobrowolności. Leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych mogą prowadzić: lekarz 
psychiatra lub osoba posiadająca certyfi kat specjalisty terapii uzależnień lub instruktor terapii 
uzależnień.

9  http://www.cinn.gov.pl/Dortal?id^224249
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W artykule 27 zawarte są szczegółowe zasady prowadzenia szkoleń przygotowujących osoby 
do prowadzenia zajęć leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, które kończą 
się wydaniem certyfi katu. Szkolenie takie prowadzi się przy zachowaniu precyzyjnie określo-
nych procedur i przy zachowaniu określonych wymagań wobec chętnych do podjęcia takiego 
szkolenia.

Rozdział 5 ustawy poświęcony jest omówieniu prekursorów, środków odurzających, substan-
cji psychotropowych i środków zastępczych. Ustawodawca dokonał podziału środków odurzają-
cych w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich do celów 
innych niż medyczne. Taki sam podział obowiązuje, jeśli idzie o substancje psychotropowe. 
Z podziału tego wynika, że tylko pewne grupy tych substancji mogą być używane w celach 
medycznych, przemysłowych lub w celu prowadzenia badań. I tu pojawia się kwestia zasadni-
cza: środki odurzające i substancje psychotropowe należące do pierwszej kategorii nie mogą 
być w posiadaniu osób prywatnych pod rygorem ich konfi skaty przez organy ścigania w trybie po-
stępowania karnego. W przypadku, kiedy nie zostanie podjęte postępowanie karne, o przepadku 
substancji odurzających decyduje sąd na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutyczne-
go lub Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego. Dalej ustawodawca podaje 
szczegółowe przepisy regulujące legalność produkcji, przetwarzania i magazynowania środków 
odurzających i substancji psychotropowych oraz konieczność uzyskania stosownych zezwo-
leń. Podobnie określa się w ustawie zasady przywozu, wywozu i wewnątrzwspólnotowego obro-
tu substancjami odurzającymi i środkami psychotropowymi. Zbiór mleczka makowego i opium 
z maku oraz ziela lub żywicy konopnych, innych niż włókniste, dozwolony jest wyłącznie w celu 
prowadzenia badań naukowych.

W rozdziale 6 ustawa reguluje zasady legalnego uprawiania maku na potrzeby przemysłu far-
maceutycznego, konopi zaś na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, spożyw-
czego, kosmetycznego oraz nasiennictwa. Uprawa tych roślin jest legalna dopiero po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń. Za nielegalną uprawę maku i innych substancji odurzających grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 do 8 lat, jest to więc stosunkowo wysoki wymiar kary.

W Polsce nielegalna uprawa marihuany często odbywa się metodą na tzw. obcą działkę. Po-
lega ona na tym, że nasiona wysiewa się na opuszczonych działkach czy nieużytkach, nawet na 
działkach o nieuporządkowanych stosunkach własności, co znacznie utrudnia ustalenie tożsa-
mości prowadzącego uprawę.

Zabroniony jest m.in. „...przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub we-
wnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy ma-
kowej,” (kto dopuszcza się takich czynów) „ podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do 
lat 5” (art. 55) Zabroniony jest również obrót substancjami psychotropowymi (art. 56). W usta-
wie użyte jest pojęcie, które ma określać ilość substancji, o jaką chodzi i od której posiadania 
w decydujący sposób zależy wysokość kary. Określenie „znaczna ilość”10 (substancji za-
bronionych) jest mało precyzyjne i pozwala na dużą dowolność interpretacyjną. Z jednej strony 
może być ono rozumiane jako wada tego pojęcia, dająca dużą swobodę sądowi orzekającemu 
w sprawie, z drugiej jednak działa niewątpliwie odstraszająco, co z punktu widzenia tzw. mo-
delu represyjnego walki z narkotykami wydaje się być skuteczne. Zapewne punktem odniesie-

10  Trybunał Konstytucyjny, (wyrok z dnia 14 lutego 2012, sygn. akt P 20/10) orzekł, że znamię „znaczna ilość” 
(w odniesieniu do narkotyków) jest zgodne z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
W związku z tym znamię to użyte w odniesieniu do narkotyków, za posiadanie których można być ukaranym, zawarte 
w przepisie karnym, nie narusza Konstytucji. W uzasadnieniu do wyroku stwierdzono m.in. „nieostrość czy niedo-
określoność pojęć prawnych sprzyja uelastycznieniu porządku prawnego i uczynieniu go wrażliwym na zachodzące 
w rzeczywistości stany faktyczne, a przez to przyczyniać się powinna do pełniejszego wyrażenia w trakcie stosowania 
prawa wartości, które wynikają z zasady państwa prawnego.”
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nia jest tzw. niewielka ilość do własnego użytku, jako pojęcie równie nieprecyzyjne. Chodzi 
tu o kilka gramów substancji, co daje duże pole manewru przy orzekaniu wysokości kary, tym 
bardziej, że ilość np. stukrotnie przekraczająca wspomniane kilka gramów jest bez wątpienia 
ilością handlową, pozwalającą na działalność dilerską. Ta zaś, w całym łańcuchu działań związa-
nych z narkotykami, zasługuje na wysoką karę, nawet przy w miarę liberalnym podejściu do 
tego zjawiska. Wydaje się bowiem, że oprócz hurtownika, to właśnie dilera obciąża największa 
odpowiedzialność za to, że jego klienci uzależniają się od narkotyku. To on jest bowiem z nimi 
w stałym kontakcie, to on wchodzi z nimi w relacje towarzyskie, to on zna ich zwyczaje i jest 
właściwie w każdej chwili do dyspozycji. Dość często się zdarza, że w sytuacji nielegalne-
go obrotu, zażyłość między dilerem a klientem ma specyfi czny charakter, wynikający ze 
świadomości, że obaj uczestniczą w czymś nielegalnym, co dodaje pewnego waloru emocji ich 
relacjom. Te zaś przyczyniają się do powstania zmowy milczenia, która jest jedną z przyczyn 
niskiej wykrywalności handlu narkotykami.

Kolejną regulacją prawną niezwykle istotną z punktu widzenia problematyki narkomanii jest 
uchwalona dnia 1 kwietnia 2011 r. nowelizacja. Chodzi w niej nie tylko o depenalizację zażywa-
nia narkotyków w pewnych okolicznościach, ale o nowe podejście do problemu. Podejście 
widoczne w tej ustawie mieści się w tzw. modelu redukcji szkód, jest ono więc wyrazem 
chęci ratowania zdrowia narkomana przede wszystkim. Artykuł 62a ustawy po nowelizacji 
brzmi: „Jeżeli przedmiotem czynu (...) 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”. Autorzy nowelizacji doszli do wniosku, że warto w tym 
celu nie tylko odstąpić od karania, ale nawet zezwolić na czasowe zawieszenie kary w celu od-
bycia przez skazanego odpowiedniego leczenia. Klauzula ta daje wymiarowi sprawiedliwości 
całkowitą swobodę w ocenie czynu zabronionego, jakim jest posiadanie narkotyków. Warun-
kowe zawieszenie wykonania kary nie jest oczywiście tyko działaniem logistycznym, mającym 
na celu odciążenie i tak przepełnionych zakładów karnych, ale jest przede wszystkim daniem 
szansy człowiekowi uzależnionemu lub bliskiemu uzależnienia, by się z niego wyzwolił. Inten-
cja ta ujęta jest w ustępie 1 i 2 artykułu 72 ustawy po nowelizacji. Chodzi o te osoby, które 
w związku z podejrzeniem zażywania narkotyków zagrożone są karą pozbawienia wolności 
nie większą niż 5 lat. Jeżeli osoba taka, posiadająca środki odurzające lub substancje psychotro-
powe podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profi laktycznym, 
prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału 
w programie, a po jego zakończeniu postanawia o dalszym postępowaniu lub występuje do sądu 
o warunkowe umorzenie postępowania.11

Ustawodawca wziął także pod uwagę sytuację, w której osoba już wcześniej skazana za za-
żywanie środków odurzających – o ile istnieją względy lecznicze i wychowawcze – może 
otrzymać urlop w odbywaniu kary i zostanie skierowana na leczenie. Warunkiem koniecznym do 
realizacji takiego postępowania jest zapewnienie skazanego, że ma zagwarantowane miejsce 
leczenia lub rehabilitacji w odpowiednim zakładzie leczniczym. Sąd odmawia wyrażenia zgody 
na przerwę w wykonywaniu kary, jeśli skazany nie wyraził wcześniej zgody na leczenie.

Po zakończeniu leczenia, sąd może zarządzić kontynuację odbywania kary lub też warun-
kowo zwolnić skazanego z dalszego jej odbywania.

11 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. Nr 117, poz. 678 
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Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw zdrowia corocznie przed-
kłada Radzę Ministrów, w terminie do 30 września, informację o realizacji działań wynika-
jących z Krajowego Programu w roku poprzednim. Dokument, opracowany przez Ministra 
Zdrowia, przedkłada Sejmowi Rada Ministrów do 31 października. Kwestia zapobiegania 
narkomanii i walki z tym zjawiskiem jest w tym dokumencie naświetlona w wielu aspektach, za-
wiera szczegółowe dane, które pozwalają uzyskać obraz realnych kosztów, poniesionych przez 
budżet w walce z narkomanią, w tym także na profi laktykę. O wadze zagadnienia świadczą nie 
tylko bezpośrednio poniesione koszty, lecz także zaangażowanie licznych służb, organizowanie 
procesu szkolenia terapeutów etc. Dokument ilustruje nie tylko to, co zrobiono w dziedzinie walki 
z narkomanią, ale też jakie koszty pociąga za sobą ta działalność.

I tak na przykład, spośród różnych cząstkowych rozliczeń na uwagę zasługują dane na temat 
wydatków na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesione w 2010 r. 
Wyniosły one łącznie 262 212 201 zł. W roku 2010 odnotowano niewielki wzrost wydatków w po-
równaniu z rokiem 2009. Dla porównania w 2006 r. wydatki te wyniosły 320 533 zł.

Istotne znaczenie ma także to, że walka z narkomanią – w świetle omawianego doku-
mentu – przebiega na wielu płaszczyznach i jest koordynowana, co wymaga dużego zaangażo-
wania organizacyjnego. Dokument pokazuje też jak bardzo poszczególni uczestnicy, poszczegól-
ne instytucje zaangażowane w realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są 
tymi działaniami związane, jak wiele inicjatyw podejmują i realizują.

Warto dodać, że wspomniany dokument był przedmiotem obrad sejmowej Komisji Zdrowia 
w dniu 15 marca 2012 r. W obradach udział wzięły osoby zawodowo związane z zapobieganiem 
narkomanii, w tym Bogusława Bukowska, zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciw-
działania Narkomanii i osoby reprezentujące szerzej służbę zdrowia oraz przedstawiciele 
innych służb, zajmujących się narkomanią, a także przedstawiciele resortu sprawiedliwości.

Podczas dyskusji zwracano uwagę na najważniejsze aspekty zagadnień poruszanych w powy-
żej omawianym materiale. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliń-
ski zwrócił uwagę, że program przeciwdziałania narkomanii realizowany był w pięciu obszarach: 
profi laktyki, leczenia, rehabilitacji i ograniczenia szkód zdrowotnych oraz reintegracji społecznej.

Bogusława Bukowska, omawiając wspomniany dokument, zwróciła uwagę na strukturę dzia-
łań profi laktycznych: są one podejmowane nie tylko przez instytucje centralne, ale także przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Profi laktyka jest szczególnie ważna dla osób, które już prze-
szły inicjację narkotykową. Program ten realizowany jest przy wydatnej pomocy Mini-
sterstwa Zdrowia; w Polsce liczba młodzieży, która już eksperymentowała z narkotykami jest 
niemała. W dalszej części wystąpienia Bogusława Bukowska omówiła działania mające na celu 
zmniejszenie podaży narkotyków, badań i monitoringu. W 2010 r. program ten objął 56 tys. osób, 
natomiast leczeniem substytucyjnym (por. przypis 13 na stronie 19) objęto 2190 osób, w ramach 
25 programów i 7 programów realizowanych przez Służbę Więzienną.

Wicedyrektor Krajowego Biura stwierdziła też, że w obszarze redukcji podaży bardzo istotne 
znaczenie ma to, że w 2010 r. MSWiA podjęło decyzję o zwiększeniu liczby etatów osób zajmu-
jących się problematyką antynarkotykową. W 2010 r. liczba tych etatów wyniosła ponad tysiąc, 
co zapewne przekładało się na większą skuteczność w ściganiu przestępstw antynarkotykowych.

Poruszono także kwestię badania kierowców, którzy prowadzą pojazdy mechaniczne pod 
wpływem narkotyków. Jest to nowe, trudne zagadnienie, między innymi dlatego, że Policja nie 
ma środków fi nansowych na testy, co praktycznie uniemożliwia postępowanie dowodowe.

Od czasu przyjęcia wspomnianej wcześniej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii działa-
niami Krajowego Biura objęto w poszczególnych latach zmieniającą się liczbę odbiorców, co jest 
zrozumiałe, albowiem z czasem doskonaliło ono sposób funkcjonowania i nawiązywało kontakt 
z coraz większą liczbą organizacji pozarządowych, wspomagających te działania.
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W 2006 r. Krajowe Biuro realizowało m.in. programy profi laktyczne obejmujące dzieci i mło-
dzież. Z danych wynika – nie wprowadzając tu szczegółowego podziału na odbiorców stałych 
i incydentalnych – że opieką tą objęto ponad 15 tys. dzieci i młodzieży.

W 2007 r. programami profi laktyki i szkoleniami objęto ponad 3500 osób, z tego 528 osób to 
osoby eksperymentujące z narkotykami. Ponad 2000 osób objęto działaniami z zakresu ograni-
czania szkód zdrowotnych.

W 2010 r. ogólna liczba odbiorców programów profi laktycznych dla osób zagrożonych narko-
manią, w tym eksperymentujących z narkotykami, wyniosła 278 240.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii12

Powyższe, wybrane rozwiązania prawne mają też wpływ na funkcjonowanie Krajowego Biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które jest centralnym ośrodkiem koordynującym działa-
nia w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Warto pokrótce przedstawić tu wybrane obszary 
działania Biura. Posłuży to przybliżeniu niektórych praktycznych aspektów aktywnego działania 
w tym zakresie. Pokaże też, że w walce z narkomanią konieczne są środki fi nansowe i wykształ-
ceni, teoretycznie i praktycznie przygotowani terapeuci i pracownicy socjalni. Konieczne są 
też działania organizacji społecznych i pozarządowych, które są wspierane także przez Krajowe 
Biuro, a które mają duży udział w profi laktyce i łagodzeniu skutków narkomanii.

Krajowe Biuro jest urzędem działającym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia, z rocznym bu-
dżetem ok. 9,5 mln zł. Na dotacje i zadania zlecone jednostkom pozarządowym przypada 
nieco ponad 5 mln zł. Koszt utrzymania biura wynosi ok. 2 mln zł. rocznie – dane te są podane 
jako średnie dla minionych 3 lat. Środki te pochodzą z puli Ministerstwa Zdrowia w formie nie-
przekraczalnego limitu wydatków.

Do zadań Krajowego Biura, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii należy m.in. „inicjowanie prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi przeciw-
działaniu narkomanii”. I tak na przykład w 2011 r. trzykrotnie nowelizowano ustawę o przeciw-
działaniu narkomanii, a najistotniejszą była nowelizacja z 1 kwietnia 2011 roku omówiona 
powyżej. Krajowe Biuro uczestniczyło w pracach nad wszystkimi wspomnianymi nowelizacjami. 
Krajowe Biuro uczestniczy także w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych wielu 
innych obszarów. Są to m.in. proces certyfi kacji i kwalifi kacji przyszłych specjalistów terapii 
uzależnień, monitorowanie zgłaszalności do leczenia z powodu używania środków odurzających 
i substancji psychotropowych w placówkach leczniczych przyjmujących osoby z problemem 
narkotykowym, poszerzenie katalogu środków prawnych wobec osób posiadających niewiel-
ką ilość narkotyków na własny użytek. Uczestniczy również w tworzeniu ewidencji specjali-
stów upoważnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub substancji zastępczych. I wreszcie uczestniczy 
w obejmowaniu kontrolą prawną nowych środków odurzających i psychotropowych.

Krajowe Biuro od lat współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, które 
aktywnie uczestniczą w realizacji programów przeciwdziałania narkomanii. Uczestniczyły one 
w tworzeniu przez Krajowe Biuro Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2011–2016, a następnie włączyły się w jego realizację. W roku 2011 Krajowe Biuro wspie-
rało realizację ponad 190 programów, wybranych w drodze konkursu ofert prowadzonych w ska-
li ogólnokrajowej przez 50 organizacji pozarządowych. Chodziło o programy profi laktyczne 

12  Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Bogusławę Bukowską, wicedyrektora Krajo-
wego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
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(profi laktyka selektywna), adresowane do wybranych grup młodzieży zagrożonych narkomanią. 
Przyjęto też i zrealizowano liczne programy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków.

Na rok 2012 przyjęto do realizacji 186 programów, które są wdrażane na terenie całego kraju 
przez organizacje samorządowe. Są to między innymi:

– Programy profi laktyki społecznej adresowane do dzieci i młodzieży, zagrożonych czynni-
kami ryzyka – ma to związek z podejmowaniem przez nie zachowań ryzykownych („dzie-
ci ulicy”). Chodzi o niepełnoletnich zagrożonych przestępczością i demoralizacją, podobnie 
jak wykluczeniem społecznym, uzależnieniem i okazjonalnym używaniem narkotyków. Programy 
mają na celu ograniczenie niekorzystnych czynników środowiskowych, poprawę funkcjonowa-
nia w sferze emocji i przystosowania społecznego. Właśnie trudności w tym zakresie bywają 
źródłem zagubienia, skąd droga wiedzie niekiedy wprost do eksperymentów narkotykowych. Ce-
lem tych programów jest także promocja postaw prozdrowotnych oraz uczenie rozwiązywania 
sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami.

– Programy profi laktyki tzw. wskazującej, adresowane do osób nieuzależnionych, używają-
cych narkotyków, do osób uwikłanych w problemy wynikające z zażywania substancji psy-
choaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi lub spo-
łecznymi. Są one adresowane do osób zgłaszających się do programu profi laktycznego. Ich 
istotą jest utrzymanie abstynencji narkotykowej, zapobieganie rozwojowi uzależnień od sub-
stancji psychoaktywnych, kształtowanie postaw i poglądów dotyczących narkotyków oraz
promocja postaw prozdrowotnych.

– Programy postrehabilitacyjne – ich celem jest wstrzymanie marginalizacji społecznej
osób po ukończonym procesie leczenia. Służy temu reintegracja społeczna i zawodowa, utrzy-
manie abstynencji oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

– Programy, których celem jest ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonal-
nych użytkowników narkotyków. Mają one przeciwdziałać inicjacji narkotykowej, ukształ-
tować przekonania normatywne dotyczące narkotyków oraz ograniczać szkody zdrowotne 
wynikające z zażywania narkotyków. Projekty są wdrażane bezpośrednio w środowisku
okazjonalnych użytkowników narkotyków.

– Programy, których celem jest ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych
wśród osób uzależnionych, dążenie do unikania zakażeń związanych z zażywaniem narkotyków
(zmiana sposobów zażywania). Projekty te wdrażane są pod formą terapii ulicznej w gronie osób
zażywających narkotyki, ale niezmotywowanych do leczenia. Przewidywane jest także leczenie
substytucyjne13 jako główny element programu polepszającego warunki życia i funkcjonowanie 

13  „Leczenie substytucyjne to farmakologiczna metoda leczenia osób uzależnionych od opioidów, która 
w połączeniu z opieką socjalną, medyczną oraz psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo sku-
teczności spośród wszystkich innych dostępnych form leczenia. /Joseph i współ., 2000; AATOD Drug Cort 
Fact Sweet, 2002/. Leczenie substytucyjne jest stosowaną w uzależnieniu od opioidów formą opieki me-
dycznej wykorzystującą do leczenia substancję o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i dzia-
łania narkotyku, który spowodował uzależnienie. Taką substancję określa się mianem agonisty. Narkotyk 
zastępowany jest agonistą w celu osiągnięcia przez pacjenta bardziej kontrolowanej formy uzależnienia. 
Umożliwienie pacjentowi zaprzestania używania substancji nielegalnej ma ogromne znaczenie z uwagi 
na ograniczenie ryzyka szkód związanych z  używaniem. Obecnie podstawowymi lekami stosowanymi 
w substytucji sąmetadon i buprenorfi na. Zasada leczenia zastępczego polega na tym, że leki substytucyjne 
powodują ciągłą stymulację receptorów opioidowych, która może być całkowita (w przypadku metadonu, 
pełnego agonisty) lub częściowa (w przypadku buprenorfi ny, agonisty częściowego). Podawanie agonisty 
zapobiega występowaniu objawów zespołu abstynencyjnego, redukuje głód psychiczny opiatów oraz redu-
kuje skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem. Cele leczenia substytucyjnego są następujące:

• redukcja używania nielegalnych narkotyków; poprawa stanu zdrowia
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psychospołeczne osób uczestniczących w terapii substytucyjnej oraz wsparcie ich rodzin. Istnieją 
także specyfi czne programy adresowane do kobiet używających lub uzależnionych od nar-
kotyków. Działania w tym zakresie obejmują podnoszenie poczucia ich własnej wartości, akcep-
tacji siebie, pomocy w kształtowaniu prawidłowych ról społecznych, umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, skuteczne lansowanie alternatywnych metod spędzania czasu.

Krajowe Biuro wspiera także fi nansowo wydawanie publikacji o charakterze informacyj-
no-edukacyjnym, których celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat substan-
cji psychoaktywnych, możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii, dążenie do zmniejsze-
nia niekorzystnych skutków społecznych wynikających ze zjawiska narkomanii oraz promocja 
zdrowego trybu życia. Publikacje te to: „Serwis Informacyjny”, „Narkomania”, „Remedium”, 
„Magazyn MnB” (poświęcony tematyce ograniczania ryzyka związanego z używaniem narko-
tyków), „KARAN – Narkomanii Nie”. Krajowe Biuro prowadzi również internetową poradnię 
(www.narkomania.org), w której anonimowo można uzyskać poradę w sprawach narkomanii.

W roku 2011 organizacje pozarządowe chętnie włączyły się w realizację Ogólnopolskiej 
Kampanii „Narkotyki? Po co mi to?”. Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi społe-
czeństwa, że większość młodych ludzi jednak nie bierze narkotyków, co potwierdzają wyniki 
badań naukowych. Zadaniem kampanii było pokazanie, że środki psychoaktywne nie są koniecz-
ne do tego, żeby normalnie żyć, bawić się i uczyć lub pracować. Akcja taka jest też dobrą okazją 
do tego, by organizacje pozarządowe, które zajmują się przeciwdziałaniem narkomanii, nagła-
śniały działania Krajowego Biura, które w ten sposób łatwiej dociera do środowisk lokalnych.

Krajowe Biuro wysoko ocenia działalność organizacji pozarządowych, które zajmują się 
przeciwdziałaniem narkomanii. Organizują one własne akcje profi laktyczne i w takich wy-
padkach często zwracają się z prośbą do Krajowego Biura o objęcie patronatem honorowym lub 
o pomoc w danej inicjatywie. Programy profi laktyki inicjowane przez organizacje pozarzą-
dowe adresowane są do osób nieuzależnionych, ale używających narkotyków i do osób zagrożo-
nych problemami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych. Celem programów 
jest utrzymanie abstynencji narkotykowej.

Istnieją odrębne programy Biura dla rodzin, które są zagrożone poprzez tych ich człon-
ków, którzy eksperymentują i używają narkotyków. Istnieje tutaj niebezpieczeństwo powstania 
sytuacji kryzysowych, narażenia rodzin na utratę wspólnego majątku. Ze względu na zachowanie 
więzów rodzinnych jest to obszar szczególnie wrażliwy społecznie. Inny program adresowany 
jest do okazjonalnych użytkowników narkotyków. Jego celem jest zapobieżenie inicjacji nar-
kotykowej, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków. Tu 
również pojawia się kwestia ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych, wynikających z przyj-
mowania narkotyków.

Kolejna sprawa to leczenie, którego celem jest ograniczenie ryzyka szkód społecznych wśród 
uzależnionych od narkotyków. Chodzi o poprawę stanu zdrowia i społecznego funkcjonowania 
osób uzależnionych oraz o zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń, związanych z zaży-
waniem narkotyków. Istnieją programy wspierające leczenie substytucyjne, (por. przypis 11). Ich 
celem jest poprawa sytuacji społecznej i zdrowotnej.

• poprawa stanu zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta;
• reintegracja społeczna uzależnionych;
• redukcja zgonów wskutek przedawkowania;
• ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń HIV, HCV, HBV i innych zakażeń przenoszonych drogą 

krwiopochodną;
• redukcja zachowań ryzykownych...”
Źródło: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106992
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Są to wybrane programy uruchamiane dla potrzeb osób borykających się na różnych pozio-
mach z problemem narkomanii a zarazem wybrane aspekty w aktywności organizacji pozarządo-
wych w tym zakresie, które uczestniczą we wdrażaniu programów nowatorskich, korzystając 
przy tym z pomocy Krajowego Biura.

Ponadto istnieją prywatne ośrodki przystosowane do leczenia narkomanów. Zostały one stwo-
rzone z myślą o zasobniej szych pacjentach, zaś ich właściciele w swojej ofercie akcentują przede 
wszystkim charakter wypoczynkowy tych ośrodków. Jest to nie tylko element oferty handlo-
wej. Chodzi o to, by pobyt tam nie budził skojarzeń „szpitalnych”. Istnienie takich ośrodków 
dowodzi, że pod względem majątkowym osoby zażywające to grupa wyraźnie zróżnicowana. 
Nie powinno się zatem myśleć tutaj w sposób uproszczony i zakładać, że są to wyłącznie ludzie 
bardzo ubodzy, fi nansowo „wyniszczeni” właśnie przez uzależnienie od narkotyków.

Przykładem takiej placówki może być Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Pomocy Psycholo-
gicznej na południu Polski. Jest to ośrodek pracujący na zasadach komercyjnych. Ceny niektórych 
rodzajów psychoterapii nie zostały podane – są one negocjowane po nawiązaniu kontaktu 
telefonicznego z ośrodkiem. Ceny niektórych usług są publikowane – trzydniowa detoksyka-
cja, również w przypadku zatrucia narkotykami, kosztuje 1500 zł. Oczywiście nie chodzi o to, 
by szczegółowo przedstawiać jedną z wielu takich ofert. Chodzi o to, by wskazać, że problemy 
związane z narkomanią mają także swoje odzwierciedlenie rynkowe, zaś osoby, prowadzące 
te ośrodki mogą liczyć na pacjentów, którzy jeszcze są w stanie płacić za wydźwignięcie się 
z nałogu, a więc jeszcze nie jest im wszystko jedno.

Analizując fi nansowe aspekty zapobiegania narkomanii, warto zwrócić uwagę na kwestię 
szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków. Jednym z bardzo istotnych elementów 
są koszty szkolenia dla instruktorów uzależnień oraz dla specjalistów terapii uzależnień. 
Koszt szkolenia o charakterze wstępnym wynosi 2.560 zł, koszt szkolenia dla specjalistów 
4.700–4.900 zł.14

Polityka antynarkotykowa Unii Europejskiej

Zainteresowanie Unii Europejskiej problemami przeciwdziałania narkomanii wynika przede 
wszystkim z perspektywy pełniejszej swobody przepływu osób pomiędzy poszczególny-
mi krajami członkowskimi. Wiadomo też, że otwarcie granic, oprócz licznych korzyści cywili-
zacyjnych i gospodarczych, może też przynieść zagrożenia działaniami zasługującymi na od-
rzucenie, a nawet karalnymi. Koncepcja Rady Europejskiej jest zarysowana wyraźnie: wszystkie 
kraje członkowskie mają działać w zakresie zwalczania narkomanii zarówno w poszczególnych 
krajach członkowskich, na własnym gruncie, jak i na płaszczyźnie unijnej. Chodzi o Strategię 
Antynarkotykową UE (2005–2012) – została ona przyjęta przez Radę Europejską w grudniu 
2004 roku. Celem programu jest koordynowanie działań o charakterze antynarkotykowym z my-
ślą o ochronie zdrowia i równowadze społecznej.

Strategia ta opiera się na kilku podstawowych kierunkach działania. Pierwsza kwestia to 
zwiększenie efektywności polityki antynarkotykowej. Musi ona być lepiej koordynowana, pro-
wadzona w sposób sprawniejszy. Powołano do życia Grupę Specjalną Rady ds. Narkotyków, która 
będzie miała za zadanie aktywizować i koordynować antynarkotykową politykę UE. Jednocze-
śnie Rada i Komisja muszą mieć pewność, że wewnętrzna i międzynarodowa polityka antynarko-
tykowa jest spójna. Krajowi koordynatorzy polityki antynarkotykowej muszą działać na wspól-
nej płaszczyźnie.

14 http://www.psvchologia.edu.pl/szkolenia/szkolenia-w-dziedzinie-uzalenienia-od-narkotykow.htrnl 
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Na poziomie krajowym polityka antynarkotykowa powinna rozwijać się w oparciu o współpra-
cę ze społeczeństwem obywatelskim. Komisja powinna przynajmniej raz do roku konsultować 
problemy narkomanii z Forum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz z „Europejskim Przymie-
rzem Przeciw Narkotykom”, po to by wypracować skuteczne formy walki z narkotykami.

Należy też, zdaniem Rady Europejskiej, dołożyć więcej starań, by zredukować nieko-
rzystny wpływ narkotyków na zdrowie i kondycję społeczeństwa, w szczególności poprzez roz-
budowę sieci sprawnie działających placówek zajmujących się profi laktyką. Wielu grupom 
społecznym należy udostępnić szeroką gamę programów profi laktycznych i interwencyjnych. 
Należy też wychodzić naprzeciw potrzebom osób uzależnionych, biorąc pod uwagę szczególnie 
ich wiek, poziom wykształcenia i upodobania kulturalne. Duże znaczenie ma także dbałość o te 
osoby, które zażywają na zasadzie „wysokiego ryzyka”, to znaczy zażywają narkotyki twarde.

Państwa członkowskie powinny też częściej stosować inne kary, niż wyłącznie karę pozba-
wienia wolności dla dystrybutorów narkotyków. Jednocześnie należy poszerzyć zakres świad-
czeń na rzecz osób, które zostały ukarane za zażywanie narkotyków, ze szczególnym uwzględ-
nieniem świadczeń medycznych. Państwa członkowskie powinny także zadeklarować większe 
nakłady na profi laktykę (oświatę medyczną) w zakresie HIV/AIDS, zapalenia wątroby typu C 
i innych chorób zakaźnych układu krwionośnego. Podobnych działań oczekuje się w zakresie 
zmniejszenia śmiertelności osób uzależnionych.

Założenia programu przewidują również zacieśnienie europejskiej współpracy w celu unie-
możliwienia produkcji i skutecznego utrudniania przewozu substancji zabronionych. Do dzia-
łań tych zostaną zaangażowane Europejski Urząd Policyjny (Europol)15 oraz Europejski Urząd 
na rzecz Poszerzania Współpracy Sądowniczej (Eurojust)16, policja, straż graniczna i celna w for-
mie inicjatyw bilateralnych i wielostronnych, z udziałem specjalnych grup śledczych.

Należy też podjąć starania mające na celu zwiększenie efektywności w ramach współ-
pracy prawnej z krajami trzecimi – w tym celu należy powołać odpowiednie organizacje między-
narodowe. Polityka antynarkotykowa została włączona w program rozwoju obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.

15 EUROPOL (European Police Offi  ce) wspiera policje krajów członkowskich za pomocą wymia-
ny informacji, prac analitycznych i szkoleń Europol jest organizacją wielodyscyplinarną, obejmującą nie 
tylko regularnych funkcjonariuszy policji, ale i członków agend krajów członkowskich zajmujących się 
egzekwowaniem prawa, jak urzędnicy celni i imigracyjni, policja fi nansowa itd. Europol pomaga też w prze-
zwyciężaniu barier językowych w międzynarodowej współpracy policyjnej. Każdy funkcjonariusz z agend 
zajmujących się egzekwowaniem prawa w krajach członkowskich może zgłosić pytania w języku ojczystym 
do swojej narodowej jednostki Europolu i otrzymać odpowiedź w tym samym języku. https://www.europol.
europa.eu/

16 EUROJUST (Th e European Union’s Judicial Cooperation Unit) jest organizacją złożoną z przed-
stawicieli wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania przygotowaw-
czego w sprawach karnych. W zależności od państwa mogą to być prokuratorzy, sędziowie śledczy lub 
funkcjonariusze policji. Jej celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej na terytorium UE. Eurojust 
jest instrumentem koordynowania postępowania przygotowawczego, może także uczestniczyć w czynno-
ściach międzynarodowej pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego. Decyzja powołująca Eurojust 
nie zmienia instrumentów prawa dotyczących obrotu prawnego między państwami Unii Europejskiej. Do 
zasadniczych należą Konwencja Rady Europy o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych 
z 20 kwietnia 1959 r. oraz Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych miedzy pań-
stwami członkowskimi Unii Europejskiej z 29 maja 2000 r. Kompetencje krajowych przedstawicieli państw 
członkowskich w Eurojust są określane przez władze krajowe w granicach prawa krajowego. Źródło: „Biule-
tyn Informacji Publicznej”; szerzej patrz

http://bip.ms. gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzvnarodowa/wspolDraca-europeiska/wspolpraca-
-w-ramach-unii-europeiskiei/euroiust/. 
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Przytoczone tu ogólne założenia programu pokazują jednoznacznie, że Unia Europejska 
przywiązuje ogromną wagę do tego złożonego problemu społecznego i zarazem zdrowotnego, 
a politycy krajów członkowskich zgadzają się z tezą że tylko ścisła współpraca pomiędzy kra-
jami członkowskim zwiększa szansę odpowiedzi na wyzwania związane z polityką przeciwnar-
kotykową w skali całego kontynentu. Wypada dodać, że w UE istnieje także specjalna procedu-
ra delegalizacji poszczególnych substancji narkotykowych. Jest to procedura wielostopniowa. 
Najpierw kraje wysyłają ostrzeżenia o pojawieniu się nowego narkotyku na rynku do euro-
pejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie. Instytucja ta, wraz 
z Europolem zbiera informacje, na podstawie których wydają ocenę ryzyka danej substancji17.

Jest o co walczyć. Chodzi o zdrowie ponad 700 milionów osób w całej Unii Europejskiej. 
Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to ujęte z pewną przesadą, to nie zdając sobie w pełni 
sprawy z zagrożenia, narażamy się na niebezpieczeństwo. Innymi słowy: bez rzetelnej wiedzy 
o zagrożeniach, jesteśmy narażeni na większe niebezpieczeństwo. Nie bez znaczenia przy tym 
ma proces rozszerzenia UE, w wyniku którego do organizacji dołączyły kraje biedniejsze. Jedną 
z prawidłowości przy powstaniu różnic rozwoju ekonomicznego w ramach jednej organizacji 
międzynarodowej jest to, że produkcja i dystrybucja niektórych narkotyków (chodzi głównie 
o substancje otrzymywane w drodze syntezy chemicznej) rozwija się lepiej właśnie w kra-
jach uboższych. Dysponują one niekiedy większym potencjałem, niż kraje bogatsze, ponieważ 
w tych krajach mamy do czynienia z wyższą stopą bezrobocia, ludzie są w stanie zaangażować 
się w działalność w ramach podziemia narkotycznego, albowiem mimo ryzyka, jest to dla nich 
atrakcyjna alternatywa ekonomiczna. Kwestię tę można naświetlić na polskim przykładzie.

Narkobiznes – przestępczość zorganizowana

Jest rzeczą naturalną, że w wyższą cenę produktu wkalkulowane są różne czynniki: wyso-
kie koszty pracy, wyższe ceny surowców czy wyższe koszty transportu. W przypadku narkoty-
ków wyższą cenę produktu kształtuje przede wszystkim ryzyko przed wykryciem przestępczej 
działalności producenta czy dystrybutora. Czynnikiem utrzymującym tę wysoką cenę jest tak-
że odurzające działanie narkotyku.

Polska jest, niestety, bardzo liczącym się producentem amfetaminy na skalę europejską. Zja-
wisko to przewidzieli specjaliści z Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Nar-
komanii w Lizbonie jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE, prognozując z kilkuletnim 
wyprzedzeniem dzisiejszą sytuację. Przyczyny to: swoboda w przekraczaniu granic (o czym 
wspomniano wcześniej), która tworzy warunki dla łatwej dystrybucji, oraz bezrobocie w Polsce, 
które sprawia, że ludzie narkobiznesu dysponują tanią siłą roboczą, a zatrudniani przez nich 
kurierzy akceptują coraz większe ryzyko.

Polska w krótkim czasie stała się trzecim co do wielkości producentem amfetaminy w Euro-
pie, plasując się za Belgią i Holandią. Ponad połowa polskiej produkcji tego narkotyku trafi a do 
Europy Zachodniej. Amfetamina stała się modna nie tylko na Zachodzie, lecz także w Polsce – 
jest wprawdzie droższa od marihuany, ale jest też mocniejsza.

Wszystko wskazuje na to, że likwidacja nielegalnych laboratoriów w warunkach polskich jest 
trudna. Po likwidacji jednego, na jego miejsce powstaje kilka nowych. Sprzęt do produkcji am-
fetaminy jest do nabycia w sposób legalny, to samo dotyczy odczynników. W jednym labora-
torium, mieszczącym się w mieszkaniu prywatnym, można miesięcznie wyprodukować ok. 50 kg 

17 Miau-miau zakazany w całej Unii Europejskiej, http://narkomania.akciasos.pl/content/vicw/196/48/: 
(miau-miau to potoczna nazwa narkotyku, podobnego do ecstazy, używanego w tzw. dopalaczach).
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amfetaminy, co daje zysk w wysokości kilku milionów złotych. Dilerami są przede wszystkim 
bezrobotni, absolwenci szkół średnich, studenci, a także byli policjanci.18

Podany tu przykład jest interesujący ze względu na jego uwarunkowania gospodarcze. Do-
wodzi, że produkcja substancji narkotycznych rozwija się przede wszystkim w krajachu-
boższych, zaś produkt fi nalny, w sposób naturalny, trafi a do krajów zasobniejszych. Wskazuje 
jednocześnie, że narkobiznes jest dziedziną „o wielu obliczach”. Są mianowicie takie kraje czy 
regiony, w których jest on właściwie środkiem do ogromnego zwiększenia dochodów, tworząc 
w dużej części społeczeństwa akceptację do funkcjonowania w sferze nielegalnej. W Polsce mamy 
jednak do czynienia z inną sytuacją – co oczywiste narkobiznes nie jest głównym obszarem 
dającym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Można, choć wiąże się to z ewi-
dentnymi stratami, wrócić do sfery legalnego działania. Innymi słowy, narkobiznes dowodzi, że 
praca w sferze legalnej jest mniej opłacalna. Na tym też polega jego demoralizujące działanie.

Wypada wszakże poczynić tu uwagę natury ogólnej, która dotyka jednak kwestii w aktual-
nym stanie prawnym chyba najważniejszej. Lepiej leczyć, niż karać. Jeśli spojrzeć na ostateczne 
konsekwencje tego podejścia, to można zaryzykować twierdzenie, że człowiek leczony ma 
jednak większe szansę powrotu do normalności, niż człowiek karany.

Na koniec jeszcze jedna uwaga: ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na omawia-
nie kwestii legalizacji jakichkolwiek narkotyków. W istocie natury ludzkiej tkwi zarówno cieka-
wość wobec nieznanego jak i silna chęć sięgania po coś, co było zakazane, a dziś jest legalne. 
Jak dowodzą badania, marihuana uzależnia. Kwestia legalności czy nielegalności narkotyków 
postrzegana jest z liberalnego i konserwatywnego punktu widzenia. Zwolennicy liberalnego 
punktu widzenia przedstawiają argumenty przemawiające na korzyść legalizacji, twierdząc, że 
walka z narkotykowym podziemiem przyniosła wiele ofi ar, ale mimo to jest mało skuteczna.

Rzecznik amerykańskiego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uważa w każ-
dym razie, że szerszy dostęp do narkotyków sprawi, że trudniej będzie zapewnić społeczeń-
stwom zdrowie i bezpieczeństwo. Słowa te padły niejako w opozycji do raportu Światowej 
Komisji ds. Polityki Narkotykowej, opublikowanego w połowie ubiegłego roku19, którego za-
sadniczą tezą jest właśnie wspomniana daremność walki z podziemiem narkotykowym.

18 Angelika Swoboda, Polska potęgą w produkcji amfetaminy, Gazeta Wyborcza.pl Teksty, http://wvbor-
cza.p1/1.76824.3273697.htm1

 19 Przegrana wojna z narkotykami – raport światowej komisji, „Gazeta Wyborcza”, 02. 06. 2011 r.



Spis treści

  I. Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 II. Prawne aspekty zwalczania narkomanii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IV. Polityka antynarkotykowa Unii Europejskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 V. Narkobiznes – przestępczość zorganizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18






